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Περίληψη (Abstract)  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και το Twitter ειδικότερα, 

καθίστανται πλέον από τους δημοφιλέστερους τρόπους επικοινωνίας, η εξέλιξη και 

βελτίωση των οποίων είναι συνεχείς. Ο νέος αυτός τρόπος επικοινωνίας έχει 

προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον και της επιστημονικής κοινότητας, η οποία 

στρέφεται πλέον στη διερεύνηση των συγκεκριμένων μέσων με σκοπό την ανάλυσή 

τους αλλά και τη μελέτη της συμπεριφοράς του χρήστη-καταναλωτή, καθώς πλήθος 

κόσμου πλέον εκφράζει τις απόψεις του και εξωτερικεύει τα συναισθήματά του στα 

εν λόγω μέσα για καθετί που λαμβάνει χώρα στην καθημερινότητά του. Στα πλαίσια 

αυτά, οι χρήστες-καταναλωτές εκφράζουν και τις απόψεις τους αλλά και τη στάση 

τους τόσο ως προς τα υπάρχοντα όσο και ως προς τα νεοεισερχόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες των εταιρειών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

εξέταση της στάσης και συμπεριφοράς των χρηστών του Twitter την περίοδο πριν και 

μετά την επίσημη παρουσίαση στις αγορές του iPhone 7, της ναυαρχίδας των κινητών 

τηλεφώνων της εταιρείας Apple, δηλαδή το χρονικό διάστημα από 31/08/2016 έως 

13/09/2016, μέσω άντλησης δεδομένων από την ίδια την εφαρμογή. Αρχικά, 

παρουσιάζεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία, η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά 

με τα ευρύτερα πεδία συσχέτισης με την παρούσα εργασία, όπως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και 

οπτικοποίηση των δεδομένων, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Βέβαια, σε 

κάθε περίπτωση, για καθέναν από τους ανωτέρω τομείς, αναλύεται περαιτέρω και η 

συσχέτισή του με το Twitter. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι αναλύσεις επί των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με το hashtag #iPhone 7. Ειδικότερα, οι 

εγγραφές ανήλθαν σε 1.674.861. Τα αποτελέσματα, μέσω ανάλυσης μετρικών 

σχετικές με το χρόνο και τους χρήστες, αλλά και μέσω της ανάλυσης συναισθήματος, 

καταδεικνύουν το ενδιαφέρον των χρηστών στην κυκλοφορία του μοντέλου του 

iPhone 7. Επισημαίνεται επίσης, ότι τα περισσότερα tweets καταγράφηκαν τόσο την 

ημέρα της παρουσίασης όσο και την επόμενη αυτής και ότι η στάση των χρηστών 

χαρακτηρίζεται ως θετική.   
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1. Εισαγωγή 

 1.1 Περιγραφή Του Προβλήματος  

 

Η επανάσταση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, με συνεχή προσέλκυση νέων 

χρηστών, διαφόρων ηλικιών, αποτέλεσε έναυσμα για πλήθος ερευνών από την 

επιστημονική κοινότητα και κυρίως για τη συσχέτιση των εν λόγω μέσων και κυρίως 

του Twitter, με διάφορους τομείς, όπως το μάρκετινγκ, και τις επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, ο επιχειρηματικός κλάδος έχει στραφεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

και η παρουσία του συνόλου σχεδόν των εταιρειών στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες 

αποτελεί πλέον γεγονός, όπως επίσης και η δυνατότητα των χρηστών για έκφραση των 

απόψεών τους σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες εταιρειών, αλλά και για οποιοδήποτε 

άλλο ζήτημα της σύγχρονης ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα από το καταναλωτικό κοινό, όπως η θετική ή 

αρνητική άποψη για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα 

της επιμέτρησης της φήμης και της εικόνας ενός προϊόντος, αλλά και της πρόθεσης 

αγοράς των καταναλωτών. Τα πολύτιμα αυτά δεδομένα πλέον, αποτελούν σημαντικό 

στοιχείο για τον προγραμματισμό νέων στρατηγικών στόχων, αλλά και τη βελτίωση 

των ήδη υπαρχουσών.  

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας μελέτης αποτελεί η συλλογή και η ανάλυση 

δεδομένων από το Twitter για το iPhone 7, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων για τη στάση και συμπεριφορά των χρηστών-καταναλωτών την 

περίοδο πριν και μετά την επίσημη παρουσίασή του στις αγορές.  

 

1.2 Αντικείμενο Και Στόχοι Της Μελέτης 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται ο ρόλος και η χρήση του 

Twitter και κυρίως η συσχέτισή του με το διαδικτυακό μάρκετινγκ και η συμβολή του 

ως μέσο προώθησης προϊόντων, μέσω της επιρροής που ασκεί. Ειδικότερα, εξετάζεται 

η άποψη και συμπεριφορά των χρηστών από 31/08/16 έως 13/09/16, χρονικό διάστημα 

λίγο πριν και μετά την επίσημη παρουσίαση του iPhone 7, μέσω συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων από το Twitter και ειδικότερα μέσω του Twitter API, μιας 

εφαρμογής που προσφέρει δωρεάν η πλατφόρμα.  
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Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα απαντώνται ερωτήματα σχετικά με το βαθμό 

ανταπόκρισης των χρηστών στο Twitter για το συγκεκριμένο προϊόν το εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα με την υλοποίηση συσχετίσεων ως προς το χρόνο, αλλά και ως προς 

τη γενικότερη δραστηριότητα των χρηστών. Επίσης, εξετάζεται η στάση των 

τελευταίων σχετικά με το νέο προϊόν κινητού τηλεφώνου και το ποσοστό που 

αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία, δηλαδή θετική, αρνητική ή ουδέτερη, αντίστοιχα. 

Ωστόσο, η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις προαναφερθείσες θεματικές 

ενότητες, όπως και η εύρεση και μελέτη εργαλείων για τη συλλογή, ανάλυση και 

οπτικοποίηση των δεδομένων αποτελούν επιμέρους στόχους.    

 

 1.3 Περιεχόμενα Της Μελέτης  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια που αναλύονται ως 

εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό αντικείμενο της διπλωματικής, 

στην οποία τέθηκαν οι στόχοι και το εύρος της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η εργασία 

και οι λόγοι επιλογής της. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία εξετάζονται έπειτα 

από μια ιστορική αναδρομή, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με την αντίστοιχη 

κατηγοριοποίησή τους. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το Twitter και η χρήση του. 

Ακολουθεί ανάλυση του διαδικτυακού μάρκετινγκ και ειδικότερα ανάλυση της 

συμβολής των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο του Twitter. 

Ειδικότερα, αναπτύσσεται η άσκηση επιρροής του Twitter, η μέτρηση αυτής, αλλά και 

η συμβολή του στην προώθηση προϊόντων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και οπτικοποίηση 

δεδομένων, καθώς και τα  χρησιμοποιούμενα για το σκοπό αυτό εργαλεία. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για τη χρησιμοποιούμενη βάση 

δεδομένων, αναλύονται τα δεδομένα βάσει συγκεκριμένων αναφερθέντων μεθόδων και  

παρουσιάζονται με τη μορφή διαγραμμάτων, πινάκων και εικόνων, με τον αντίστοιχο 

σχολιασμό, σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στο Twitter πριν και μετά την 

παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου iPhone 7. Επίσης, εφαρμόζονται και άλλα 

εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο 

και παρατίθενται στοιχεία για κάθε περίπτωση.  

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα της έρευνας και επισημαίνονται 

πιθανές μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης της υπάρχουσας έρευνας. 
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2. Μεθοδολογία 

2.1 Εισαγωγή  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η εξής: 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Αρχική επιλογή της mongoDB ως βάση δεδομένων, αλλά λόγω τεχνικών 

προβλημάτων στην τελική σύνδεσή της με το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, 

μετατράπηκαν τα δεδομένα εντός του πεδίου της σε μορφή αρχείου JSON, με τη 

μορφή του οποίου ήταν εφικτή η επεξεργασία των στοιχείων από το λογισμικό 

ανάλυσης δεδομένων.   

 Επιλογή του λογισμικού Exploratory.io για την ανάλυση και οπτικοποίηση των 

δεδομένων. 

 Ανάλυση των δεδομένων από τους χρήστες του Twitter το χρονικό διάστημα 

31/08/16 έως 13/09/16, δηλαδή πριν και μετά την επίσημη παρουσίαση του 

iPhone 7, που πραγματοποιήθηκε στις 07/09/16.  

 

 

2.2 Ανάπτυξη Μεθοδολογικής Προσέγγισης 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων 

σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στο Twitter για το iPhone 7 περιλαμβάνει μια 

σειρά από διαδοχικά βήματα. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό την εις 

βάθος κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,  

των τεχνολογιών στις οποίες στηρίζεται και των τομέων με τους οποίους συσχετίζεται. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο διαδικτυακό μάρκετινγκ και τη συσχέτιση με τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Ωστόσο, το Twitter αποτέλεσε αντικείμενο βιβλιογραφικής 

έρευνας σε κάθε έκφανσή του, με περαιτέρω ωστόσο έρευνα σχετικά με την επιρροή 

που ασκεί στους χρήστες-καταναλωτές και τη χρησιμοποίησή του ως μέσο προώθησης 

προϊόντων. 

Η εν λόγω έρευνα έγινε μέσω αναζήτησης βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με τους εξεταζόμενους τομείς, αλλά κατά βάση με 

την αναζήτηση άρθρων μέσω κυρίως του «Google scholar» με τις εξής 
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χρησιμοποιούμενες λέξεις κλειδιά: «social media», «twitter», «e-marketing»,              

«iPhone 7».  

Τα άρθρα που βρέθηκαν διαβάστηκαν για τον εντοπισμό των κύριων σημείων και την 

εξαίρεση αυτών που δε σχετίζονται με την εν λόγω εργασία ή επικεντρώνονταν κυρίως 

σε άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε σχεδιάγραμμα της παρούσας εργασίας με την διάκριση 

των ενοτήτων προς ανάπτυξη και των κεφαλαίων που θα περιλαμβάνονταν σε κάθε μία 

από αυτές. Ειδικότερα, διακρίθηκε η ενότητα σχετικά με τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και την ανάπτυξη κεφαλαίων σχετικά με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

το Twitter και το διαδικτυακό μάρκετινγκ, η ενότητα σχετικά με τη συλλογή, ανάλυση 

και οπτικοποίηση δεδομένων και η ενότητα με την ανάλυση των δεδομένων και 

ερμηνεία των ευρημάτων.  

Σχετικά με τα δεδομένα, η συλλογή τους αφορά τη χρονική περίοδο 31/08/16 έως 

13/09/16 και πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο Πληροφοριακών συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει την ημερομηνία επίσημης 

παρουσίασης της συσκευής, ώστε να είναι εφικτή η προβολή της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς ως προς το προϊόν.  

Έπειτα, αποφασίστηκε ως κύρια βάση δεδομένων, μέσω της οποίας θα γινόταν η 

άντληση των πληροφοριών στην αρχική τους μορφή από το πρόγραμμα επεξεργασίας 

και ανάλυσης των δεδομένων, η mongoDB, όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων στην 

τελική σύνδεσή της με το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, έπρεπε να αναζητηθεί εκ 

νέου άλλος τρόπος για την εισαγωγή δεδομένων στο λογισμικό ανάλυσης δεδομένων.  

Το ανωτέρω πρόβλημα επιλύθηκε μετατρέποντας τα δεδομένα εντός του πεδίου της 

mongoDB σε μορφή αρχείου JSON, με τη μορφή του οποίου ήταν εφικτή η 

επεξεργασία των στοιχείων από το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων.   

Η εισαγωγή των υπό ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή από αυτόν που πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των δεδομένων, 

λόγω μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύς και αρχικά απαιτούνταν η τροποποίηση του 

αρχείου, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία των δεδομένων. 

Στη συνέχεια, αναζητήθηκε το κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση των δεδομένων 

με γνώμονα την υποστήριξη αρχείων csv, τη δωρεάν διάθεσή του ή τη δωρεάν 

δοκιμαστική έκδοσή του, το μεγάλο πλήθος των δεδομένων (σημειώνεται ότι οι 

συνολικές εγγραφές ανέρχονται σε 1.674.861) και τη δυνατότητα πολλαπλών 

λειτουργιών. Αρχικά, επιλέχθηκε το λογισμικό «tableau», αλλά λόγω λήξης άδειας 

χρήσης κατά τη διάρκεια της έρευνας,  επιλέχθηκε το λογισμικό Exploratory.io. 
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Στο τέλος, επιλέχθηκε η ανάλυση των δεδομένων βάσει συγκεκριμένων μετρικών που 

σχετίζονται με το χρόνο (χρονικές μετρικές), με τους χρήστες, αλλά και με την ανάλυση 

του συναισθήματος, ενώ εξετάστηκαν και οι 10 πιο ενεργοί χρήστες στο Twitter 

σχετικά με το hashtag # iPhone 7, αλλά και οι πηγές από τις οποίες προέρχονταν τα 

εξεταζόμενα tweets.   

 

2.3 Περίληψη 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάλυση των δεδομένων. Η συλλογή τους προήλθε από 

το Twitter και αφορούν tweets σχετικά με το μοντέλο κινητού τηλεφώνου iPhone 7 της 

εταιρείας Apple από 31/08/16 έως 13/09/16, χρονικό διάστημα πριν και μετά την 

επίσημη παρουσίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/09/16. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας έρευνας είναι διερευνητική. Σκοπός της 

είναι να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών – 

καταναλωτών του Twitter οι οποίοι αναφέρονται στο συγκεκριμένο προϊόν.  
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3. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

3.1 Εισαγωγή  

Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς το μοντέλο κινητού 

τηλεφώνου iPhone 7 μέσω του Twitter, απαιτείται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

από ποικίλα ερευνητικά πεδία. Στην παρούσα ενότητα, έπειτα από μια ιστορική 

αναδρομή, γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

και ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους με ειδικότερη μνεία στο Twitter και το εύρος 

χρήσης του. Έπειτα, αναπτύσσεται το διαδικτυακό μάρκετινγκ και η σχέση του τόσο με 

τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γενικότερα όσο και με το Twitter ειδικότερα μέσα από 

έρευνες και παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων χρήσης. Επίσης, αναλύεται η 

άσκηση επιρροής των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ειδικότερα του Twitter και 

παρουσιάζονται αντίστοιχες μετρικές. Τέλος, ακολουθεί αξιολόγηση του iPhone 7 μέσω 

Twitter.  

 

3.2 Ιστορική Αναδρομή  

Η συνεχής εξέλιξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης οφείλεται στη ραγδαία εξέλιξη 

του διαδικτύου και της τεχνολογίας που συνέβαλαν σημαντικά στη δύναμη της γνώσης 

και της πληροφόρησης και έφεραν την επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας, 

διαχείρισης και αξιοποίησης της πληροφόρησης και κατ’ επέκταση την εξέλιξη σε 

πολλούς τομείς.  

Η πρώτη γενιά του διαδικτύου ήταν το Web 1.0 και διήρκεσε από το 1989  έως το 2005. 

Η ιδέα πίσω από το διαδίκτυο ήταν να δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος πληροφοριών 

στον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ανταλλάσουν πληροφορίες. Σύμφωνα με τον 

Tim Berners-Lee, δημιουργό του παγκόσμιου ιστού, το Web 1.0 θεωρείται ως 

διαδίκτυο για ανάγνωση (read-only). Η πρώτη γενιά του διαδικτύου χαρακτηριζόταν ως 

στατική και κάπως μονοδιάστατη, καθώς ο χρήστης είχε τη δυνατότητα αναζήτησης και 

ανάγνωσης πληροφοριών.  

Στη συνέχεια, το Web 2.0, η δεύτερη γενιά του διαδικτύου, εστιάζει κυρίως στη 

δυνατότητα των χρηστών να διαμοιράζονται πληροφορίες. Αναφέρθηκε πρώτη φορά 

από τον Dale Dougherty το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της O'Reilly 

Media και της MediaLive International στο οποίο προτάθηκαν ιδέες για την 

αναβάθμιση του παγκόσμιου ιστού. Ο Tim O'Reilly έδωσε έναν δικό του ορισμό για το 
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Web 2.0  και μεταξύ άλλων το χαρακτηρίζει ως την εταιρική επανάσταση στη 

βιομηχανία των υπολογιστών που προκαλείται από τη μετεξέλιξη στο “Διαδίκτυο σαν 

πλατφόρμα” (Web as a Platform) με γνώμονα την ανάπτυξη εφαρμογών που 

επωφελούνται από τις επιδράσεις της δικτύωσης και βελτιώνονται όσο περισσότερο 

χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους.  

Το Web 2.0 χαρακτηρίστηκε ως δίκτυο «ανάγνωσης – γραφής». Η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ίδιων των χρηστών μεταξύ τους, αλλά και με το περιεχόμενο, αυξάνεται 

συνεχώς, εμπλουτίζεται η εμπειρία του χρήστη (Funk 2009), υποστηρίζεται η 

συνεργασία και ο διαμοιρασμός πληροφοριών (Aghaei 2012) και δημιουργούνται νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα (Chesbrough 2006). Έννοιες όπως «συνεργασία», 

«συνεισφορά», «διαδραστικότητα», «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» και «δυναμικό 

περιεχόμενο» διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο (Choudhury 2014). Η πλειοψηφία 

των εταιρειών στρέφει την επιχειρηματική δράση στο διαδίκτυο με σκοπό την 

προσέλκυση νέων πελατών, καθόσον εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες νέες 

εφαρμογές και ιστοσελίδες, οι οποίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται 

ιδιαίτερα δημοφιλείς στο ευρύ κοινό, ενώ κύριο στοιχείο αποτελεί η έμφαση που 

δίνεται πλέον στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Turban et al 2010), (Καλτσογιάννης 

2007). 

Έπειτα, ακολουθεί το Web 3.0, γνωστό και με τον όρο «σημασιολογικός ιστός», ο 

οποίος επινοήθηκε από τον Tim Berners-Lee, ιδρυτή του παγκόσμιου ιστού (World 

Wide Web) και υποστηρικτή της ιδέας της μετατροπής του διαδικτύου σε μια τεράστια 

βάση δεδομένων, όπου θα είναι εφικτό να τίθενται πολύπλοκα ερωτήματα (Silva 2008). 

Η βασική του ιδέα είναι να καθορίσει τα δομημένα δεδομένα και να τα συνδέσει με 

στόχο την ολοκλήρωση, την αυτοματοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση τους σε 

πληθώρα εφαρμογών (Ossi, Nykänen 2003). Είναι ένα διαδίκτυο το οποίο μπορεί να 

παρουσιάζει τα δεδομένα με σκοπό την κατανόησή τους από τον υπολογιστή, να 

βελτιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, να υποστηρίξει την προσβασιμότητα του 

φορητού δικτύου (internet), να προσομοιώσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, 

να ενθαρρύνει την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών, να βοηθήσει στην 

οργάνωση της συνεργασίας στο κοινωνικό διαδίκτυο (Aghaei 2012) και να οδηγήσει σε 

περισσότερες  χρήσεις εργαλείων 3D (Silva et al 2008) και σε νέες εφαρμογές τεχνητής 

νοημοσύνης (Funk 2009). Ο σκοπός του σημασιολογικού ιστού είναι να κάνει το 

διαδίκτυο κατανοητό όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τις μηχανές.  

Τέλος, η επόμενη γενιά του διαδικτύου, το Web 4.0, αν και παραμένει μια άγνωστη 

οντότητα, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας υπέρ ευφυής ηλεκτρονικός πράκτορας, ένα 

διαδίκτυο στρεφόμενο στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καταστεί ένα ευφυές, 



 8 

συμβιωτικό (symbiotic), «πανταχού παρών» διαδίκτυο (ubiquitous) (Fowler 2013). Η 

αρχική ιδέα πίσω από το συμβιωτικό διαδίκτυο είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ 

ανθρώπων και μηχανών σε συμβίωση. Το Web 4.0 θα χαρακτηρίζεται ως διαδίκτυο 

εγγραφής-ανάγνωσης-εκτέλεσης-συγχρονισμού (read-write-execution-concurrency 

web), εξασφαλίζοντας την παγκόσμια διαφάνεια, διακυβέρνηση, συμμετοχή και 

συνεργασία σε τομείς, όπως η οικονομία, η βιομηχανία, η πολιτική κ.α. και θα  

λειτουργεί σαν ένα ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο σταδιακά θα αποτελεί ένα 

λειτουργικό σύστημα και θα παραλληλίζεται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, στοιχείο που 

υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα ισχυρό διαδίκτυο με ιδιαίτερα ευφυείς 

αλληλεπιδράσεις. 

Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται η προαναφερόμενη εξέλιξη του διαδικτύου, η 

οποία ήταν καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη και των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης που θα αναλυθούν στο παρακάτω κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα 1: Η εξέλιξη του web 

(Πηγή: Turban, E., Lee, K.J., King, D., Liang, P.T. and Turban, D. (2010), Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο: Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική από την σκοπιά του Manager, Αθήνα: 

Γκιούρδας.) 
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3.3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 

3.3.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

Ο άνθρωπος, όντας κοινωνικό ον, πάντα επιζητούσε την επικοινωνία και την επαφή με 

τον συνάνθρωπο του. Ο τρόπος επικοινωνίας πλέον έχει διαφοροποιηθεί σε σημαντικό 

βαθμό σε σχέση με το παρελθόν. Η δύναμη και η εξέλιξη της τεχνολογίας, μέσω της 

ανάπτυξης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, μηδένισε τις αποστάσεις και επέτρεψε 

στους ανθρώπους να επικοινωνούν άμεσα, αποτελεσματικά, οποιαδήποτε ώρα και σε 

οποιοδήποτε μέρος βρίσκονται. Ειδικότερα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το 

Facebook και το Twitter, αναπαράγουν εκατομμύρια σχόλια, βίντεο, εικόνες, μηνύματα 

και αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας των χρηστών κάθε ηλικίας, μέσω του οποίου 

έρχονται σε επαφή, γνωρίζονται, σχολιάζουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  

Στην ουσία αποτελούν φυσική εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των μέσων 

δηλαδή για την επικοινωνία και την προμήθεια πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό σε 

έντυπη, ακουστική ή οπτική μορφή, όπως η εφημερίδα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο 

αλλά ακόμα και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που τοποθετούνται σε αρχαίους ακόμη 

χρόνους.  

Στη βιβλιογραφία συναντάται πλήθος ορισμών για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι εξ αυτών.  

Οι Boyd et al (2007) ορίζουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως κοινωνικούς και 

επαγγελματικούς ιστότοπους, όπου άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα αλληλεπιδρούν 

και ανταλλάσσουν περιεχόμενο. Ειδικότερα, οι χρήστες δημιουργούν το προσωπικό 

τους προφίλ, δημόσιο ή ιδιωτικό και δημιουργούν συνδέσεις με άλλους χρήστες.  

Οι Kaplan & Haenlein (2010), τα ορίζουν ως εφαρμογές οι οποίες βασίζονται στο 

διαδίκτυο αξιοποιώντας αφενός τις υπηρεσίες του Web 2.0 και αφετέρου τη φιλοσοφία 

τους, η οποία δίνει έμφαση στη δημιουργία και στην ανταλλαγή περιεχομένου από τους 

χρήστες. 

Οι Peters et al (2013) αντίστοιχα, αναφέρουν πως ο εν λόγω ορισμός προέρχεται από 

τον συνδυασμό της έρευνας, της επικοινωνίας και της κοινωνιολογίας. 

Επιπρόσθετα, o Jones (2009), αναφέρει πως μέσω των «social media» οι άνθρωποι 

μιλούν, συμμετέχουν, μοιράζονται, δικτυώνονται, επισημαίνουν ιστοσελίδες, ενώ 

βρίσκονται στο διαδίκτυο. Τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης 

ενθαρρύνουν και ενισχύουν τις συζητήσεις, την ανατροφοδότηση, τις ψηφοφορίες, το 

σχολιασμό και τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο έχει παρατηρηθεί ότι συχνά δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 
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αλληλεπίδραση παρά στο ίδιο το περιεχόμενο. Επίσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως:  

 Συμμετοχή (Participation) 

Η συμμετοχή των χρηστών και η συνεισφορά τους στο περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα 

έντονη. Η δυναμική παρουσία των χρηστών αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που 

διαφοροποιεί τα όρια μεταξύ των κλασικών μέσων ενημέρωσης και του απλού χρήστη.  

 Διαφάνεια (Openness) 

Η πρόσβαση στις περισσότερες υπηρεσίες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

διαθέσιμη ως προς τη συμμετοχή του χρήστη.  

 Συνομιλία (Conversation) 

Η αμφίδρομη συνομιλία είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης. Ο τρόπος αυτός έρχεται αντιμέτωπος με τα κλασικά μονόπλευρα μέσα 

ενημέρωσης.  

 Κοινότητα (Community) 

Εύκολη και άμεση δημιουργία κοινοτήτων οι οποίες μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. 

 Συνεκτικότητα (Connectedness) 

Η σύνδεση των ιστοσελίδων με ιστοσελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης της συνεκτικότητας Mayfield (2008). 

 

3.3.2 Διάκριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 

 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αυξάνονται συνεχώς με πληθώρα ιστοσελίδων 

διαφορετικού περιεχομένου και σκοπού να χρησιμοποιούνται από χρήστες ανά την 

υφήλιο, όπως για παράδειγμα σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, wikis, ανταλλαγή 

πολυμέσων και ιστολόγια. Αρκετοί ερευνητές επιδίωξαν να κατηγοριοποιήσουν τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως οι Crook & Harrison (2008), Grosseck (2009),Bard 

(2010) και Zhang (2010), Cavazza (2011). Επιπλέον, ο Owyang 2009 βασίστηκε στις 

δυνατότητες του κάθε μέσου, οι Boyd & Ellison (2008) βασίστηκαν στην 

αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση που προσφέρει το κάθε μέσο και οι Kaplan & 

Heinlein (2010) βασίστηκαν στην κοινωνική διεργασία και τη θεωρία των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης.  

Οι Kaplan & Heinlein (2010) διαχωρίζουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε 6 

κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:  
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 Ιστολόγια (Blogs)  

Τα ιστολόγια αποτελούν ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν καταχωρήσεις κειμένου, όπως 

απόψεις, άρθρα, φωτογραφίες, αλλά και βίντεο. Σύμφωνα με τον Lindmark (2009) 

χαρακτηρίζονται ως μια μορφή online περιοδικού. Διαχειρίζονται συνήθως από ένα 

άτομο αλλά παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες μέσω της 

προσθήκης παρατηρήσεων (Kaplan &Heinlein,2009). 

Το Blogger και το Twitter χαρακτηρίζονται ως τα δημοφιλέστερα blogs της εποχής μας. 

Το Twitter συγκεκριμένα εντάσσεται στην κατηγορία micro- blogging, το οποίο όμως 

είναι βασισμένο στην μορφή των ιστολογίων. Σημαντική διαφορά αποτελεί το μέγεθος 

του περιεχομένου του, το οποίο δεν ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες και εξετάζεται η 

επέκτασή τους σε 280. 

 

 Ιστοσελίδες Κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites)  

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εικονικές κοινότητες (Murray & Waller, 

2007; Won Kim et al, 2010) και ο κάθε χρήστης μέσα σε αυτές δημιουργεί προφίλ, 

αλληλεπιδρά με άλλους χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα και μοιράζεται περιεχόμενο 

μαζί τους. Δημοφιλέστερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook 

προκάτοχος του οποίου ήταν το Myspace (Rohani & Hock, 2010), ενώ εξίσου 

δημοφιλείς είναι το Linkedin και το Google+. Επίσης, από τις πρώτες ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί το Classmate, με το οποίο ο χρήστης αναζητά 

συμφοιτητές – συμμαθητές από το Πανεπιστήμιο ή το σχολείο αντίστοιχα (Boyd & 

Ellison 2008).  

 

 Συνεργατικά έργα (Collaborative projects)  

Στην κατηγορία αυτή οι τελικοί χρήστες μπορούν σε συνεργασία να προσθέσουν και να 

επεξεργαστούν περιεχόμενο για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα συνεργατικά έργα 

χαρακτηρίζονται δημοκρατικά ως προς την εκδήλωση του περιεχομένου τους. Τα 

συνεργατικά έργα περιλαμβάνουν τα wikis, το social bookmarking και τα social site 

news. 

Τα wikis είναι ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν στο χρήστη να προσθέτει και να 

επεξεργάζεται το περιεχόμενο ενός κειμένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

κατηγορίας είναι η Wikipedia. Είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 230 γλώσσες.  

Ωστόσο, το περιεχόμενό της αντιμετωπίζεται με δυσπιστία σε ορισμένες περιπτώσεις 

ως προς την ορθότητά του από την επιστημονική κοινότητα, λόγω της ανεπαρκής 

τεκμηρίωσης του σε αρκετές των περιπτώσεων. 
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Το social bookmarking (σελιδοσήμανση) δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα 

διαμοιρασμού, σχολιασμού, συλλογής, κατάταξης και επισήμανσης ιστοσελίδων (links) 

που τον ενδιαφέρει  (Noll & Meinel, 2007). Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι η 

ιστοσελίδα Reddit στην οποία ο χρήστης τοποθετεί ένα άρθρο που τον ενδιαφέρει στους 

σελιδοδείκτες, παροτρύνοντας με αυτόν τον τρόπο άλλους χρήστες να το διαβάσουν.  

Τέλος, τα social site news, όπως το Digg, παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και 

σχολιασμού άρθρων της επικαιρότητας.  

 

 Κοινότητες περιεχομένου (Content communities)  

Οι κοινότητες περιεχομένου σκοπεύουν στη δημιουργία και ανταλλαγή περιεχομένου 

αρχείων βίντεο, ήχου και εικόνας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας αποτελεί το YouTube για το διαμοιρασμό αρχείων βίντεο, το Flickr για τη 

δημοσίευση εικόνων – φωτογραφιών, το Slideshare για την κοινοποίηση παρουσιάσεων 

και το Soundcloud για το διαμοιρασμό μουσικής.  

Ο χρήστης και σε αυτήν την κατηγορία δημιουργεί προφίλ, χωρίς ωστόσο να κρίνεται 

σκόπιμο η κοινοποίηση αναλυτικών προσωπικών δεδομένων, σε αντίθεση με τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Kaplan & Heinlein, 2010).  

 

 Εικονικοί κόσμοι (virtual worlds)  

Οι εικονικοί κόσμοι αποτελούν διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες προσομοιώνουν 

ένα  τρισδιάστατο περιβάλλον, στο οποίο οι χρήστες εμφανίζονται με μορφή ειδώλων, 

αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, προσομοιώνοντας τον πραγματικό κόσμο. Ο 

συνδυασμός της εξελιγμένης τεχνολογίας και της κοινωνικής παρουσίας τους καθιστά 

αναπόσπαστο κομμάτι των Μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι εικονικοί κόσμοι 

διακρίνονται στα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας και στους εικονικούς 

κοινωνικούς κόσμους. 

Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (virtual games world) αποτελούν διαδικτυακά 

παιχνίδια ρόλων στα οποία η χρήση και η τήρηση κανόνων από τους χρήστες κρίνεται 

απαραίτητη. Τα τελευταία έτη με την εξέλιξη του διαδικτύου γνωρίζουν τεράστια 

απήχηση ανά την υφήλιο.  

Οι εικονικοί κοινωνικοί κόσμοι (virtual social worlds) αποτελούν επίσης εικονικούς 

κόσμους στους οποίους οι χρήστες συμπεριφέρονται και ενεργούν στα πρότυπα της 

πραγματικής τους ζωής (Kaplan & Heinlein, 2010). 

Η κατηγοριοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

kdvm.gr, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως εξής: 
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 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βασισμένα στην κοινωνική δικτύωση 

 Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace, Linkedin) 

 Ιστολόγια - Blogs (Blogger, WordPress) 

 Microblogging (Twitter, Tumblr) 

 Wikis (Wikipedia, Wikinews) 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βασισμένα στο περιεχόμενο 

 Φωτογραφίες και εικόνες (flickr, deviantArt, Photobucket) 

 Βίντεο (YouTube, Dailymotion, Vimeo) 

 Μουσική (Last.fm, MySpace Music, SoundCloud) 

 Παρουσιάσεις και αρχεία κειμένων (SlideShare, Scribd) 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βασισμένα σε μια λειτουργία 

 Live broadcast (Skype, Ustream, justin.tv)   

 Bookmark Links (Delicious, Diigo)  

 Events (Eventful)  

 Τοποθεσίες (Foursquare) 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βασισμένα στα ενδιαφέροντα 

 Ειδήσεις (Digg) 

 Αγορές (Blippy) 

 Reviews (Flixter, Goodreads, Yelp) 

  

3.3.3 Twitter  

 

Το Twitter αποτελεί για ένα αρκετά μεγάλο πλήθος κόσμου το δημοφιλέστερο 

κοινωνικό δίκτυο μετά το Facebook. Κατατάσσεται στην κατηγορία των ιστοσελίδων 

δημιουργίας μικρό-ιστολογίων - micro-blogging.  

Δημιουργήθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey και έκτοτε αναπτύσσεται ραγδαία. 

Βασική ιδέα του Dorsey ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής μέσω της οποίας θα ήταν 

δυνατή η αποστολή ενός σύντομου μηνύματος σε πολλαπλούς χρήστες. Η εν λόγω ιδέα 

δοκιμάστηκε σε ένα συνέδριο στις ΗΠΑ, όπου δόθηκε στους συνέδρους, μέσω αυτής 

της πλατφόρμας, η δυνατότητα επικοινωνίας και ανακοίνωσης σχολίων και νέων 

σχετικά με το συνέδριο, με αξιοσημείωτη ανταπόκριση και ενθουσιασμό από πλευράς 

χρηστών.    
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Εικόνα 2: Λογότυπο Twitter 

 (Πηγή: http://diysolarpanelsv.com/images/twitter-logo-clipart-free-20.jpg) 

 

Το Twitter έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές λόγω της διαφορετικής του δομής συγκριτικά με 

άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και λόγω του ότι χρησιμοποιείται από 

αναγνωρίσιμα άτομα, καθώς ωθεί με αυτό τον τρόπο νέους χρήστες να γίνουν μέλη. 

Αναπτύσσεται ραγδαία και αριθμεί περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς 

χρήστες εκ των οποίων 328 εκατομμύρια αποτελούν ενεργούς μηνιαίους χρήστες. 

(Twitter 2017).  

Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προφίλ, να διαβάζουν και να στέλνουν 

μηνύματα και άρθρα που τους ενδιαφέρουν. Τα μηνύματα «tweets» είναι 

περιορισμένου μεγέθους και συγκεκριμένα μέχρι 140 χαρακτήρες ενώ εξετάζεται η 

επέκταση στους 280 πλέον χαρακτήρες. Τα μέλη μπορούν να απαντούν στα μηνύματα 

αυτά μέσω «retweets» (‘RT’) καθώς και να «ακολουθούν» - «follow» άλλους χρήστες, 

για όσο διάστημα επιθυμούν. Επίσης, χρησιμοποιούνται τα σύμβολα “#” και “@”, όπου 

με το πρώτο που ονομάζεται hashtag γίνεται μια αναφορά σε κάποιο θέμα (topic). Με 

αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης πολλών δημοσίων tweets σχετικά 

με ένα συγκεκριμένο θέμα και η αναζήτηση πληροφοριών γι’ αυτό. Με την χρήση για 

παράδειγμα του hashtag #iPhone 7 θα αναζητηθούν όλα τα σχετικά tweets για το εν 

λόγω μοντέλο iPhone. Με την εισαγωγή του @, γίνεται αναφορά σε κάποιον άλλο 

χρήστη, ενώ συχνή είναι και η χρήση url στα tweets, όπου εκτός από την επιπρόσθετη 

αναφορά σε κάτι, προσφέρει και λύση στην περιορισμένη δυνατότητα ανάλυσης ενός 

θέματος σε περιορισμένο χώρο. 

 

3.3.4 Χρήση Του Twitter 

 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και χρησιμοποιούνται 

ολοένα και περισσότερο σε θεμελιώδεις τομείς, όπως την εκπαίδευση, την πολιτική, την 

εργασία, τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό αλλά και σε κάθε έκφανση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων.  

Ειδικότερα, μέσω του Twitter οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν προφίλ, να 

διαβάζουν και να στέλνουν μηνύματα και άρθρα που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον, 

http://diysolarpanelsv.com/images/twitter-logo-clipart-free-20.jpg
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αποτελεί και ένα μέσο πληροφόρησης, καθώς όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα 

αναρτούν συνεχώς δημοσιεύσεις για την πληροφόρηση των χρηστών τους. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων τελευταίας γενιάς, 

διευκολύνει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή μέσω αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα, το 82% των χρηστών έχει πρόσβαση στο Twitter μέσω κινητού 

τηλεφώνου (Twitter 2016), ενώ σχεδόν 500 εκατομμύρια tweets στέλνονται ημερησίως, 

ανά την υφήλιο (Sayce 2016), αριθμός που αντιπροσωπεύει τη δυναμικότητα και την 

επιρροή του.  

Οι Java et al (2007) προχώρησαν σε μια κατηγοριοποίηση της χρήσης του Twitter σε 

δημοσιεύσεις σχετικά με γεγονότα της καθημερινότητας και σκέψεις σχετικά με αυτά, 

σε συνομιλίες με τη χρησιμοποίηση του χαρακτήρα @, σε κοινοποίηση πληροφοριών 

με συνακόλουθη τη διεύθυνση URL και σε κατηγορία ειδήσεων, στις οποίες 

αναφέρονται όλα τα γεγονότα και εξελίξεις που λαμβάνουν άμεσα χώρα.    

Επίσης, το Twitter, μεταξύ άλλων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην πολιτική, 

καθώς πλήθος πολιτικών και κομμάτων το χρησιμοποιούν καθημερινά αλλά και σε 

περιόδους προεκλογικής εκστρατείας (Hong & Nadler, 2011). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ο Barrack Obama, του οποίου η διαφημιστική καμπάνια στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, το 2008 άφησε εποχή και τον οδήγησε στην εκλογή του. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι την ημέρα των εκλογών με την ανακοίνωση της νίκης του 

Obama τα tweets ξεπέρασαν τις τριακόσιες χιλιάδες.   

Την απήχηση και την δυναμική των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης γενικότερα και του 

Twitter ειδικότερα θέλουν να εκμεταλλευτούν και οι επιχειρήσεις, ώστε να προάγουν 

και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, το οποίο θα αναπτυχθεί 

εκτενώς σε επόμενη ενότητα. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, σύμφωνα με τους Brown et al 

(2012) έχουν διενεργηθεί αρκετές έρευνες και μελέτες, όπως των Backstrom et al 

(2006),  Mislove et  al (2007), Papadopoulos et al (2011), για την δημιουργία των online 

κοινοτήτων καθώς και των παραγόντων που συντελούν στην δημιουργία τους.  

Σύμφωνα με τον Nimetz (2007), η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

συμβάλλει στη δημιουργία αναγνωσιμότητας του brand τους, στη διαχείριση της φήμης 

της επιχείρησης, στην πρόσληψη προσωπικού, στην εκμάθηση νέων τεχνολογιών και 

στην αναγνώριση-παρακολούθηση των ανταγωνιστών.  

Χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Twitter από άλλα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, καθιστώντας το ένα εργαλείο πρόσφορο για ανάλυση, είναι η ελεύθερη 

πρόσβαση στα δεδομένα  (μέσω του Streaming API), η χρονική αλληλουχία των 

γεγονότων (μέσω χρονοσφραγίδας), ο συγκεκριμένος αριθμός χαρακτήρων (140 

χαρακτήρες), το κοινωνικό γράφημα (social graph), με τη δημιουργία «ακόλουθων και 
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«οπαδών».  Εντούτοις, σύμφωνα με τους (Bontcheva and Rout 2014), εντοπίζονται 

ορισμένες δυσκολίες, που αφορούν βέβαια και την πλειοψηφία των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης, εστιάζοντας κυρίως στη διατύπωση των λέξεων στην καθομιλουμένη 

περιλαμβάνοντας αργκό, συντομογραφίες και παραλλαγές λέξεων, για την κάλυψη του 

συγκεκριμένου αριθμού των χαρακτήρων που απαιτούνται.  

 

3.4 Διαδικτυακό Μάρκετινγκ 

3.4.1 Σχέση Διαδικτυακού Μάρκετινγκ Και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Το διαδίκτυο αξιοποιείται ως μέσο επικοινωνίας και προβολής και επιτρέπει την 

αξιοποίηση της ανάδρασης (feedback) και της αλληλεπίδρασης (interaction), για 

τακτική και συνεχή αναπροσαρμογή του περιεχομένου του, με χαμηλό κόστος, υψηλή 

ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας και συνεχώς αυξανόμενο διαφημιστικό κοινό με 

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και άντλησης σημαντικών πληροφοριών από αυτό. 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως ήταν αναμενόμενο, επηρέασαν τις σχέσεις  

επιχειρήσεων-καταναλωτών και δημιούργησαν μια νέα μορφή επικοινωνίας ανάμεσα 

τους.  Μάλιστα, μέσω κυρίως και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης οι επιχειρήσεις 

μπορούν να προσεγγίσουν τις ομάδες ατόμων που επιθυμούν, όπως νέους, μαθητές, 

άτομα με κοινά ενδιαφέροντα κλπ, για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους, 

καθώς η καταλληλότητα τόσο του προϊόντος όσο και του κοινού αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαφήμιση στο διαδίκτυο.  

Οι επιχειρήσεις τείνουν σύμφωνα με τους Hanna et al (2011) και Urban (2003) να 

απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς τρόπους προώθησης των προϊόντων τους, 

χωρίς ωστόσο να τους εγκαταλείπουν πλήρως. Το Διαδικτυακό μάρκετινγκ αξιοποιεί 

πλήρως τις δυνατότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προώθηση και 

προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, με μηδενικό κόστος προβολής. Οι καταναλωτές 

σύμφωνα με τον Foux (2006) θεωρούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως πιο 

αξιόπιστη πηγή άντλησης πληροφοριών και ενημέρωσης για ένα προϊόν σε σχέση με τα 

παραδοσιακά μέσα μάρκετινγκ. 

Το Διαδικτυακό μάρκετινγκ είναι στην πραγματικότητα το παραδοσιακό μάρκετινγκ 

στο χώρο του διαδικτύου, όπου με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της 

πληροφορικής αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας, δημιουργώντας 

επιχειρηματικά μοντέλα που δίνουν μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη και κέρδος για την 

επιχείρηση. Περιλαμβάνει λοιπόν τη χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμογών 
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για τον σχεδιασμό και υλοποίηση. Επίσης, δίνεται πλέον η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις για επικοινωνία  σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.  

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ, μάρκετινγκ είναι οι 

δραστηριότητες, στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών και οι διαδικασίες για 

τη δημιουργία, επικοινωνία, διανομή και ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών που 

έχουν αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και γενικότερα την κοινωνία.  

Σύμφωνα με τον Egan (2008), το διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του μάρκετινγκ και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων 

αφού:   

 Καλύπτει πλήρως τις λειτουργίες της εταιρείας αλλά και την διανομή των προϊόντων.  

 Αποτελεί σημαντικό μέσο επικοινωνίας με δυνατότητα ένωσης διαφορετικών 

στοιχείων της επιχείρησης.  

 Δημιουργεί πιο εύκολη διαχείριση πληροφοριών που θεωρούνται αναπόσπαστα 

εργαλεία του μάρκετινγκ ως προς την δημιουργία στρατηγικών.  

Οι πληροφορίες που δίνονται στις επιχειρήσεις, είναι πολύ χρήσιμες σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές, τους πελάτες, την τεχνολογία και τους προμηθευτές τους. 

Σύμφωνα με τους Kotler et al. (2004), το διαδικτυακό μάρκετινγκ αποτελεί μια μορφή 

άμεσου μάρκετινγκ μέσα από διαφημιστικά κανάλια που αλληλεπιδρούν με τον 

καταναλωτή και ζητούν την άμεση ανταπόκρισή του στα παρουσιαζόμενα σε αυτόν 

ερεθίσματα. Δηλαδή, αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι αρχές και οι 

τεχνικές του παραδοσιακού μάρκετινγκ εφαρμόζονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων και 

κυρίως μέσω του διαδικτύου. 

Ο Weber (2009) θεωρεί ότι το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ μέσω των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση για την επίτευξη διαφόρων 

στόχων, όπως η προσέλκυση νέων πελατών, η βελτίωση της επιχείρησης για τη 

διατήρηση των πελατών, η βελτίωση των καναλιών επικοινωνίας για καλύτερη σχέση 

με τους πελάτες, η δημιουργία μεριδίου αγοράς και φήμης του σήματος, η ενίσχυση των 

εσόδων της επιχείρησης από τις πωλήσεις των αγαθών και των υπηρεσιών, η βελτίωση 

της απόδοσης της επένδυσης μάρκετινγκ, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των 

καταναλωτών σε φιλανθρωπικές ή πολιτικές δραστηριότητες και η αύξηση της 

ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένα ζητήματα.  

Οι επιχειρήσεις, μέσω της μελέτης και κατανόησης του τρόπου επικοινωνίας των 

καταναλωτών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα 

μηνύματα που λαμβάνουν ως προς το brand τους, συμβάλλοντας έτσι στην 

βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Η καταγραφή της καταναλωτικής 
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συμπεριφοράς των χρηστών γίνεται με την συλλογή και ερμηνεία των σχολίων, των 

ιδεών, των κριτικών και των βαθμολογιών που ανταλλάσουν οι χρήστες στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο του Constantinides (2009), οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να προσελκύσουν τους καταναλωτές 

είναι: 

α) Χρήση άμεσων εργαλείων μάρκετινγκ, όπως τα forum ή blogs, όπου οι καταναλωτές 

ενθαρρύνονται από τις ίδιες τις εταιρείες να καταγράφουν τις απόψεις και τις κριτικές 

τους στα ιστολόγια που έχουν δημιουργήσει. 

β) Συνεργασία με δημοφιλείς προσωπικότητες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως 

μέσο επιρροής των συνδεδεμένων χρηστών. 

γ) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών προσφέροντας τους την 

δυνατότητα να προσαρμόζουν τα προϊόντα που αγοράζουν σύμφωνα με τις δικές τους 

προτιμήσεις (personalizing). Σημειώνεται πως εταιρείες όπως η Nike, η Ikea και η Coca 

Cola εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο. 

δ) Αξιολόγηση των προϊόντων από τους ίδιους τους καταναλωτές με βαθμολογίες και 

σχόλια. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte Touche στην Αμερική, οι χρήστες θεωρούν 

αξιόπιστες τις κριτικές των άλλων χρηστών και επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά, 

αντίστοιχα, ως προς την αγορά ενός προϊόντος.  

 

3.4.2  Ο Ρόλος Του Twitter Στο Διαδικτυακό Μάρκετινγκ  

 

3.4.2.1 Η Συμβολή Του Twitter Στην Προώθηση Προϊόντων 

 

Οι επιχειρήσεις μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσπαθούν να 

δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, ενθαρρύνοντας  τους 

χρήστες-καταναλωτές-πελάτες στην ανάπτυξη της μεταξύ τους επικοινωνίας, ώστε να 

τους γνωστοποιούνται οι απόψεις τους, με σκοπό τη βελτίωση, την πιθανή αλλαγή ή 

δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο, τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης έχουν πλέον καταστεί τα κυριότερα μέσα επιρροής των καταναλωτών, με τα 

οποία ενημερώνονται, συμμετέχουν, σε διαφημιστικές καμπάνιες εταιρειών και 

αποκτούν θετική ή αρνητική στάση απέναντι στο brand. 

Οι Jansen et al (2009), αναφέρουν πως το Twitter είναι το καλύτερο μέσο επηρεασμού 

για την εικόνα μιας εταιρείας, καθώς η μορφή του συμβάλει στην «από στόμα σε 

στόμα» προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών. Το μικρό μέγεθος των σχολίων μπορεί 



 19 

να διαβαστεί σαν τίτλος εφημερίδας, να αναμεταδοθεί (retweet) άμεσα, αλλά και να 

αναζητηθεί από άλλους χρήστες.  

Το Twitter χρησιμοποιείται από χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε όλο τον 

κόσμο. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να παρακολουθήσει τον 

ανταγωνισμό και τα σχόλια που γίνονται προς την εταιρεία, για να προωθήσει την 

επιχείρηση του, να κρατήσει ενημερωμένους τους πελάτες σχετικά με νέες παραλαβές, 

προσφορές και εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η εταιρεία Starbucks που  

ανακοινώνει τις προσφορές της, αλλά και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματά τους και 

προβληματισμούς σχετικά με τα προϊόντα της επιχείρησης.  

Μέσω Twitter, οι εταιρείες διαφημίζονται με χαμηλό κόστος, απευθυνόμενες στα 

πλαίσια του παγκόσμιου ιστού, αλλά και με δυνατότητα επιλογής του κοινού που 

θέλουν να απευθυνθούν και τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προφίλ μέσω των 

μηνυμάτων που ανεβάζουν, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των υπαρχουσών 

ακολούθων τους  και παράλληλα να προσελκύσουν νέους. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί 

η αμεσότητα ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες ή τους υποψήφιους πελάτες.   

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, όπως του Αng (2011),  που υποστηρίζει πως οι 

εταιρείες δεν είναι ακόμη σε θέση να αξιοποιήσουν και να διαχειριστούν την 

ανατροφοδότηση πληροφοριών που δέχονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Στο 

ίδιο πλαίσιο κυμαίνονται και οι απόψεις των Mangold et al (2009), Hanna et al (2011), 

και Hoffman et al (2010), που υποστηρίζουν πως οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

κατανοήσουν και να εκτιμήσουν πλήρως την επίδραση του περιεχομένου των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης στη φήμη της εταιρείας. Χαρακτηριστικό είναι πως στο Twitter, 

λόγω του μεγάλου αριθμού των tweets που μεταδίδονται αδιαλείπτως και της ταχύτητας 

που μεταβάλλεται η ανανέωση πληροφοριών, το λεγόμενο «newsfeed», μπορεί να 

αγνοούνται χωρίς να διαβαστούν πολλές πληροφορίες, καθώς καθίσταται δύσκολη η 

ανάγνωση όλων των tweets που παρουσιάζονται.  

Επίσης, αναφορικά με το Twitter, το λεγόμενο «spamming» έχει δημιουργήσει 

σημαντικά προβλήματα στην προώθηση προϊόντων, καθώς η εξέταση και το 

φιλτράρισμα τόσο των χρηστών όσο των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με τη 

διαφήμιση και τα σχόλια για το προωθούμενο προϊόν (Ott et al., 2011) πρέπει να είναι 

συνεχή, απαιτώντας σε πολλές περιπτώσεις την ανάπτυξη ειδικών μοντέλων για τον 

εντοπισμό τέτοιου είδους περιπτώσεων (Lim et al., 2010). 

 Σε κάθε περίπτωση, η επιρροή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης άλλαξε 

ολοκληρωτικά τις δομές του μάρκετινγκ και κατ’ επέκταση του τρόπου λειτουργίας των 

επιχειρήσεων σε αυτό τον τομέα. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις 

συμβολής του Twitter κατά την προώθηση προϊόντων.  
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3.4.2.2 Παραδείγματα Συμβολής Του Twitter Στην Προώθηση Προϊόντων    

 

Η Sony και η Dell, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας 

ωφελήθηκαν μέσω Twitter επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεών τους. Μάλιστα, το 

Φεβρουάριο του 2011 η Sony μέσω του Twitter κέρδισε 1,6 εκατομμύρια δολάρια 

πωλήσεις και η Dell ανακοίνωσε πως για τον Ιούνιο του ίδιου έτους το Twitter της 

απέφερε αύξηση των πωλήσεων κατά 3 εκατομμύρια δολάρια. Χαρακτηριστικό επίσης 

παράδειγμα παγκόσμιων κολοσσών επωφελούμενων του Twitter είναι η Ford και τα 

Starbucks (Diffley, Kearns Bennett & Kawalek 2011). 

To 2011 η εταιρεία Porsche, για την προώθηση του μοντέλου της 911 μέσω Twitter, 

ξεκίνησε μια καμπάνια λίγες μέρες πριν την αποκάλυψη του νέου μοντέλου με στόχο τη 

δημιουργία ενθουσιασμού στους λάτρεις των γρήγορων αυτοκινήτων, μέσω του 

#2012Porsche911 και των προωθούμενων tweets, φωτογραφιών και βίντεο για την 

ιστορία του από το 1963 μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Αξιοσημείωτο είναι ότι 8 

στους 10 χρήστες που είδαν τα tweets τα αναπαρήγαγαν σε κάποια συνομιλία τους, ενώ 

η διαδραστικότητα της σελίδας της @Porsche αυξήθηκε κατά 87% και η αύξηση των 

followers κατά 594%.  

Οι Jansen et al (2009) παρουσίασαν μια έρευνα σχετικά τον τρόπο που τα tweets 

επηρεάζουν την φήμη μιας επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, μελέτησαν την επίδραση του 

λεγόμενου «word of mouth» στην εικόνα της επιχείρησης. Από την ανάλυση 149.472 

tweets για 50 εταιρείες, για διάστημα 13 εβδομάδων προέκυψε πως το 60% των 

συνολικών συναισθημάτων των χρηστών ήταν θετικό και μόλις το 22% ήταν αρνητικό. 

Τέλος, οι Skowronski and Carlston (1989) εκτιμούν πως τα αρνητικά συναισθήματα 

έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από τα θετικά.  

 

Πίνακας 1: Συναίσθημα ανά εβδομάδα 

(Πηγή: Jansen et al (2009), “Twitter power: Tweets as electronic word of mouth”, 

Journal of the American society for information science and technology, Vol.60, No,11, 

2169–2188. 
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Επιπλέον, οι ίδιοι παρατήρησαν πως στα περισσότερα tweets η αναφορά της εταιρείας 

γίνεται σε δεύτερη βάση. Το 22% των χρηστών εξέφρασε κάποιο συναίσθημα για την 

εταιρεία ενώ το 29% φαίνεται να αναζητά πληροφορίες για κάποια εταιρεία μέσω του 

Twitter. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αφού με αυτό τον τρόπο οι 

εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται με λιγότερο κόστος την εικόνα τους, να 

αλληλεπιδρούν με τον καταναλωτή, να παρακολουθούν και να κατευθύνουν τις 

πληροφορίες για την επιχείρηση τους. 

 

Πίνακας 2: Tweets ανά κατηγορία 

(Πηγή: Jansen et al (2009), “Twitter power: Tweets as electronic word of mouth”, 

Journal of the American society for information science and technology, Vol.60, No,11, 

2169–2188. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεπίδραση των χρηστών με κάθε εταιρεία, όπως για 

παράδειγμα η σχέση των Starbucks με τους ακολούθους της, σχετικά με το πόσο συχνά 

επικοινωνούν μεταξύ τους και ποια ήταν τα θέματα συζήτησης μεταξύ τους.  Γι’ αυτό, 

εξετάστηκαν τέσσερις πτυχές των tweets, το εύρος, η συχνότητα, ο χρόνος και το 

περιεχόμενο. Τα Starbucks έλαβαν 1.585 tweets από 1.038 ανθρώπους.  Τα  Starbucks 

«τιτίβισαν» το 2,7% των ακολούθων τους και απάντησαν σε ποσοστό 20,4% των 

χρηστών που ανέπτυξαν tweets μαζί τους. Όσον αφορά τη συχνότητα, το 45,8%  των 

tweets στάλθηκε μόνο μια φορά από το 69,9% των ακολούθων και το 43,5% των tweets 

στάλθηκε από δύο έως τέσσερις φορές από το 27,5% των ακολούθων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρατηρείται πως τα Starbucks δεν αλληλεπιδρούν αρκετά 

συχνά με τους πελάτες τους μέσω του Twitter. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η 

επικοινωνία εντείνεται στα μέσα της εβδομάδας και φθίνει προς το τέλος της και τα  

σαββατοκύριακα. 
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Εικόνα 3: Συχνότητες Tweeting μεταξύ Starbucks και followers 

(Πηγή: Jansen et al (2009), “Twitter power: Tweets as electronic word of mouth”, 

Journal of the American society for information science and technology, Vol.60, No,11, 

2169–2188. 

 

Συνοψίζοντας, η έρευνα των Jansen et al. (2009) έδειξε πως περίπου το 19% των tweets 

αναφέρουν κάποια εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα, ποσοστό αρκετά 

ικανοποιητικό, δείχνοντας πως το Twitter είναι ιδανικό για ιογενείς εκστρατείες 

μάρκετινγκ. Επίσης, το 20% των αναφορών εξέφραζε κάποιο συναίσθημα ή γνώμη 

σχετικά με την εταιρεία ή τα προϊόντα  και τις υπηρεσίες της. Αυτό είναι σημαντικό για 

την βελτιστοποίηση της εικόνας της επιχείρησης. Τέλος, το γεγονός πως το 80% των 

tweets αναφέρουν μια επιχείρηση χωρίς να εκφράζουν κάποιο συναίσθημα υποδηλώνει 

πως οι καταναλωτές ενδιαφέρονται και ρωτούν γι’ αυτήν μέσω του microblogging.  

 

3.5 Η Άσκηση Επιρροής Των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

3.5.1 Ανίχνευση Τάσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις είναι η αξιοποίηση των μέσων για την ανίχνευση 

και πρόβλεψη τάσεων πριν ακόμα γίνουν γνωστές και υιοθετηθούν από το ευρύ κοινό ή  

τους ανταγωνιστές. Οι περισσότερες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που στοχεύουν στην 

Ανίχνευση Τάσεων (trend detection) αναφέρονται στον εντοπισμό ανερχόμενων 

θεμάτων (Dang et al., 2016; Mathioudakis et al., 2010; Rill et al.,2014; Kim and Lee, 

2013), στον εντοπισμό σημαντικών γεγονότων (Sankaranarayanan et al., 2009; Ritter et 
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al., 2012) και στην ανίχνευση τάσεων για προκαθορισμένα θέματα (Paper and 

Ramachandran, 2015; Han et al., 2014)  

Αν και κάθε μέθοδος ανάλογα με το σκοπό και το είδος της τάσης που επιδιώκεται να 

ανιχνευθεί μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης διαφέρει από τις υπόλοιπες, 

υπάρχουν ορισμένα γενικά κοινά στάδια σε κάθε μέθοδο, όπως:  

 Συλλογή δεδομένων (Data Collection)  

 Επεξεργασία ή προ-επεξεργασία δεδομένων (Data preprocessing)  

 Ανίχνευση θέματος (Topic Detection)  

 Προσδιορισμός τάσης (Trend Detection)  

 Ανάλυση συναισθήματος (Sentiment Analysis)  

 

3.5.2 Μέτρηση Επιρροής Των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

 

Οι Farris et al (2006), ορίζουν τις μετρικές ως ένα σύστημα μέτρησης που 

ποσοτικοποιεί δυναμικά ή στατικά δεδομένα. Στις επιχειρήσεις και στις επιστημονικές 

μελέτες οι μετρικές χρησιμοποιούνται κυρίως για να καθορίσουν τους στόχους και τον 

βαθμό επίτευξης ή απόκλισης από τους στόχους και σε δεύτερη φάση για να 

αποφασιστούν τα μέτρα που θα βοηθήσουν στην βελτίωση των μετρικών.  

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους Asur et al (2010), Jansen et al (2009) και  Moe 

et al (2011), έχουν υπάρξει αρκετές μελέτες και έρευνες για το περιεχόμενο των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό την επιμέτρηση της γνώμης των καταναλωτών αλλά 

και την ερμηνεία της στάσης τους απέναντι σε κάποιο brand. Οι Kalampokis et al 

(2013), υποστηρίζουν πως οι μετρικές που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στην 

ποσότητα (volume) του περιεχομένου και στο συναίσθημα (sentiment). 

Αναφορικά με τις μετρικές των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, οι Ghose et al (2011) 

υποστηρίζουν πως χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της επιρροής των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, οι Chamlertwat et 

al (2012) στη λήψη αποφάσεων, οι Jansen et al (2009) για να εξετάσουν το φαινόμενο 

από στόμα σε στόμα στο microblogging και οι Salas-Zarate et al (2016) για να 

προβλέψουν την πορεία των οικονομικών αγορών και των εσόδων της επιχείρησης. 

Οι Hoffman and Fodor (2010) στο MIT Sloan Management Review παρουσίασαν έναν 

πίνακα μετρικών ανά Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως 

οι μετρικές αφορούν την Αναγνωρισιμότητα, την Αφοσίωση και την Διάδοση (Mouth 

to Mouth) και μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη μέτρηση απόδοσης κάθε 

Μέσου με εύκολο τρόπο. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των μετρικών με ποσοτικές 
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μετρήσεις (για παράδειγμα αριθμός μοναδικών επισκέψεων, αριθμός 

αναδημοσιεύσεων, αριθμών μελών) 

 

Πίνακας 3: Metrics for Social Media Applications 

(Πηγή: MIT Sloan Management Review) 

Εφαρμογές Μέσων 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Αναγνωρισιμότητα Αφοσίωση Διάδοση                 

(Από στόμα σε στόμα) 

Blogs  Μοναδικών 

Επισκέψεων 

 Επαναλαμβανόμενοι 

Επισκέπτες 

 Σελιδοδεικτών 

 Κατάταξη  

 

 

 Μελών 

 Εγγραφές RSS 

 Σχολίων 

 Σχόλια από 

Χρήστες 

 Μέσος χρόνος 

παραμονής 

 Ανταποκρίσεων σε 

έρευνες, 

διαγωνισμούς 

 Αναφορές σε άλλα 

Blogs 

 Αναδημοσίευση  

 Likes 

 

Microbloging 

(Twitter) 

 Tweets σχετικά με 

την εταιρία 

 Αντίκτυπος των 

Tweets +_ 

 Followers 

 Followers 

 @replays 

 Αναδημοσιεύσεις 

(retweets) 

Cocreation (NikeiD)  Επισκέψεων   Προσπάθειες 

Δημιουργίας 

 Αναφορές του 

project σε άλλα 

Μέσα (offline/ 

online) 

Social Bookmarking 

(StubleUpon) 

 Tags 

 

 Followers 

 

 Επιπρόσθετες 

ετικέτες 

Forums           

(Google Groups) 

 

 Προβολές 

 Επισκέψεις 

 Αντίκτυπος +_ 

 Σχετικά θέματα 

 Ατομικές 

απαντήσεις 

 Εγγραφές RSS 

 Σύνδεσμοι 

 Αναφορές σε άλλα 

site 

 Tagging 

 Αναφορές  offline 

 Likes 
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Product Reviews 

(Amazon) 

 Δημοσιοποιημένες 

κριτικές 

 Αντίκτυπος +_ 

 Wish lists 

 Το προϊόν 

περιλαμβάνεται σε 

λίστες 

 Μέγεθος κριτικών 

 Αντίκτυπος +_ 

κριτικών 

 Wish lists 

 Μέσος όρος σκορ 

κριτικών 

 Δημοσιοποιημένες 

κριτικές 

 Αντίκτυπος +_ 

κριτικών 

 Αναφορές σε άλλα 

site 

 Επισκέψεων για 

κριτική 

 Το προϊόν 

περιλαμβάνεται σε 

λίστες 

Social Network 

(Facebook, Linkedln) 

 Μέλη/Fans 

 Εγκαταστάσεων 

εφαρμογής 

 Προβολών 

 Αναφορές/ 

Αντίκτυπος +_ 

 Σχολίων 

 Ενεργών χρηστών 

 Likes 

 Αλληλεπιδράσεις 

 Ποσοστό 

δραστηριότητας  

 Συχνότητα 

εμφάνισης στο 

προφίλ φίλων 

 Posts στον τοίχο 

 Αναδημοσιεύσεων/ 

shares 

 Ανταποκρίσεων σε 

προσκλήσεις 

φίλων 

Video and 

Photosharing 

(Flickr, Youtube) 

 Προβολών/views 

 Αντίκτυπος +_ 

 Αναδημοσιεύσεων 

 Προβολών σελίδας 

 Σχολίων 

 Συνδρομητών  

 Ενσωματώσεων 

 Εισερχόμενων 

συνδέσμων 

 Αναφορών 

 Αναδημοσιεύσεων 

offline 

 Likes 

 

Ο Pentin (2011) πρότεινε ένα διαφορετικό μοντέλο μετρικών στηριζόμενο στα 4 AS: 

 Awareness - Αναγνωρισιμότητα: επίγνωση της ύπαρξης των πλατφόρμων των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

 Apreciation - Εκτίμηση: εκτίμηση και αφοσίωση στις πλατφόρμες των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης  

 Action - Ενέργεια: σχολιασμός-κριτική, αντίδραση σε δημοσιεύσεις 

 Advocavacy - Συμμετοχή- Προώθηση: δημιουργία διάδοσης (word of mouth) 

 

Η σημασία της τοποθέτησης των 4 AS θα εξαρτηθεί από τον αρχικό σκοπό-στόχο της 

επιχείρησης. Το κόστος θα μετρηθεί σύμφωνα με την εντύπωση (cost per impression), 
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την αφοσίωση (cost per engagement), την πρόθεση αγοράς (cost per lead) και την 

αναφορά (cost per referral).  

 

Πίνακας 4: Metrics for microblogging (twitter) 

(Πηγή: Pentin, R., (2011), “A New Framework For Measuring Social Media Activity”, 

IAB Social Media Council) 

Πλατφόρμα 

 

Σκοπός  Αναγνωρισι-

μότητα 

Εκτίμηση Ενέργεια Συμμετοχή Σύγκριση 

 

 

 

 

 

 

Microblogging 

(Twitter) 

Ποσοτικές 

και 

ποιοτικές 

μετρικές 

Εντυπώσεις  #ατόμων Αναφορές 

από το 

εταιρικό site 

#retweets Συγκριτικά 

στοιχεία: 

ανταγωνιστές, 

ιστορικά 

δεδομένα, άλλες 

πλατφόρμες social  

media 

Κατάταξη 

στην 

αναζήτηση 

#λίστας #κλήσεις 

στο 

τηλεφωνικό 

κέντρο 

 

Αναφορές από 

το εταιρικό 

site 

#αναφορών   

 διάθεση   

Οικονομικές 

μετρικές  

Cost  per 

impression 

Cost  per 

engagement 

Cost  per 

lead 

Cost  per 

referral 

 

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν λανθασμένη την προσέγγιση των επιχειρήσεων να 

εφαρμόσουν τις ίδιες μετρικές των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην 

ανάλυση και στη διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εξακολουθούν να θεωρούν το ψηφιακό μάρκετινγκ ως ένα ακόμη 

παραδοσιακό μέσο προβολής, χωρίς να αντιλαμβάνονται πως οι καταναλωτές είναι 

αυτοί που ελέγχουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που χρήζει εξέτασης για τον προσδιορισμό του 

αντίκτυπου ενός προϊόντος αποτελεί το Brand-equity, που σύμφωνα με τον  Keller 

(1993) χρησιμοποιείται στο μάρκετινγκ για να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος ενός 

γνωστού brand στις εταιρείες και στα προϊόντα τους και προσδιορίζει την σχέση των 

καταναλωτών με την εταιρία. Ο Keller (1993), ορίζει την θεωρία Brand equity ως «την 

διαφορική επίδραση της γνώσης του brand στην ανταπόκριση του καταναλωτή στην 

πολιτική μάρκετινγκ της εταιρείας». Στην ουσία, η απόδοση αυτή αναφέρεται στην 

υπάρχουσα σύνδεση του καταναλωτή με το brand και στην πραγματική αγορά του 

προϊόντος ή στην πρόθεση του να το αγοράσει. Θετικό ή αρνητικό Brand equity 

προκύπτει όταν οι καταναλωτές έχουν ισχυρή ή αδύναμη, θετική ή αρνητική στάση 
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απέναντι στο brand. Διάφορα θεωρητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για την επιμέτρηση 

του Brand equity όπως το μοντέλο του Aaker (1991), του  Keller (1993) και του Maio 

Macka (2001).  

Η θεωρία του Keller (1993) τονίζει την αναγνώριση του brand και την εικόνα του, όπου 

η αναγνώριση αναφέρεται στη δύναμη ενός brand να αποτυπωθεί στη μνήμη του 

καταναλωτή και στην ικανότητα του δεύτερου να αναγνωρίζει το brand σε 

οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ η εικόνα περιγράφει τις αντιλήψεις για ένα brand και τις 

σκέψεις που δημιουργεί στη μνήμη των καταναλωτών. Επίσης, η εικόνα σύμφωνα με 

τους Roy et al (2008) ορίζεται ως οι σκέψεις και τα συναισθήματα που οι καταναλωτές 

εκδηλώνουν απέναντι στο brand. Συχνά, η εικόνα θεωρείται κατά τους Lau et al (1999) 

ως προτίμηση του brand ή κατά τους Liu et al (2010) ως η στάση των καταναλωτών 

προς τα brand. Παρόμοιες μελέτες εξετάζουν τις διαστάσεις της εικόνας του brand 

(Belen de Rio 2001), τον αντίκτυπό της εικόνας στην ικανοποίηση των καταναλωτών 

(Denniset et al 2007), στην αφοσίωση των καταναλωτών (Tu et al 2012), στην πρόθεση 

των καταναλωτών να αγοράζουν ένα brand (Yu et al 2013) και στην 

χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας (Kim et al 2003). 

Σε έρευνά του ο Esch (2006) υποστηρίζει πως οι καταναλωτές δημιουργούν σχέσεις με 

τα brand όπως ακριβώς δημιουργούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι μετρήσεις των 

σχέσεων με το brand περιλαμβάνουν την αναγνωρισιμότητα, την ικανοποίηση, την 

εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και την διάδοση. 

 

 

Εικόνα 4: Μοντέλο Brand-Equity (Esch 2006) 

(Πηγή: “Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and 

future purchases”, Journal of Product & Brand Management, Vol.15, No.2, 98–105) 

 

Η Αναγνωρισιμότητα του Brand παραδοσιακά μετράται με ποσοτικές μεθόδους. Με τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όμως, η επιμέτρηση γίνεται άμεσα, σύμφωνα με τους 

Hoffman and Fodor (2010). Καθώς ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή, ο 

αντίκτυπος είναι άμεσος. Για παράδειγμα, τα Starbucks προέβαλλαν ένα διαφημιστικό 

σποτ δωρεάν καφέ στο  “Saturday Night Live” και αμέσως οι αναφορές στο Twitter για 
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την εταιρεία εκτοξεύτηκαν. Υπάρχει δηλαδή άμεση συσχέτιση του Brand με θετικές 

εικόνες για τον καταναλωτή. 

Η ικανοποίηση αναφέρεται στην αξιολόγηση των καταναλωτών σχετικά με το αν η 

σχέση με το brand είναι επωφελής ή στην ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια των 

καταναλωτών, σύμφωνα με τους Richins (1983) και LaBarbera et al (1983). Σχετικές 

μελέτες εξετάζουν την επίδραση της ικανοποίησης στην αφοσίωση των καταναλωτών 

στο brand (Tu et al 2012) και στη σχέση της ικανοποίησης με την ποιότητα των 

υπηρεσιών και την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών (Cronin  et al 1992) καθώς και  

με τα παράπονα των καταναλωτών (Shemwell et al 1998). 

Η εμπιστοσύνη συνδέεται, σύμφωνα με τους Delgado-Ballester et al (2001), με την 

ασφάλεια που νιώθουν οι καταναλωτές απέναντι στο brand και στο ότι αυτό θα 

ανταπεξέλθει και θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους. Οι Belen del Rio et al (2001), 

υποστηρίζουν πως η εμπιστοσύνη εγγυάται την ποιότητα. Ερευνητές χρησιμοποιούν 

την εμπιστοσύνη για να παρέχουν εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της 

στην αφοσίωση των καταναλωτών σε ένα brand (Delgado-Ballester et al, 2001) και στις 

προθέσεις επαναγοράς του προϊόντος (Zboja et al 2006). 

Η αφοσίωση είναι σύμφωνα με τους Park et al (2006) ο συναισθηματικός δεσμός του 

καταναλωτή με το brand. Οι έρευνες για την αφοσίωση μελετούν την σχέση της με την 

ποιότητα κατά τους Thach et al (2006) και κατά τους Patwardhan et al (2011) την πίστη 

στο brand. 

Η πρόθεση αγοράς αναφέρεται στην τρέχουσα ή μελλοντική πρόθεση αγοράς χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά. Οι Hutter et al (2013) 

αναφέρουν πως η πρόθεση αγοράς επηρεάζεται από το περιεχόμενο των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Στις επιστημονικές μελέτες, η πρόθεση αγοράς εξετάζεται ως 

προς την επιρροή της στην εικόνα του brand (Yu et al 2013), στην εμπιστοσύνη (Zboja 

et al 2006) και στην ικανοποίηση των καταναλωτών (Oliver 1980). 

Με τη διάδοση (Word of mouth), σύμφωνα με τους Hoffman and Fodor (2010), οι 

καταναλωτές μόλις γνωρίσουν και συνηθίσουν το brand και μείνουν ικανοποιημένοι 

είναι σε θέση να το συστήσουν σε άλλους χρήστες και να μοιραστούν τις θετικές τους 

εμπειρίες. Δυστυχώς, υπάρχει και η αρνητική διάδοση, όπου δυσαρεστημένοι 

καταναλωτές μεταφέρουν αρνητικά σχόλια. 

Μια άλλη μέθοδος μέτρησης της αποτελεσματικότητας είναι ο δείκτης απόδοσης ROI. 

Οι επιχειρήσεις αγωνιούν για τις μετρήσεις απόδοσης (ROI) από τις επενδύσεις στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά συχνά προσεγγίζουν το θέμα από την λάθος οπτική 

γωνία. Έτσι, αντί να δίνουν έμφαση στις δικές τους επενδύσεις στο μάρκετινγκ, πρέπει 

πρώτα να εξετάσουν τα κίνητρα των χρηστών να χρησιμοποιούν τα  Μέσα Κοινωνικής 
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Δικτύωσης και μετά να μετρήσουν τις επενδύσεις των καταναλωτών στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης που σχετίζονται με το δικό τους brand. 

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, οι μάνατζερ 

πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν τον πρωταρχικό έλεγχο των 

δημοσιεύσεων σε αυτά, αν και μπορούν ως έναν βαθμό να επέμβουν και ίδιοι αλλά και 

να αναγνωρίσουν πως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ένα περιβάλλον δυναμικό 

και εξελισσόμενο, όπου οι καταναλωτές διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, αφού 

συμμετέχουν, σχολιάζουν και αλληλεπιδρούν. 

Με τις σύγχρονες στρατηγικές των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης η εταιρεία 

προσπαθεί να ικανοποιήσει τον πελάτη και τον παρακινεί να δημιουργήσει, να 

καταναλώσει, να αλληλεπιδράσει και να ελέγξει. Σε μια καλοσχεδιασμένη καμπάνια οι 

καταναλωτές μπορούν να κάνουν «viral» ένα βίντεο, να σχολιάσουν μέσω tweet και να 

κάνουν retweets σχόλια για την εταιρεία. 

Οι  μετρικές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αντικατοπτρίζουν αυτού του είδους 

κοινωνικές συμπεριφορές λαμβάνουν υπόψη τους στόχους του καταναλωτή και της 

εταιρείας. Η αποτελεσματικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μπορεί να 

βελτιωθεί, καθώς το περιβάλλον του κοινωνικού ιστού είναι εύκολα μετρήσιμο. Είναι 

σχετικά εύκολο για έναν μάνατζερ να μετρήσει τον αριθμό των tweets, posts, retweets, 

σχολίων των κλικ στην σελίδα της εταιρείας. 

 

3.5.3 Επιρροή μέσω Twitter Και Μετρικές 

 

Με τη γενικότερη έννοια της λέξης επιρροή νοείται η επίδραση που ασκείται από 

κάποιο μέσο στη διαμόρφωση στάσης και στη λήψη αποφάσεων μιας ομάδας-στόχου. 

Οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών για τη συμβολή στην ενημέρωση, τη συμμετοχή και 

κινητοποίηση των πολιτών για συλλογική δράση (Dahlberg, 2001; Norris, 2001).  

Ο στόχος μιας επιχείρησης στο Twitter, όπως και στα υπόλοιπα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, είναι να δημιουργήσει ένα κύκλο πιθανών πελατών και να προσελκύσει 

ακόμα περισσότερο τους ήδη υπάρχοντες, ώστε να τους υποστηρίξει και να 

δημιουργήσει ένα ζωντανό καθημερινό κανάλι επικοινωνίας μαζί τους.  

Οι Mangold και Faulds (2009) επεσήμαναν τη δυνατότητα στιγμιαίας και σε 

πραγματικό χρόνο επικοινωνίας των χρηστών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ειδικότερα, το Twitter επιτρέπει σε κάθε χρήστη να στείλει και να μοιραστεί 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις απόψεις του (Honeycutt & Herring, 2009) 

και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων που μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν δεν απαιτείται χρόνος και σκέψη για τη σύνταξή του με αποτέλεσμα 

την αμεσότητα, ευελιξία και διαδραστικότητα στην επικοινωνία, χαρακτηριστικά που 

συμβάλουν ιδιαίτερα στην επιρροή του χρήστη-καταναλωτή.  

Η παρακολούθηση και ανάλυση της αέναης ροής πληροφοριών που προσφέρει το  

Twitter παρέχει σημαντικές πληροφορίες που τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως 

ειδησεογραφικές σελίδες, προσωπικά ιστολόγια κ.α. δε δύνανται να προσφέρουν. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες 

επενδύουν στην εξόρυξη γνώμης από το Twitter, ώστε να βελτιώσουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους.   

Χαρακτηριστικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης αποτελεί η επιρροή αλλά και η 

ανάλυση του συναισθήματος των χρηστών, καθώς μέσω Twitter παρέχονται αρκετά 

στοιχεία αναφορικά με το δίκτυο του κάθε χρήστη, δηλαδή από ποιους ακολουθείται 

και ποιους ακολουθεί, αλλά και τη δραστηριότητά του, δηλαδή τα tweets, retweets και 

mentions.  

Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να δημιουργεί αξία μέσα από την κοινωνική της 

δικτύωση χωρίς να παρεκκλίνει από την εταιρική της κουλτούρα και ηθική. Οι Trainor 

et al (2011) υποστηρίζουν πως η δημιουργία αξίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 

εταιρική διακυβέρνηση της επιχείρησης και την ανάπτυξη του τμήματος πληροφορικής.  

Ο αριθμός των ακολούθων μιας σελίδας αντιπροσωπεύει τα άτομα που ενδιαφέρονται 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό, οι επιχειρήσεις θέλουν 

και προσπαθούν να αυξάνουν τον αριθμό των ακολούθων τους και για να επιτευχθεί 

αυτό πρέπει το περιεχόμενο να είναι ελκυστικό και να προκαλεί το ενδιαφέρον του 

χρήστη να ασχοληθεί. 

Οι Cha et al., 2010, όρισαν τρεις μετρικές για τον υπολογισμό της επιρροής ενός 

χρήστη, όπως τον αριθμό των ακολούθων, τον αριθμό των αναδημοσιεύσεων (retweets) 

και τον αριθμό των αναφορών (mentions), εξετάζοντας όχι μόνο το πως οι χρήστες με 

επιρροή, όπως αυτοί προκύπτουν από τις τρεις διαφορετικές μετρικές, διαδίδουν 

δημοφιλή γεγονότα αλλά και τη δυναμική της επιρροής των χρηστών στο πέρασμα του 

χρόνου, καταλήγοντας  στο ότι απλοί χρήστες μπορούν να αυξήσουν την επιρροή τους 

εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο θέμα που τους αφορά και δημοσιεύοντας ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα κείμενα αναφορικά με το θέμα αυτό. 

Χαρακτηριστικά, υπάρχουν χρήστες που έχουν κερδίσει μεγάλο αριθμό ακολούθων 

επειδή εξειδικεύονται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή, όπως για παράδειγμα τα 

αθλητικά, χωρίς ωστόσο αυτό να τους καθιστά ειδικούς σε άλλα θέματα, όπως για 

παράδειγμα την πολιτική. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και συμπεριφορές χρηστών 

όπως η αμοιβαιότητα, δηλαδή ένας χρήστης ακολουθεί έναν άλλον για λόγους 
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ευγένειας και αμοιβαιότητας, χωρίς απαραίτητα να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον, 

αλλά και για λόγους κοινού ενδιαφέροντος, ο αριθμός των ακολούθων καθίσταται 

ανεπαρκές μέτρο αποτίμησης της επιρροής των χρηστών.   

Αναφορικά με την εκτίμηση του όγκου των δημοσιεύσεων που αφορούν ένα brand,  οι 

Ghose et al (2011) και οι Liu et al (2010) χρησιμοποιούν τις κριτικές ενώ οι 

Chamlertwat et al (2012), οι Jansen et al (2009) και οι Asur et al (2010) τα tweets.  

Με γνώμονα ότι το αντικείμενο σχολιασμού του κάθε χρήστη επηρεάζει το βαθμό 

επιρροής του, οι Weng, Lim, et al., 2010 πρότειναν τον αλγόριθμο TwitterRank. 

Αρχικά, αξιοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων, παρατηρήθηκε πως το 72.4% των 

χρηστών ακολουθεί περισσότερους από το 80% των ακολούθων τους, ενώ το 80.5% 

των χρηστών ακολουθούνται από το 80% των χρηστών που οι ίδιοι ακολουθούν. Αυτή 

η αμοιβαιότητα αποδίδεται από τη έρευνα στα κοινά ενδιαφέροντα και βάσει αυτής της 

συσχέτισης, προτείνεται ο αλγόριθμος TwitterRank. Κεντρικός άξονας του εν λόγω 

αλγορίθμου είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα η επιρροή ενός χρήστη ισοδυναμεί με 

το άθροισμα των επιρροών των ακολούθων του. Σημειώνεται πως ο αλγόριθμος σε 

σύγκριση με τους άλλους τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους για την 

εύρεση αξιόπιστων χρηστών, τον In-degree (αριθμός ακολούθων του χρήστη), τον 

PageRank και τον Topic-Sensitive PageRank έχει καλύτερη επίδοση στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων (Haveliwala 2002). 

Οι Wu et al., 2011 υπολόγισαν την επιρροή των χρηστών με βάση τη συχνότητα με την 

οποία εμφανίζονται στις λίστες του Twitter και χρησιμοποιώντας αυτές τις λίστες, 

γίνεται διάκριση των χρηστών σε ελίτ, όπως ευρέως αναγνωρίσιμοι, bloggers, γνωστά 

μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ και σε απλούς χρήστες. Με βάση αυτή την κατάταξη, 

προκύπτει ότι περίπου το 50% των διευθύνσεων (urls) που χρησιμοποιούνται στο 

Twitter δημιουργούνται από 20.000 χρήστες που ανήκουν στην ελίτ. Επίσης, 

παρατηρούνται εξαιρετικά ποσοστά κοινών ενδιαφερόντων, καθώς οι διάσημοι τείνουν 

να ακολουθούν διάσημους, οι bloggers άλλους bloggers κ.ο.κ. 

 Παρακάτω αναλύονται βασικοί τρόποι επιμέτρησης της επιτυχίας του Twitter. 

 

 Παρακολούθηση του αριθμού των followers: Μέσω του Twitter Analytics, η 

επιχείρηση μπορεί να δει στατιστικά στοιχεία για τους ακολούθους της. 
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Εικόνα 5: Twitter Analytics Στατιστικά Στοιχεία 

(Πηγή: http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-

success/) 

 Προσδιορισμός της κατάλληλης ώρας και μέρας για δημοσίευση: Είναι 

σημαντικό για μια επιχείρηση να αναγνωρίζει τις ώρες που οι ακόλουθοι της 

είναι πιο ενεργοί και είναι περισσότερο πιθανόν να δουν μια δημοσίευση. Μέσω 

του tweets tab είναι δυνατή η παρακολούθηση για τις τελευταίες 28 μέρες της 

επισκεψιμότητας. 

 

 

Εικόνα 6: Twitter Analytics Tweets activity 

(Πηγή: http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-

success/) 

 

 Παρακολούθηση των αντιδράσεων σε κάθε ανάρτηση: Ο τρόπος αντίδρασης 

των ακολούθων στο περιεχόμενο μιας δημοσίευσης αποτελεί ζωτικής σημασίας 

θέμα για την στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Μέσω του tweets tab 

μπορεί η επιχείρηση να δει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  όλα τα tweets, 

αλλά μπορεί παράλληλα να επιλέξει και τα δημοφιλέστερα (top tweets). Στην 

στήλη Engagements είναι δυνατή η εύρεση οποιαδήποτε πληροφόρησης που 

σχετίζεται με το tweet. Αν όμως η επιχείρηση θέλει να αναζητήσει μόνο τα 

likes, μπορεί να μετακινηθεί στα γραφήματα, όπως στο παρακάτω διάγραμμα 

http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
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μέσω του οποίου μπορεί να αναζητήσει τα ημερήσια likes αλλά και το μέσο όρο 

ανά ημέρα. 

 

 

Εικόνα 7: Twitter Analytics daily report 

(Πηγή: http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-

success/) 

  

Εικόνα 8: Twitter Analytics likes per day 

(Πηγή: http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-

success/) 

 

 Παρακολούθηση αναφορών: Σε κάθε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 

σημαντική η παρακολούθηση των αναφορών. Εάν οι χρήστες δεν επισημαίνουν 

απευθείας την εταιρεία (tagging) πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια 

εφαρμογή/εργαλείο που θα βρίσκει όλες τις αναφορές. 

 

 Παρακολούθηση δημογραφικών στοιχείων: Τα δημογραφικά στοιχεία των 

ακολούθων μιας επιχείρησης είναι σημαντικά για μελλοντικές στρατηγικές 

προώθησης και στόχευσης αγοραστικού κοινού. Η επιλογή Audience δίνει τις 

απαραίτητες πληροφορίες, όπως ηλικία, φύλλο, ενδιαφέροντα.  

http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media-success/
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Εικόνα 9: Twitter Analytics demographic analysis 

 (Πηγή:http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media 

success/) 

 

Εικόνα 10: Twitter Analytics brand insights 

(Πηγή:http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media 

success/) 

 

 Εμφάνιση εταιρείας: Κάθε φορά που κάποιος ακόλουθος ασχολείται με κάποιο 

tweet που αφορά την επιχείρηση, η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται και στα 

διασυνδεμένα μέλη. Όσο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα tweets της 

επιχείρησης τόσο αυξάνεται ο αριθμός εμφανίσεως της σελίδας. Μέσω του 

Tweets tab υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των εμφανίσεων της 

σελίδας. 

 

http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
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Εικόνα 11: Twitter Analytics tweets tab 

(Πηγή:http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media 

success/) 

 

 Παρακολούθηση σχολίων και αναφορών: Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις για τις 

αναρτήσεις μιας επιχείρησης βοηθούν στην κατανόηση των ενδιαφερόντων των 

ακολούθων και στην επιμέτρηση των συναισθημάτων τους (θετικά/αρνητικά/ 

ουδέτερα).  

 

 

Εικόνα 12: Twitter Analytics total replies 

(Πηγή:http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media 

success/) 

 

 Αναδημοσίευση περιεχομένου: Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αναδημοσίευση 

περιεχομένου, γιατί αυτό δείχνει την ταύτιση των χρηστών με την εταιρεία και 

την ύπαρξη δίαυλου επικοινωνίας με τους χρήστες. Ο αριθμός των retweets 

δείχνει την αξία του περιεχομένου μιας ανάρτησης. 

 Παρακολούθηση «κλικ»: Μπορεί τα «κλικ» να μην συμβάλλουν στην άμεση 

αύξηση των εσόδων μιας επιχείρησης, ωστόσο συμβάλλουν στην κατανόηση 

του τρόπου σκέψης και συμμετοχής των χρηστών της στο κοινωνικό 

http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/
http://www.socialmediaexaminer.com/10-metrics-to-track-for-social-media%20success/


 36 

περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των retweets ή άλλων εφαρμογών όπως 

το Buffer ή το Bit.ly. 

Ωστόσο, η επιμέτρηση του συναισθήματος, με την οποία μελετώνται οι απόψεις, τα 

συναισθήματα, οι εκτιμήσεις, οι στάσεις και τα συναισθήματα ως προς τις οντότητες 

(πρόσωπα, εταιρείες, brand), είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία που απαιτεί μεγαλύτερη 

προσπάθεια. 

Η πιο εύκολη καταμέτρηση, σύμφωνα με τους Ghose et al (2011), γίνεται όταν η γνώμη 

του καταναλωτή εκφράζεται μέσω βαθμολογίας και το συναίσθημα υπολογίζεται από 

τον μέσο όρο της βαθμολογίας.  

Στην περίπτωση όμως που το συναίσθημα καταγράφεται με την μορφή κειμένου 

χρησιμοποιείται η φυσική γλώσσα (natural language processing). Οι δύο πιο κοινές 

μέθοδοι είναι το λεξικό και η μηχανική μάθηση, με την δεύτερη μέθοδο να δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με τους 

Bermingham et al (2010). Το λεξικό, σύμφωνα με τον Turney (2002), χρησιμοποιεί 

κυρίως όρους συναισθήματος, ώστε να αξιολογήσει  το κείμενο ως θετικό ή αρνητικό.  

Παρόμοιες έρευνες χρησιμοποιούν ταξινομητές με βάση το λεξικό, όπως το  

SentiWordNet (Esuli et al, 2006) και το OpinionFinder (Wilson et al, 2005). 

Οι Nooralahazadeh et al (2013), ανέλυσαν την πολικότητα των αισθημάτων (θετική ή 

αρνητική) αντλώντας δεδομένα από τα tweets για τις αμερικάνικες και γαλλικές 

εκλογές, επιλέγοντας συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά για αξιολόγηση. Για να 

βαθμολογήσουν τα συναισθήματα του κάθε tweet χρησιμοποίησαν τρεις κλίμακες 

βαθμολόγησης: 

 Μέτρηση πολικότητας: βαθμολογείται η διαφορά μεταξύ αρνητικών και θετικών 

tweets (χρησιμοποιούνται θετικές/αρνητικές λέξεις/γνώμες). 

 Μέτρηση συναισθήματος: χρησιμοποιείται το δίκτυο Bayes για χαρακτηριστεί 

μια ανάρτηση θετική, αρνητική ή ουδέτερη και να βαθμολογηθεί με 1, -1, ή 

μηδέν, αντίστοιχα. 

 Μέτρηση με βάση τον κατάλογο AFINN: υπολογίζει τη βαθμολογία των tweets. 

Ακόμη, οι Nooralahazadeh et al (2013), μελέτησαν τις συχνές λέξεις που 

χρησιμοποιούνταν με την μορφή των hashtag.  Έτσι, κάθε hashtag που εμφανίζεται σε 

ένα tweet και επαναλαμβάνεται συχνά δείχνει μια μορφή σύνδεσης.  

Επίσης, οι Krishnab et al (2017) χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων mongoDB μέσω 

της ανάλυσης συναισθήματος με τη μέθοδο λεξικού, εξέτασαν τη στάση των χρηστών 

για πέντε μοντέλα κινητών τηλεφώνων (Samsung, nexus, iphone, lenovo, motorola)  με 

διαβάθμιση βαθμολογίας  από το -5 έως το +5.  
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Άλλοι ερευνητές χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, όπως τη μηχανική μάθηση. Όπως  

αναφέρουν οι Pang et al (2002), η μηχανική μάθηση χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά 

του κειμένου με αλγόριθμο, όπως τη μέγιστη εντροπία (Habernal et al 2013), τα 

νευρωνικά δίκτυα (Ghiassi et al 2013) και τα δίκτυα naive bayes (Go et al 2009) για την 

ταξινόμηση του κειμένου. Ο T.Khot χρησιμοποίησε ως μοντέλο ομαδοποίησης το  k-

means, ομαδοποιώντας μεγάλο αριθμό εγγράφων και καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

πως όσο πιο μικρό σε χαρακτήρες είναι το μήνυμα (tweet) τόσο μεγαλύτερη σημασία 

έχει για την ομαδοποίηση.   

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα μηνύματα που τους 

στέλνουν οι καταναλωτές μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και να 

προσαρμόσουν τις στρατηγικές επιχειρησιακής τους πολιτικής βάσει αυτών.   

Επιπλέον, αρκετοί αγνοούν ποιοτικούς στόχους, όπως την δυναμική που έχει ένα 

θετικό/αρνητικό tweet για το brand μιας επιχείρησης. Την άποψη αυτή ενστερνίζονται 

οι Godes et al (2005) και οι Hoffman et al (2012). Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 

μέσα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι δυναμικά, διαδραστικά και χρειάζονται 

μια διαφορετική προσέγγιση διαχείρισης.  

 

3.6 Ανάλυση Δεδομένων και Αξιολόγηση iPhone 7 μέσω Twitter  

 

Η τεχνολογική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στο διαδίκτυο αλλά επεκτείνεται και σε 

άλλους τομείς, όπως την κινητή τηλεφωνία, παρέχοντας ακόμη πιο ενδιαφέρουσες 

δυνατότητες επικοινωνίας σε κάθε έκφανση της σύγχρονης ζωής.  Η εξέλιξη μάλιστα 

του εν λόγω τομέα της κινητής τηλεφωνίας συνέβαλε σημαντικά και στην ανάπτυξη 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθότι πλέον ο χρήστης μπορεί να τις 

χρησιμοποιεί και μέσω του κινητού του τηλεφώνου.  

Βέβαια, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να συμβάλουν και αυτά με τη σειρά 

τους στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα στην προώθηση των προϊόντων 

τους. Ωστόσο, όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενες ενότητες, η συμβολή τους 

επεκτείνεται και σε άλλες εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής. 

Καθότι στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα tweets λίγες ημέρες πριν και μετά την 

παρουσίαση του iPhone 7 στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα βασικά ιστορικά 

στοιχεία για το κινητό τηλέφωνο iPhone.  

Η Apple ανακοίνωσε τη δημιουργία του iPhone στις 9 Ιανουαρίου του 2007. Το αρχικό 

iPhone παρουσιάστηκε στις Η.Π.Α. στις 29 Ιουνίου του 2007 πριν διαφημιστεί 
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παγκοσμίως. Το περιοδικό Time το ονόμασε «Εφεύρεση Της Χρονιάς 2007». 

Ακολούθησαν καλύτερες εκδοχές της συσκευής με περισσότερες λειτουργίες, με πιο 

πρόσφατη αυτή του iPhone 8.  

Το iPhone είναι ένα smartphone σχεδιασμένο από την AppIe Inc, το οποίο παρέχει 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήσης πολυμέσων.  

Με τον όρο smartphones, νοούνται τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ενσωματωμένο 

λειτουργικό σύστημα με εξελιγμένη υπολογιστική ικανότητα και συνδεσιμότητα σε 

σχέση με τα παλιά απλά κινητά τηλέφωνα. Τέτοια λειτουργικά συστήματα (OS) είναι 

το Android της Google, το iOS της Apple, διάφορες ενσωματωμένες διανομές Linux, 

όπως το Maemo και το MeeGo κ.α. Με τη χρήση των smartphones αυξάνεται η 

επιθυμία και η ανάγκη των χρηστών να ενταχθούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

όπως επίσης να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την επικοινωνία διαδικτυακά. Οι 

εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν στα κοινωνικά 

δίκτυα, να αξιοποιήσουν την δύναμη που έχουν και να σχεδιάσουν μια αρχιτεκτονική 

που θα μειώσει τους κινδύνους, θα βελτιώσει την ασφάλεια των χρηστών και θα 

παρέχει προστασία στα προσωπικά τους δεδομένα. 

Σύμφωνα με τον Agarwal (2015), ο καλύτερος τρόπος για έναν κατασκευαστή 

smartphone να παραδώσει ένα ποιοτικό προϊόν είναι η διενέργεια ανάλυσης 

αναθεώρησης με βάση την εμπειρία του τελικού χρήστη και τις απαιτήσεις του. Ο 

τρόπος αυτός βοηθά τους κατασκευαστές να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες 

αλλαγές προϊόντων για τη συνεχή βελτίωσή τους.   

Δεδομένης της αλλαγής στην αγορά των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και κυρίως 

στην αγορά των smartphone, ο ανταγωνισμός για επεξεργαστές υψηλού προφίλ, 

κάμερες υψηλής ανάλυσης, μέγεθος οθόνης και απόδοση έχει αυξηθεί χαρακτηριστικά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο προώθησης ενός νέου μοντέλου στην αγορά απαιτεί 

προσεκτική μελέτη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος αποτυχίας. Ειδικότερα, απαιτείται η 

διεξαγωγή λεπτομερούς έρευνας σχετικά με την ανταπόκριση των χρηστών στην 

αποδοχή των προηγούμενων μοντέλων, σχετικά με την καταγραφή και κατανόηση 

όλων των δυσλειτουργιών, ελλείψεων και προβλημάτων προηγούμενων μοντέλων, 

όπως και εξέταση όλων των θετικών χαρακτηριστικών τους,  λαμβάνοντας υπόψη και 

προτεινόμενους αυτοσχεδιασμούς από εμπειρογνώμονες. Με την ενσωμάτωση λοιπόν, 

όλων των απαιτούμενων αλλαγών και βελτιώσεων, μπορεί να ξεκινήσει το έργο 

κατασκευής του νέου μοντέλου.  

Το Twitter είναι μια από τις πιο κοινές και ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες για 

χρήστες που επιθυμούν να εκφραστούν και υπάρχει συχνά ένα συναίσθημα που 
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σχετίζεται με ένα tweet του χρήστη που εκφράζει τις προτιμήσεις και τη δυσαρέσκειά 

του σχετικά με την εμπειρία του από την χρήση της συσκευής.  

Γι’ αυτό, η ανάλυση των tweets χρειάζεται μια αρχική προεπεξεργασία των δεδομένων, 

και κατηγοριοποίηση με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά. Η προεπεξεργασία δεδομένων 

είναι η διαδικασία απλής μετατροπής των πρωτογενών δεδομένων σε κατανοητή 

μορφή, καθώς μπορεί να είναι ατελή και θορυβώδη. Περιλαμβάνει διάφορα βήματα που 

βοηθούν στη μετατροπή των πρώτων δεδομένων σε επεξεργασμένη και λογική μορφή.  

 

Εικόνα 13: Διαδικασία προεργασίας δεδομένων 

(Πηγή: Agarwal (2015), Research on Data Preprocessing and Categorization Technique 

for Smartphone Review Analysis, International Journal of Computer Applications 

(0975 – 8887) Volume 131 – No.4, December2015) 

 
Καθαρισμός δεδομένων: Ο καθαρισμός δεδομένων είναι η διαδικασία εύρεσης 

ανακριβών δεδομένων από ένα σύνολο εγγραφών ή πίνακα βάσεων δεδομένων. Η 

κύρια χρήση του βήματος καθαρισμού βασίζεται στην ανίχνευση ελλιπών, ανακριβών, 

ασυνεπών και άσχετων δεδομένων και στην εφαρμογή τεχνικών για την τροποποίηση ή 

τη διαγραφή τους. 

 

Ενοποίηση δεδομένων: Η ενοποίηση δεδομένων επικεντρώνεται στην ενοποίηση των 

δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και παρουσιάζει μια ενιαία 

προβολή τους. Αυτή η διαδικασία καθίσταται ζωτική σε πολλές επιστημονικές και 

εμπορικές εφαρμογές. Με την αύξηση του όγκου και την εκθετική αύξηση των 

δεδομένων, η ενοποίηση γίνεται ακόμη πιο σημαντική. 

 

Μετασχηματισμός δεδομένων: Ο μετασχηματισμός δεδομένων διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη μετατροπή των μη επεξεργασμένων δεδομένων σε κατανοητή μορφή. 

Αποτελείται από την ομαλοποίηση, τη συσσωμάτωση και τη γενίκευση των δεδομένων. 

Η εξομάλυνση των δεδομένων συμβάλλει στη ρύθμιση των στηλών και των πινάκων 
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μιας βάσης δεδομένων, έτσι ώστε ο πλεονασμός να είναι ελάχιστος. Αυτό βοηθά στη 

μείωση του χρόνου επεξεργασίας και της πολυπλοκότητας. Η συνάθροιση δεδομένων 

βοηθά στη δημιουργία μιας σύντομης περίληψης για ταχύτερη επισκόπηση. 

 

Μείωση δεδομένων: Η μείωση των δεδομένων είναι η διαδικασία μετατροπής των 

ψηφιακών πληροφοριών σε διαταγμένη και απλοποιημένη μορφή. Αυτά τα δεδομένα 

γενικά προέρχονται από εμπειρικά και πειραματικά μέσα. Η εν λόγω διαδικασία 

περιλαμβάνει τη μείωση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε μικρότερα και σημαντικά. 

 

Διακριτοποίηση δεδομένων: Η διακριτοποίηση των δεδομένων είναι σημαντική όταν ο 

αριθμός των αριθμητικών δεδομένων είναι μεγάλος, αλλά απαιτείται ταξινόμηση μόνο 

με βάση τις ονομαστικές τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, τα συνεχή δεδομένα χωρίζονται 

σε διακριτές μορφές και οι τιμές αυτών των διακριτών συνόλων είναι η ονομαστική 

τιμή. Γενικά, αποτελεί μια διαδικασία μετατροπής των χαρακτηριστικών συνεχόμενων 

δεδομένων σε ένα πεπερασμένο σύνολο διαστημάτων με ελάχιστη απώλεια 

πληροφοριών. 

Οι Lassen et al (2014) προσπάθησαν με την έρευνα τους να συσχετίσουν τις 

αντιδράσεις του αγοραστικού κοινού μέσω του Twitter με τον τζίρο των πωλήσεων του 

iPhone. Ουσιαστικά, μελέτησαν πως ένα tweet μπορεί να κεντρίσει την προσοχή ενός 

χρήστη και να τον ενθαρρύνει ή να τον αποθαρρύνει από μια μελλοντική αγορά του 

συγκεκριμένου προϊόντος. 

Το μοντέλο που χρησιμοποίησαν για τον σκοπό της έρευνας τους είναι το AIDA 

(Awareness, Interest, Desire, and Action), το οποίο αντιπροσωπεύει την επίγνωση, το 

ενδιαφέρον, την επιθυμία και τη δράση και αναφέρεται στα διάφορα στάδια μιας 

διαδικασίας πωλήσεων. Το εν λόγω μοντέλο διατυπώθηκε για πρώτη φορά από την 

Elmo St. Lewis και τα αρχικά κριτήρια τροποποιήθηκαν για να συνάδουν με τις  

τεχνολογικές εξελίξεις  και τις αλλαγές της συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού.  

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την συσχέτιση των πωλήσεων του iPhone με τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης περιγράφονται παρακάτω. 

Το πρώτο βήμα, της επίγνωσης, μπορεί να προκύψει από: 

 Την ανάγνωση ειδήσεων 

 Τους φίλους, συναδέλφους, συμμαθητές που έχουν το iPhone 

 Τα tweets, τις ειδήσεις στο facebook, άλλες πληροφορίες για τα Μέσα 

κοινωνικής Δικτύωσης  

 Τις διαφημίσεις 
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 Τη χρησιμοποίηση του iPhone και από άλλους χρήστες στο δρόμο, στο μετρό, 

στο λεωφορείο κλπ. 

Το δεύτερο βήμα, του ενδιαφέροντος, μπορεί να προκύψει από: 

 Πρότυπα ρόλων που διαθέτουν το iPhone 

 Τη χρήση και δοκιμή του iPhone ενός φίλου 

 Τη σύγκριση του iPhone με άλλα μοντέλα όπως της Samsung, Nokia κ.λπ. σε 

ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας 

 Την ανάγνωση σχολίων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Το τρίτο βήμα, της επιθυμίας / προτίμησης, μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Αξιολόγηση του λογισμικού iOS έναντι του λογισμικού Android και τη 

διαμόρφωση προτιμήσεων σχετικά με το ποιο καθίσταται πιο εύκολο, πιο 

όμορφο, πιο λειτουργικό, πιο εύχρηστο, με περισσότερες εφαρμογές κ.λπ. 

 Κοινωνικές επιρροές 

 Τις τιμές, τις ανάγκες του χρήστη 

Το τέταρτο και τελευταίο βήμα, της δράσης, μπορεί να οδηγήσει σε: 

 Αγορά του νέου iPhone ή ενός από τους ανταγωνιστές του 

 Διατήρηση του υπάρχοντος παλιού κινητού/smartphone για περισσότερο 

χρονικό διάστημα  

 Αναφορά, σύσταση προϊόντος σε τρίτα πρόσωπα (Word of Mouth) ή μέσω των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

3.7 Περίληψη 

 

Η ευρεία και συνεχώς αυξανόμενη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως μέσο 

έκφρασης απόψεων, προτιμήσεων, συναισθημάτων, αλληλεπίδρασης και άσκησης 

επιρροής μεταξύ των χρηστών αλλά και ως μέσο προώθησης και στοχευμένης 

διαφήμισης από την πλευρά των εταιρειών, έχει οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος 

του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.   

Το κάθε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

παρέχει ξεχωριστές δυνατότητες και αποσκοπεί σε συγκεκριμένη εκπλήρωση στόχων. 

Το Twitter, ως Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, με τις δυνατότητες που παρέχει και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απλότητας και ευκολίας στη χρήση και της αμεσότητας 

ως προς τη διάδοση του μηνύματος, αποτελεί, μεταξύ άλλων, εργαλείο παροχής και 

πηγής άντλησης πληροφοριών για τις εξελίξεις σε κάθε έκφανση της σύγχρονη ζωής.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του διαδικτυακού μάρκετινγκ και ο 

ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εφαρμογή και εξέλιξη του εν λόγω 

τομέα και ειδικότερα του Twitter με συνεχώς αυξανόμενα παραδείγματα προώθησης 

προϊόντων μέσω αυτού, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν 

την ανταπόκριση του κοινού στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να σχεδιάσουν και 

να οργανώσουν τις διαφημιστικές τους καμπάνιες, να διαχειριστούν την εταιρική τους 

εικόνα και τις δημόσιες σχέσεις τους αλλά και να έχουν εικόνα της αγοράς και του 

ανταγωνισμού σε πραγματικό χρόνο. Εξάλλου, οι παράγοντες επιρροής στην ψυχολογία 

του καταναλωτή συνδέουν την αγοραστική του απόφαση με τις τάσεις της εποχής και 

αλληλεπιδρούν στην συμπεριφορά του καθορίζοντας την ακολουθούμενη τάση.  

Ωστόσο, λόγω της αμεσότητας και του καταιγισμού παρεχόμενων πληροφοριών μέσω 

του Twitter ειδικότερα, αλλά και άλλων συναφών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

γενικότερα, απαιτείται από πλευράς επιχειρήσεων προσεκτική εξέταση και φιλτράρισμα 

των εν λόγω πληροφοριών με την διατήρηση σε κάθε περίπτωση όλων των αναγκαίων 

μέτρων διαδικτυακής ασφάλειας. 
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4. Συλλογή, Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων μέσω 

Twitter 

4.1 Εισαγωγή  

Το Twitter, ως Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, αποτελεί μια πολύ καλή δεξαμενή 

δεδομένων. Η ανάλυση όμως αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων απαιτεί την χρήση 

ειδικών εργαλείων ανάλυσής τους. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισμένα 

εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων με ανάλυση των χαρακτηριστικών 

και των δυνατοτήτων τους.  

 

4.2 Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο (Web Data Extraction) είναι ένα σημαντικό 

πεδίο έρευνας το οποίο έχει προσεγγιστεί με διάφορα εργαλεία και εφαρμόζεται σε 

πολλές  περιπτώσεις.  

Τα συστήματα συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων, αλληλεπιδρώντας με την πηγή και 

εξάγοντας δεδομένα από αυτή ανάλογα με την κάθε περίπτωση, αποτελούν μια ευρεία 

κατηγορία εφαρμογών λογισμικού με σκοπό τη συγκέντρωση των δεδομένων από μία ή 

περισσότερες διαδικτυακές πηγές (Ferrara et al., 2014). Στην περίπτωση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης πηγή μπορεί να αποτελεί το κείμενο των αναρτήσεων που 

περιέχουν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις ή συγκεκριμένα hashtags, όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση του Twitter. 

Βασικές περιπτώσεις τεχνικών συλλογής δεδομένων αποτελούν εκείνες μέσω  κάποιου 

Προγράμματος ανίχνευσης ιστού (Huang et al., 2012; Li and Li, 2013) και μέσω 

ερωτήματος αναζήτησης ή απλού αλγορίθμου απευθείας στις Διεπαφές 

Προγραμματισμού των κοινωνικών μέσων (Mathioudakis and Koudas, 2010; Kim and 

Lee, 2013; Ritter and Clark, 2012).   

 

4.2.1  Προγράμματα Ανίχνευσης Ιστού  

 

Τα Προγράμματα Ανίχνευσης Ιστού (Web Crawlers, Web Spiders, Web Parsers) έχουν 

αποδειχτεί αποδοτικά εδώ και πολλά χρόνια στην ανάλυση περιεχομένου του 

διαδικτύου. Χαρακτηρίζονται από περιπλοκότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση. 

Πρόκειται για σενάρια (scripts) που σκανάρουν τον ιστό με αυτοματοποιημένο και 
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μεθοδικό τρόπο και χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες και μηχανές αναζήτησης για να 

ανασύρουν αποτελέσματα. Στην περίπτωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

μπορούν να εφαρμοστούν αναζητώντας τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών – κόμβων του 

δικτύου και τη δημιουργία αντίστοιχης λίστας.  

 

4.2.2 Διεπαφές Προγραμματισμού των δικτύων (API) 

 

Αναφορικά με τις Διεπαφές Προγραμματισμού των δικτύων (API), τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης διαθέτουν σύγχρονες τέτοιου είδους Διεπαφές (π.χ. Twitter 

API) σε παραπάνω από μία γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες επιτρέπουν την 

άμεση και εύκολη εξαγωγή δεδομένων από την ίδια την πλατφόρμα. Τα δεδομένα αυτά 

περιλαμβάνουν τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών αλλά και το περιεχόμενο που 

παράγουν οι χρήστες, όπως για παράδειγμα το Twitter API που δίνει πρόσβαση σε 

ολόκληρο το γράφο του δικτύου, επιτρέποντας στον ενδιαφερόμενο χρήστη ή σε 

κατάλληλο αλγόριθμο μέχρι και 150 ερωτήματα την ώρα στη βάση του (Ferrara et al., 

2014), ενώ παρέχονται και αυξημένες προγραμματιστικές δυνατότητες με τη 

δημιουργία συνόλων δεδομένων με πολυάριθμα προφίλ χρηστών και αναρτήσεις, 

παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο (Lang 

and Wu, 2010).  

 

4.2.2.1 Διεπαφές του Twitter – REST και Streaming API 

 

Για την πρόσβαση δεδομένων στο Twitter παρέχονται δύο ξεχωριστές διεπαφές APIs 

(Application Programmable Interfaces-Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών), η 

REST API και η Streaming API. Η πρώτη χρησιμοποιείται για την παροχή δεδομένων 

σχετικά με τα υπάρχοντα αντικείμενα δεδομένων, όπως καταστάσεις «tweets», χρήστης 

κλπ, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για ζωντανές καταστάσεις «tweets» καθώς 

αποστέλλονται. Καθεμία έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και αποσκοπεί στην 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών ανά περίπτωση, ενώ και οι δύο απαιτούν 

πιστοποίηση μέσω του OAuth και παρέχουν την  δυνατότητα κάποιος να εισάγει κάποιο 

searchkeyword, πχ. κάποιο #hashtag, ώστε να περιορίσει την αναζήτηση του και να 

εισάγει συγκεκριμένο χρήστη ή λογαριασμό, χρονική περίοδο και κάποια ίσως 

περιορισμένη γεωγραφική περιοχή.  

Πιο αναλυτικά, το  REST API δίνει τη δυνατότητα για πιο σύνθετη αναζήτηση, με 

περισσότερες επιλογές για φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων και επιστροφή tweets από 

περισσότερους χρήστες, ενώ δημιουργεί μια σταθερή σύνδεση με το Twitter και ανοίγει 
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μια ροή που φέρνει διαρκώς δεδομένα για όσο παραμένει ανοιχτή ή μέχρι να 

ικανοποιηθεί ένα επιθυμητό μέγιστο που μπορεί να οριστεί για την αναζήτηση των 

tweets. Το REST API προσδιορίζει εφαρμογές του Twitter και χρήστες με την 

εφαρμογή OAuth, ενώ οι απαντήσεις είναι σε μορφή JSON (JavaScript Object 

Notation), δηλαδή μορφή ανοιχτού προτύπου που χρησιμοποιεί αναγνώσιμο από τον 

άνθρωπο κείμενο, για τη μετάδοση αντικειμένων δεδομένων που αποτελούνται από 

ζεύγη χαρακτηριστικών-τιμών.  

 Το Streaming API μπορεί να παρέχει δεδομένα μέσω μιας απόκρισης ροής HTTP, 

προσομοιάζοντας σημαντικά με τη λήψη ενός αρχείου που μπορεί κανείς να διαβάσει 

μια σειρά από bytes και να το αποθηκεύσει, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία μέχρι το 

τέλος του αρχείου, αλλά διαφέροντας στο ότι η εν λόγω ροή δεν έχει τέλος, παρά μόνο 

αν κλείσει η σύνδεση με την ανταπόκριση της ροής ή αν η ταχύτητα σύνδεσης δε 

μπορεί να λαμβάνει δεδομένα και το ρυθμιστικό των διακομιστών γεμίζει.  

Σημειώνεται πως προτιμάται το Streaming API, καθώς η ποσότητα σύλληψης 

δεδομένων είναι μεγάλη, συγκριτικά με το REST API που έχει περιορισμένη πρόσβαση 

σε παλαιότερα δεδομένα. Επίσης, μεταξύ άλλων, επιλέγεται για την ανάλυση σε 

πραγματικό χρόνο, όπως η παρακολούθηση κοινωνικών συζητήσεων για μια εκδήλωση 

που λαμβάνει χώρα, αλλά και για σύστημα ανταπόκρισης τεχνητής νοημοσύνης για 

λογαριασμό Twitter, όπως αυτοματοποιημένες απαντήσεις και ερωτήσεις 

αρχειοθέτησης ή παροχή απαντήσεων. 

 

4.3 Ανάλυση Συναισθήματος 

 

Η Ανάλυση Συναισθήματος είναι ένα ερευνητικό πεδίο το οποίο περιλαμβάνει 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες που καθορίζουν την συναισθηματική πολικότητα ενός 

εγγράφου, μιας πρότασης, ή μιας λέξης και η ανάλυσή του μπορεί να συμβάλει σε 

πολλές πτυχές της επιχείρησης. Πρόκειται για τη διαδικασία της ανίχνευσης, εξόρυξης 

και ταξινόμησης των απόψεων για ένα ή περισσότερα θέματα, όπως εκφράζεται στο 

κείμενο (Ravi and Ravi, 2015).  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν άλλο ένα πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης 

συναισθήματος, ιδιαίτερα  χρήσιμο  στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και 

τον προσδιορισμό των συναισθηματικών μοτίβων που κυριαρχούν στην αγορά.   

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η έγκαιρη ανάλυση της γνώμης των καταναλωτών στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης και η κατάλληλη προσαρμογή στις ανάγκες τους, καθώς 
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αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που στηρίζονται σε αξιολογήσεις άλλων 

καταναλωτών πριν λάβουν την τελική απόφαση αγοράς.  

Ειδικότερα, η ανάλυση συναισθήματος δίνει καλές πληροφορίες για τις παρούσες και 

για τις μελλοντικές προτιμήσεις των πελατών, τα θέματα ενδιαφέροντος, τις απόψεις, 

την επιθυμία για προϊόντα και την εξυπηρέτηση και δύναται να ποσοτικοποιεί τις 

αντιλήψεις για την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία, τις διαφημιστικές καμπάνιες, 

κτλ. Επιπλέον, η ανάλυση συναισθήματος συμβάλει σε καλύτερο σχεδιασμό 

μάρκετινγκ, ώστε να βελτιωθεί η φήμη τη επιχείρησης, έχοντας γνώση για τα 

συναισθήματα και τις προτιμήσεις των ανταγωνιστών, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην 

επιχείρηση να συγκρίνει τις επιδόσεις της με αυτές των ανταγωνιστών. Με την 

αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων πληροφοριών παρέχονται νέες επιχειρηματικές 

κινήσεις και ευκαιρίες.  

Ο Turney  (2002) εφάρμοσε  έναν αλγόριθμο μη εποπτευόμενης μάθησης που 

κατατάσσει κριτικές, αναλύοντας το συναισθηματικό περιεχόμενο σε επίπεδο κειμένου.  

Οι Kim and E. Hovy (2004) επικεντρώθηκαν σε ταξινόμηση απόψεων σε επίπεδο 

λέξεων και προτάσεων. Οι Wilson et al (2005) λειτουργούν σε επίπεδο φράσης, 

καθορίζοντας την ουδετερότητα ή την πολικότητα των φράσεων.  Οι Boiy και Moens 

(2008) χρησιμοποιούν μοντέλα ταξινόμησης, με στόχο την εξόρυξη συναισθήματος από 

κείμενα ιστοσελίδων σε διάφορες γλώσσες.  

Τα δεδομένα του Twitter χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς. Με την έρευνα του Hodeghatta (2013) αναλύθηκαν tweets που 

αναφέρονται σε ταινίες του Χόλυγουντ, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην 

ταξινόμηση των tweets και στην συνέχεια στην ανάλυση του συναισθήματος για τις 

ταινίες του Hollywood σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι Wang et al (2012) 

χρησιμοποίησαν ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από 17.000 tweets 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανάλυσης συναισθήματος πραγματικού 

χρόνου για της Προεδρικές Εκλογές των ΗΠΑ το 2012. Επιπλέον, οι Nodarakis et al 

(2016) παρουσίασαν μια νέα μέθοδο για την ανάλυση συναισθήματος στο Spark 

Framework, όπου ο προτεινόμενος αλγόριθμος εκμεταλλεύεται τα hashtags και τα 

emoticons μέσα σε ένα tweet. 

Η ανάλυση συναισθήματος διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α) την επιβλεπόμενη 

μηχανική μάθηση, β)  τη μη επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση και γ) τη χρήση λεξικού. 

Ωστόσο, υπάρχουν προσεγγίσεις που συνδυάζουν τεχνικές από δύο κατηγορίες, όπως 

τεχνικές μη επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης με χρήση λεξικού. 
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 Τεχνικές με επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση 

Η εν λόγω τεχνική στοχεύει στην ταξινόμηση των προς εξέταση κειμένων σε 

προκαθορισμένες κλάσεις (πχ θετικά, αρνητικά και ουδέτερα), βάσει αλγορίθμων 

ταξινόμησης, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί με κάποιο αρχικό σύνολο δεδομένων 

εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά, οι Jansen, et al. (2009) χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο 

βασισμένο σε έναν Multinomial Naive Bayes ταξινομητή, με σκοπό να αναλυθεί το 

συναίσθημα των μηνυμάτων του Twitter για εμπορικούς σκοπούς, όπως η άποψη των 

καταναλωτών αναφορικά με διάφορα προϊόντα. Ειδικότερα, για το σύνολο των 

δεδομένων εκπαίδευσης του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το Summize, ένα εργαλείο που 

παρείχε το Twitter γι’ αυτόν ειδικά το σκοπό, το οποίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο και  

χρησιμοποιούσε ένα λεξικό αποτελούμενο από 200.000 όρους (unigrams και  bigrams). 

Για να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της μεθόδου, συνέκριναν τα αποτελέσματα του 

αλγορίθμου με αυτά της χειροκίνητης επισημείωσης συναισθήματος από χρήστες και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων είναι αρκετά 

συναφή. 

Οι Bermingham et al. (2010) συνέκριναν την απόδοση δύο μοντέλων βασισμένα 

αντίστοιχα σε ταξινομητές Multinomial Naive Bayes (MNB) και Μηχανές 

Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machine - SVM). Τα μοντέλα αυτά 

εφαρμόζονται σε δεδομένα που προέρχονται από ιστολόγια (blogs) και από το Twitter. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μηνύματα του Twitter ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες,  

δημοφιλείς κατά την περίοδο του πειράματος, όπως διασκέδαση, προϊόντα και 

υπηρεσίες, αθλητικά, επικαιρότητα και εταιρείες. Η απόδοση του μοντέλου με τον 

ταξινομητή Multinomial Naive Bayes και με χρήση μονογραμμάτων αποτέλεσε 

καλύτερη μέθοδο  κατά ποσοστό 74.85% στην ανάλυση συναισθήματος σε σύντομο 

κείμενο  

Οι Bifet και Frank (2010) χρησιμοποίησαν τρία διαφορετικά μοντέλα, τα Multinomial 

Naive Bayes, Stochastic Gradient Descent και Hoeffding tree, τα οποία εκπαίδευσαν με 

το ίδιο σύνολο αρχικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας δύο συλλογές δεδομένων, η μια 

βασιζόμενη στο Twitter API και η δεύτερη στο Edinburgh Twitter corpus, το οποίο 

αποτελείται από 97 εκατομμύρια tweets. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο 

Multinomial Naïve Bayes και στη συνέχεια το Stochastic Gradient Descent είχε την 

καλύτερη απόδοση, ενώ η προτεινόμενη τεχνική είχε μεγαλύτερη ανοχή στο θόρυβο και 

μεροληψία του συνόλου εκπαίδευσης συγκριτικά με άλλες μεθόδους, καθώς 

χρησιμοποιεί μια πιο αφηρημένη αναπαράσταση των δεδομένων. 
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 Τεχνικές με μη-Επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση 

Η μέθοδος αυτή πραγματοποιεί συσταδοποίηση (clustering) στα αντικείμενα εισόδου 

χωρίς εκπαίδευση, καθώς κατατάσσει όλες τις μεθόδους στις οποίες ο υπολογιστής 

δέχεται μια λίστα από κανόνες, συνήθως με τη μορφή λεξικών και τους εφαρμόζει 

άμεσα στα δεδομένα χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.  

Οι Li & Liu (2010) εφάρμοσαν μια μη-επιβλεπόμενη μέθοδο για ανάλυση 

συναισθήματος με χρήση συσταδοποίησης, με τον αλγόριθμο K-means, με σκοπό την  

ανάλυση δεδομένων από κριτικές ταινιών στην αγγλική γλώσσα και την ταξινόμησή 

τους σε κλάσεις συναισθήματος είτε θετικά είτε αρνητικά. Η ακρίβεια της μεθόδου 

ανήλθε σε ποσοστό 65.67% και προς βελτίωσή της χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος tf-

ifd, η οποία αύξησε την ακρίβεια σε ποσοστό 79%.  

Οι Thelwall et al (Thelwall, Buckley and Paltoglou 2012) χρησιμοποίησαν έναν 

ταξινομητή που βασίζεται σε λεξικό, τον λεγόμενο «SentiStrength», ο οποίος συνδυάζει 

επιπλέον γλωσσικές πληροφορίες και συντακτικούς κανόνες, για την ανάλυση του 

συναισθήματος σε σύντομα κείμενα, όπως είναι τα tweets. Το αποτέλεσμα που 

επιστρέφει το σύστημα αποτελείται από δύο ακέραιους αριθμούς, εκ των οποίων ο 

πρώτος αντιστοιχεί στην ένταση του θετικού συναισθήματος και ο δεύτερος στην 

ένταση του αρνητικού συναισθήματος, καθώς ακόμη και σε ένα κείμενο μικρής 

έκτασης μπορεί να υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά συναισθήματα. Οι δύο ακέραιοι 

αριθμοί μπορούν να πάρουν τιμές από το 1 έως και το 5, με την τιμή 1 να μεταφράζεται 

ως ουδέτερα κείμενα με απουσία συναισθήματος, ενώ η τιμή 5 υποδηλώνει πολύ έντονο 

συναίσθημα.  

Οι Hu, et al. (2013) με μια μη-επιβλεπόμενη μέθοδο βάσει παρατήρησης των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης διαπίστωσαν ότι συχνά παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες 

εκτός του ίδιου του κειμένου. Στη μέθοδο αυτή οι λέξεις του κειμένου περιγράφονται 

με μονογράμματα, ενώ αξιοποιείται επίσης και η πολικότητα από το συναισθηματικό 

λεξικό MPQA, από την εξαγωγή για κάθε κείμενο τόσο του δείκτη ένδειξης 

συναισθήματος όσο και του δείκτη συσχέτισης συναισθήματος, βάσει των οποίων 

γίνεται η ανίχνευση της συναισθηματικής πολικότητας. Συγκρινόμενη με άλλες μη 

επιβλεπόμενες τεχνικές παρουσιάζονται καλύτερα ποσοστά της τάξης των 74.2% και 

70.97%, αντίστοιχα στα δύο σύνολα δεδομένων (Stanford Twitter Sentiment Corpus και 

Obama McCain Debate Corpus). 

 

 Τεχνικές με λεξικά 

Οι τεχνικές με λεξικά χρησιμοποιούν προκατασκευασμένα λεξικά συναισθήματος, με 

όρους στους οποίους έχει αποδοθεί μια συγκεκριμένη βαθμολογία, ανάλογα με το πόσο 
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ταιριάζουν με συγκεκριμένες κατηγορίες συναισθήματος, όπως για παράδειγμα 

αρνητικά ή θετικά και βάσει της εν λόγω βαθμολογίας προκύπτει η συνολική 

πολικότητα ενός κειμένου. Οι εν λόγω τεχνικές δεν απαιτούν προγενέστερη 

εκπαίδευση, καθιστώντας ιδιαίτερα εύκολη την εφαρμογή τους, ενώ μπορεί να 

συνδυαστεί και με τη μη-επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση. Παραδείγματα λεξικών 

αποτελούν το SentiWordΝet (Esuli and Sebastiani,2006) και το MPQA Subjectivity 

Lexicon (Wiebe, Wilson and Cardie 2005).  

Χαρακτηριστική είναι η εργασία του Turney (2002) που στοχεύει στη βαθμολόγηση 

κριτικών με thumbs up ή down, με τη μέθοδό του να αποτελείται από τρία βήματα και 

να αγγίζει ποσοστό απόδοσης 65.83%. Αρχικά, γίνεται εξαγωγή φράσεων που 

περιλαμβάνουν επίθετα ή επιρρήματα, έπειτα υπολογίζεται το συναισθηματικό βάρος 

κάθε φράσης και στο τέλος κατηγοριοποιείται η κριτική σύμφωνα με το μέσο όρο των 

βαρών.  

 

4.4 Εργαλεία Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Twitter  

 Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται εργαλεία συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων μέσω Twitter για την καλύτερη κατανόηση του εν λόγω Μέσου Κοινωνικής 

Δικτύωσης και των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και περαιτέρω 

επεξεργασία των αντληθέντων από αυτό στοιχείων. 

 

4.4.1 Discovertext 

Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων. Χρησιμοποιείται για τη 

συλλογή, την επεξεργασία και την ομαδοποίηση δεδομένων. Για τη χρήση της  

απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στην εφαρμογή, καθώς και η ύπαρξη λογαριασμού 

στο Twitter για τη συλλογή των δεδομένων μέσω του Twitter API.  

 

                                      

Εικόνα 14: Λογότυπο discovertext 

Πηγή: https://discovertext.com/ 

 

Η εφαρμογή είναι εμπορική, όμως διατίθεται δωρεάν έκδοση (trial) 3 ημερών. 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

 Συλλογή δεδομένων μέσω API  

 Ταξινόμηση δεδομένων 

https://discovertext.com/
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 Ανάλυση δεδομένων 

 Ομαδοποίηση δεδομένων  

 Διαμοιρασμός έργων 

 

 

 

Εικόνα 15:  Screenshots  discovertext 

Πηγή: https://discovertext.com 

 

4.4.2 iScience Maps 

Είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή που απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, οι 

οποίοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν στην έρευνα τους δεδομένα από το Twitter. 

Χαρακτηρίζεται από δύο λειτουργίες: 

- Η παγκόσμια αναζήτηση (global search) που χρησιμοποιείται για την ανάλυση 

τάσεων ανά τον κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

- Η τοπική αναζήτηση (local search) που χρησιμοποιείται για τοπικές 

αναζητήσεις. 

                                 

Εικόνα 16: Λογότυπο isciencemap 

Πηγή: http://maps.iscience.deusto.es 

 

Για τη χρήση της δεν απαιτείται εγγραφή του χρήστη στην εφαρμογή. Χαρακτηριστικά 

της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

https://discovertext.com/
http://maps.iscience.deusto.es/
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Παγκόσμια αναζήτηση (Global search) 

 Μεγάλο εύρος ημερομηνίας αναζήτησης (15/09/2010 – παρόν) 

 Αναζήτηση με όρους Boolean 

 Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε περιοχή αναζήτησης μέσα από ένα παράθυρο 

διαλόγου 

 Δυνατότητα απεικόνισης προηγούμενων αναζητήσεων 

 Αποθήκευση δεδομένων σε αρχείο EXCEL και CSV 

Τοπική αναζήτηση (Local search) 

 Αναζήτηση με όρους Boolean 

 Αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών για τον ορισμό των περιοχών αναζήτησης 

μέσω Google Maps API 

 Μέσω των συνδέσμων των αποτελεσμάτων οι χρήστες δύνανται να έχουν άμεση 

πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω του Twitter 

 

 

Εικόνα 17: Screenshots isciensmap 

Πηγή: http://maps.iscience.deusto.es 

 

 

4.4.3 Netlytic 

Αποτελεί μια cloud εφαρμογή ανάλυσης κειμένου και οπτικοποίησης κοινωνικών 

δικτύων. Έχει τη δυνατότητα να συνοψίσει μεγάλο όγκο κειμένων, όπως επίσης να 

αναζητήσει και να οπτικοποιήσει κοινωνικά δίκτυα από συνομιλίες σε Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης,  όπως ιστοσελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και blogs, 

όπως το Facebook και το Twitter. Για τη χρήση της απαιτείται η εγγραφή του χρήστη 

στην εφαρμογή, καθώς και η ύπαρξη λογαριασμού στο Twitter για τη συλλογή των 

δεδομένων μέσω του Twitter API. 

 

 

http://maps.iscience.deusto.es/
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Εικόνα 18: Λογότυπο Netlytic 

Πηγή: https://netlytic.org 

 

Η εφαρμογή παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Εισαγωγή δεδομένων από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, αλλά και αρχεία CSV 

 Οπτικοποίηση ανάλυσης κειμένων 

 Οπτικοποίηση ανάλυσης δικτύων 

 Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο CSV 

 Συνοπτική αναφορά των δεδομένων 

 

 

Εικόνα 19: Screenshots Netlytic 

Πηγή:https://netlytic.org 

 

https://netlytic.org/
https://netlytic.org/
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Εικόνα 20: Screenshots Netlytic 

Πηγή:https://netlytic.org 

 

4.4.4 SocialPeeks 

Είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή, χρήσιμη για τις εταιρείες που επιθυμούν την 

στοχευμένη αναζήτηση χρηστών με επιρροή στο Twitter και στο Instagram. Για τη 

χρήση της απαιτείται η είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή με το προσωπικό του 

λογαριασμό στο Twitter, μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση 

δεδομένων. 

 

Εικόνα 21: Λογότυπο Socialpeeks 

Πηγή: http://www.socialpeeks.com 

 

Η εφαρμογή παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Αναζήτηση δεδομένων σύμφωνα με την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή 

 Οπτικοποίηση δεδομένων 

 Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή CSV,Excel 

https://netlytic.org/
http://www.socialpeeks.com/
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Εικόνα 22: Screenshots Socialpeeks 

Πηγή: http://www.socialpeeks.com 

 

 

4.4.5 Twitonomy 

Είναι ένα δημοφιλές διαδικτυακό εργαλείο ανάλυσης προφίλ στο Twitter. Για τη χρήση 

του απαιτείται η είσοδος με τον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο Twitter. 

Διατίθεται σε εμπορική και σε δωρεάν έκδοση. Οι τιμές στην εμπορική έκδοση 

ανέρχονται στα 20$/μηνα και στα 199$/έτος αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 23: Λογότυπο twitonomy 

Πηγή: https://www.twitonomy.com 

 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

 Ανάλυση προφίλ χρηστών (Δωρεάν) 

 Καταγραφή της διασύνδεσης των προφίλ μεταξύ των χρηστών (Δωρεάν) 

http://www.socialpeeks.com/
https://www.twitonomy.com/
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 Καταγραφή χρηστών/ακόλουθων (Δωρεάν) 

 Εξαγωγή δεδομένων (tweets, retweets, αναφορών) σε μορφή Excel και PDF 

(Εμπορικό) 

 Καταγραφή/Εξαγωγή δεδομένων αναλύσεων σε μορφή Excel και PDF 

(Εμπορικό) 

 Εξαγωγή αναφορών χρηστών/ακόλουθων σε μορφή Excel και PDF (Εμπορικό) 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Screenshots twitonomy 

Πηγή: https://www.twitonomy.com 

 

 

 

 

 

https://www.twitonomy.com/
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4.4.6 Follow the hashtag 

 

Αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων του Twitter. Διατίθεται σε 

εμπορική και σε δωρεάν έκδοση. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτει το καθιστούν ένα 

πλήρες εργαλείο αναλύσεων, ακόμα και στη δωρεάν έκδοση. 

Το κόστος ποικίλει ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που επιθυμεί να συλλέξει και 

να επεξεργαστεί ο χρήστης για κάθε χαρακτηριστικό του εργαλείου μεμονωμένα.  

 

 

Εικόνα 25:  Λογότυπο Followthehastag 

Πηγή: http://www.followthehashtag.com/ 

 

Για τη χρήση του απαιτείται η είσοδος με τον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο 

Twitter. 

Παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Καταγραφή δεδομένων για 7 ημέρες ή έως 1.500 tweets 

 Αναζήτηση επιπλέον δεδομένων των τελευταίων 15 ημερών ή 500 

tweets/αναζήτηση 

 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων 

 Παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων 

 Ανάλυση ανά φύλο 

 Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή excel 

 Εξαγωγή αναφορών σε μορφή pdf 

 

Εικόνα 26: Screenshots Followthehastag 

Πηγή: http://www.followthehashtag.com 

 

http://www.followthehashtag.com/
http://www.followthehashtag.com/
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Εικόνα 27:  Screenshots Followthehastag 

Πηγή: http://www.followthehashtag.com 

 

 

4.4.7  SocioViz 

Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων του Twitter. 

Διατίθεται σε εμπορική και σε δωρεάν έκδοση. Για τη χρήση του απαιτείται η είσοδος 

με τον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο Twitter. Η τιμή στην εμπορική έκδοση 

ανέρχεται στα 29$/έτος. 

 

 

Εικόνα 28:  Λογότυπο SocioViz 

Πηγή: http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp 

 

 

 

http://www.followthehashtag.com/
http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp
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Παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Καταγραφή δεδομένων έως μια εβδομάδα πριν με μέγιστο τα 5.000 tweets 

(Εμπορικό) 

 Καταγραφή δεδομένων έως μια εβδομάδα πριν με μέγιστο τα 100 tweets 

(Δωρεάν) 

 Κατανομή των tweets στην επιλεγμένη χρονική περίοδο 

 Εξαγωγή δεδομένων (tweets) σε μορφή αρχείου Excel 

 Οπτικοποίηση του δικτύου αλληλεπιδράσεων των χρηστών και εξαγωγή των 

δεδομένων σε μορφή «.gexf» 

 Οπτικοποίηση του δικτύου των «hashtags» και εξαγωγή των δεδομένων σε 

μορφή «.gexf» 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Screenshots SocioViz 

Πηγή: http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp 

 

 

http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp
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Εικόνα 30: Screenshots SocioViz 

Πηγή: http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp 

 

 

4.4.8 Tags 

 

Είναι ένα δωρεάν πρότυπο (template) υπολογιστικού φύλλου της Google, το οποίο 

επιτρέπει στο χρήστη να εγκαταστήσει και να αναλύσει μια αυτοματοποιημένη 

συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησης από το Twitter, με δυνατότητα 

οπτικοποίησης της. Για τη χρήση του απαιτείται η είσοδος με τον προσωπικό 

λογαριασμό του χρήστη στη Google (Drive), αλλά και στο Twitter για τη δημιουργία 

εφαρμογής (application) μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση των 

δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 31: Λογότυπο TAGS 

Πηγή: https://tags.hawksey.info/ 

 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι : 

 Η συλλογή δεδομένων από το Twitter σε υπολογιστικό φύλλο της Google 

 Η διαδραστική οπτικοποίηση των συνομιλιών στο Twitter, οι οποίες είναι 

αρχειοθετημένες σε υπολογιστικό φύλλο της Google 

 

 

http://socioviz.net/SNA/eu/sna/login.jsp
https://tags.hawksey.info/
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Εικόνα 32: Screenshots TAGS 

Πηγή: https://tags.hawksey.info/ 

 

 

4.4.9 Nvivo 

 

Αποτελεί ένα λογισμικό ανάλυσης ποιοτικών / μη αριθμητικών ή αδόμητων δεδομένων. 

Διατίθεται σε εμπορική και σε δωρεάν έκδοση (trial) 14 ημερών. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να εισάγει και να αναλύσει δεδομένα πολλών και διαφόρων τύπων μέσω 

πολυάριθμων εργαλείων. Επιπλέον, με το Ncapture – μια επέκταση στον web browser 

του χρήστη – παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων από 

ιστοσελίδες, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και pdf αρχείων στο διαδίκτυο.  Με 

τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει τα ανωτέρω δεδομένα 

στο λογισμικό για την ανάλυση τους. Διατίθεται σε έκδοση για Mac, καθώς και σε τρεις 

εκδόσεις για Windows (Starter – Pro – Plus).  

 

Εικόνα 33: Λογότυπο Nvivo 

Πηγή: http://help-nv11.qsrinternational.com 

 

https://tags.hawksey.info/
http://help-nv11.qsrinternational.com/
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Παρακάτω, παρουσιάζονται οι τιμές του λογισμικού για κάθε έκδοση. Στις κάτωθι 

εκδόσεις λογισμικού υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης της άδειας χρήσης με το 

ανάλογο κόστος. 

«Starter»: 490 €/ 245€–Εκπαιδευτική άδεια/ 55€-12 μήνες-Εκπαιδευτική άδεια 

«Pro»: 970 €/ 485€ - Εκπαιδευτική άδεια/ 85 €-12 μήνες - Εκπαιδευτική άδεια 

«Plus»: 1330 € /  665€ - Εκπαιδευτική άδεια. 

Το NVivo παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Εισαγωγή αρχείων: κειμένου, pdf, εικόνας, βίντεο, ήχου 

 Εισαγωγή συνόλου δεδομένων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ιστοσελίδων 

 Ανάλυση δεδομένων 

 Ανάθεση ερωτημάτων για την ενδελεχή έρευνα των δεδομένων 

 Οπτικοποίηση δεδομένων 

 

 

Εικόνα 34: Screenshots Nvivo 

Πηγή: http://help-nv11.qsrinternational.com 

 

Στην παρακάτω υποενότητα, σε συνέχεια των εφαρμογών της ανάλυσης δεδομένων, 

παρουσιάζονται τρόποι οπτικοποίησης των αντληθέντων στοιχείων για την καλύτερη 

εξέτασή τους και συμβολή στην διεξαγωγή συμπερασμάτων σε κάθε εξεταζόμενη 

περίπτωση.  

 

4.4.10 TweetAnalyzer 

 

Είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία πραγματοποιεί ανάλυση 

συναισθήματος των tweets ενός χρήστη στο Twitter. Για τη χρήση της απαιτείται η 

είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή με το προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. 

 

http://help-nv11.qsrinternational.com/
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Εικόνα 35: Λογότυπο TweetAnalyzer 

Πηγή: https://tweetanalyzer.net/ 

 

Η εφαρμογή παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Αναζήτηση των δεδομένων σύμφωνα με το όνομα χρήστη (@username) 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την ανάλυση κειμένου, ώστε να καθοριστεί από τα τελευταία 

300 tweets ενός χρήστη το ποσοστό που αφορά τα θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα tweets. 

 

 

 

Εικόνα 36: Screenshots TweetAnalyzer 

Πηγή: https://tweetanalyzer.net/ 

 

 

 

 

 

 

https://tweetanalyzer.net/
https://tweetanalyzer.net/
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4.5 Οπτικοποίηση Δεδομένων (Data Visualization) 

4.5.1 Περιγραφή 

 

Η οπτικοποίηση δεδομένων αναφέρεται στην τεχνική με την οποία τα δεδομένα 

μπορούν να αναπαρασταθούν σε σχηματική μορφή, έχοντας ως στόχο την παρουσίαση 

ενός συνόλου πληροφοριών με τρόπο κατανοητό για τον ενδιαφερόμενο χρήστη. 

Η αναπαράσταση των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω γραφικών, 

τρισδιάστατων απεικονίσεων και κίνησης. Ο συγκεκριμένος τρόπος αναπαράστασης 

της πληροφορίας είναι πιο εύκολα αντιληπτός ως προς την κατανόηση του τελικού 

αποτελέσματος συγκριτικά με αριθμητικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως συμπληρωματική της στατιστικής. 

Η χρήση της διευρύνεται σε διάφορους τομείς, όπως την εκπαίδευση, επιστήμη, 

πολιτική, επιχειρήσεις, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα απαιτεί την ανάλυση 

δεδομένων μέσω της οπτικής τους παρουσίασης. Τέτοιου είδους απλές εφαρμογές 

οπτικοποίησης αποτελούν τα γραφήματα τύπου bar charts, pies και plots. 

Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και των εφαρμογών, ο όγκος και η φύση των 

δεδομένων που διατίθενται για επεξεργασία αυξάνεται και εξελίσσεται, αντίστοιχα. Η  

ανάλυση τους πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε η οπτικοποίηση τους σαν τελικό 

αποτέλεσμα να οδηγεί σε πιο ακριβή συμπεράσματα και συσχετίσεις για τα 

εξεταζόμενα δεδομένα. Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί του είδους των δεδομένων προς 

ανάλυση – οπτικοποίηση ελαχιστοποιούνται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το εύρος 

χρήσης της ανωτέρω μεθόδου – τεχνικής. Επιτυγχάνεται λοιπόν η αναπαράσταση 

σύνθετων συνόλων δεδομένων. Οι αναπαραστάσεις παρουσιάζονται είτε σε δύο είτε σε 

τρεις διαστάσεις, στατικές ή δυναμικές. 

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αναπαράσταση του συνόλου των δεδομένων 

από τον τελικό χρήστη πρέπει να είναι κατανοητός, ακριβής, χωρίς αλλοιώσεις των 

δεδομένων παρουσιάζοντας τα με συνοχή (Tufte 2001). 

Η οπτικοποίηση δεδομένων διακρίνεται στην αιτιολογική και την διερευνητική, 

αντίστοιχα. Η αιτιολογική οπτικοποίηση χρησιμοποιείται στη μετάδοση των δεδομένων 

από τον χρήστη – σχεδιαστή, στον τελικό χρήστη – αναλυτή. Σε αυτήν την περίπτωση 

θα πρέπει να πραγματοποιείται ουσιαστικό φιλτράρισμα των δεδομένων προς χρήση. 

Αντίθετα, στη διερευνητική οπτικοποίηση δεδομένων ο ίδιος ο χρήστης – σχεδιαστής 

προσπαθεί να αναλύσει τα δεδομένα με σκοπό την εξόρυξη χρήσιμων πληροφοριών. 
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4.5.2 Κατηγορίες Τεχνικών Οπτικοποίησης Δεδομένων 

 

Σύμφωνα με τους Keim και Kriegel (1996), οι τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων 

μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 Γεωμετρικές τεχνικές (Geometric Techniques). 

Σκοπός τους είναι η εύρεση προβολών πολυδιάστατων δεδομένων στο χώρο και η 

αναπαράσταση των δεδομένων σε μορφή γραμμών, επιφανειών, ραβδογραμμάτων και 

διαγραμμάτων διασποράς. Με τον τρόπο αυτό δίνεται εύκολα η δυνατότητα στο χρήστη 

– αναλυτή να εντοπίσει συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων. 

Βασικές τεχνικές της ανωτέρω κατηγορίας είναι οι ακόλουθες: 

 Διαγράμματα διασποράς 

 Τοπογράφημα 

 Τεχνικές προβολής 

 Διαγράμματα παράλληλων συντεταγμένων 

 

Εικόνα 37: Q Διάγραμμα διασποράς 

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=scatter+plot&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s

a=X&ved=0ahUKEwjDs4aCuafWAhWD2xoKHSEdDeYQsAQIPg&biw=1366&bih=6

62#imgrc=b01oqJjXShvUKM: 

 

 

 Τεχνικές βασιζόμενες σε εικόνες (Icon - based Techniques) 

Κύρια ιδέα αυτής της κατηγορίας είναι η παρουσίαση κάθε εγγραφής ως ένα 

εικονογράφημα. Οι τιμές της κάθε μεταβλητής οπτικοποιούνται μέσω της ανάθεσης 

των τιμών σε συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εικονογραφημάτων. Η 

ανάθεση πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνολική εμφάνιση των 

εικονογραφημάτων να μεταβάλλεται ως συνάρτηση ρύθμισης των τιμών. Έτσι λοιπόν, 

ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ομοιότητες ή διαφορές μελετώντας το 

σύνολο των εικονογραφημάτων. 

 

 

https://www.google.gr/search?q=scatter+plot&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDs4aCuafWAhWD2xoKHSEdDeYQsAQIPg&biw=1366&bih=662%23imgrc=b01oqJjXShvUKM:
https://www.google.gr/search?q=scatter+plot&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDs4aCuafWAhWD2xoKHSEdDeYQsAQIPg&biw=1366&bih=662%23imgrc=b01oqJjXShvUKM:
https://www.google.gr/search?q=scatter+plot&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjDs4aCuafWAhWD2xoKHSEdDeYQsAQIPg&biw=1366&bih=662%23imgrc=b01oqJjXShvUKM:
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Βασικές τεχνικές της ανωτέρω κατηγορίας: 

 Πρόσωπα Chernoff 

 Γραμμικά σχήματα 

 Μορφοποίηση σχήματος 

 Έγχρωμη Μορφοποίηση Σχήματος 

 

 

Εικόνα 38: Πρόσωπα Chernoff 

Πηγή: https://www.researchgate.net/figure/275528389_fig16_Fig-16-Chernoff-faces-

of-some-selected-test-welds-from-abnormal-welding 

 

 Τεχνικές βασιζόμενες σε εικονοστοιχεία (Pixel Oriented Techniques) 

Στη συγκεκριμένη τεχνική η αναπαράσταση κάθε τιμής των μεταβλητών μπορεί να 

αναπαρασταθεί από ένα χρωματισμένο εικονοστοιχείο. Ο χρωματισμός του κάθε 

εικονοστοιχείου επιλέγεται από μια γκάμα χρωμάτων και παρουσιάζει τη συσχέτιση 

των δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές, αφενός, προτείνονται για μεγάλα σύνολα 

δεδομένων, αφετέρου υστερούν στον εντοπισμό σύνθετων δομών δεδομένων. 

Χωρίζονται σε δύο ομάδες: 

 Ανεξάρτητες από ερωτήσεις, στις οποίες παρουσιάζονται τα δεδομένα. 

 Εξαρτώμενες από ερωτήσεις, στις οποίες τα δεδομένα παρουσιάζονται έπειτα 

από ερωτήσεις του χρήστη.  

 

 Ιεραρχικές Τεχνικές  (Hierarchical Techniques) 

Στις ιεραρχικές τεχνικές τα δεδομένα οπτικοποιούνται ιεραρχικά, σε υπο – τμήματα. 

Οι τεχνικές αυτές είναι κατάλληλες για οπτικοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων 

τύπου αρχείου. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην εύρεση ομαδοποιήσεων στα 

σύνολα δεδομένων. Κύριες μέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι οι ακόλουθες: 

 Δενδροχάρτες  

 Θερμοχάρτες 

https://www.researchgate.net/figure/275528389_fig16_Fig-16-Chernoff-faces-of-some-selected-test-welds-from-abnormal-welding
https://www.researchgate.net/figure/275528389_fig16_Fig-16-Chernoff-faces-of-some-selected-test-welds-from-abnormal-welding
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 Σμηνογράμματα 

 Στιβογράμματα 

 

 Τεχνικές βασιζόμενες σε γράφους (Graph - based Techniques) 

Οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε γράφους διαχωρίζονται συγκριτικά με τις 

ανωτέρω τεχνικές. Δεν παρουσιάζουν τις πληροφορίες σε σύνολα αξόνων, αλλά 

αποτελούνται από σύνολα ακμών. Επιπρόσθετα, απευθύνονται κυρίως σε σύνολα 

δεδομένων τα οποία παρουσιάζουν συσχέτιση. Σημαντικές τεχνικές αυτής της 

κατηγορίας είναι οι ακόλουθες: 

 Συμμετρικό γράφημα 

 Ορθογώνιο γράφημα 

 Ομαδοποιημένο γράφημα 

 

4.6 Περίληψη 

Η εφαρμογή και εξέλιξη του Twitter ως Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, σε συνδυασμό 

με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οδηγεί στην παροχή συνεχώς νέων εργαλείων 

συλλογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, παρέχοντας στο χρήστη τη 

δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου γι’ αυτόν εργαλείου, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Ειδικότερα, κάθε εργαλείο έχει ξεχωριστές εφαρμογές και δυνατότητες από τη συλλογή 

και ομαδοποίηση των tweets μέχρι και την παροχή πιο σύνθετων αποτελεσμάτων, όπως 

για παράδειγμα στατιστικών αναλύσεων, διαδραστικών οπτικοποιήσεων κλπ. 
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5. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

5.1 Εισαγωγή 

Το Twitter, όπως και τα υπόλοιπα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αποτελεί πηγή  

πολυάριθμων και σημαντικών πληροφοριών με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση  

διάδοση και τη δυνατότητα αξιοποίησης από διάφορους τομείς, με την κατάλληλη 

συγκέντρωση και ανάλυσή τους.  

Σύμφωνα με τους Belloorgaz et al, (2016) η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου από τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με  την εξόρυξη δεδομένων 

(data mining), τη μηχανική μάθηση (machine learning), τη στατιστική (statistics), την 

άντληση πληροφορίας (information retrieval), την επεξεργασία φυσικής γλώσσας 

(natural language processing – NLP), το σημασιολογικό ιστό (semantic Web), τις 

υπολογιστικές μεθόδους για δεδομένα μεγάλου όγκου (big data computing) κλπ.  

Τα δεδομένα μεγάλου όγκου, σύμφωνα με τον Douglas Laney (2001), παρουσιάζουν 

τρία βασικά χαρακτηριστικά (μοντέλο 3V), όπως τον όγκο (volume) που σχετίζεται με 

την ποσότητα των δεδομένων προς ανάλυση, την ποικιλία (variety) που σχετίζεται με 

τα διαφορετικά είδη δεδομένων προς ανάλυση (π.χ. δομημένα, ημιδομημένα, αδόμητα) 

και την ταχύτητα (velocity) που σχετίζεται με το γρήγορο ρυθμό εισροής και 

ανανέωσης δεδομένων στο σύστημα.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δεδομένων μεγάλου όγκου του Twitter, όπως το 

μέγεθος, ο θόρυβος και η δυναμική αλλαγή, μπορούν να αξιοποιηθούν αποδοτικά με τις 

κατάλληλες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες 

(user generated content) και συμπεριλαμβάνει tweets ανήκει στα αδόμητα δεδομένα και 

απαιτεί ανάλυση προσανατολισμένη στο περιεχόμενο (content-based analysis).  

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση του Twitter, μέσω συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων του Twitter, από 31/08/2016 έως 13/09/2016, που 

αποτελεί χρονική περίοδο λίγο πριν και μετά την επίσημη παρουσίαση του μοντέλου 

κινητού τηλεφώνου της Apple Inc., του iPhone 7, που έλαβε χώρα στις 07/09/16 στο 

Σαν Φρανσίσκο. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η ανάλυσή τους 

έγινε μέσω του λογισμικού Exploratory.io. 

Σημειώνεται πως η βάση δεδομένων MongoDB, αν και επρόκειτο να ήταν η κύρια πηγή 

των δεδομένων μέσω της οποίας θα γινόταν η ανάλυση του συνόλου δεδομένων, 

χρησιμοποιήθηκε μερικώς, λόγω σημαντικών τεχνικών προβλημάτων στην τελική 
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σύνδεση της βάσης με το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, κι έτσι τα δεδομένα 

μετατράπηκαν εντός του πεδίου της mongoDB σε μορφή αρχείου JSON, με τη μορφή 

του οποίου ήταν εφικτή η επεξεργασία των στοιχείων από το λογισμικό ανάλυσης 

δεδομένων.   

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της βάσης 

δεδομένων mongoDB και οι λειτουργίες που εφαρμόστηκαν, ενώ περιγράφονται όλα τα 

ακολουθούμενα βήματα ανάλυσης δεδομένων και τέλος ακολουθεί η ερμηνεία τους. 

  

5.2 Στάδια ανάλυσης τάσεων  

Για τον προσδιορισμό και την ανίχνευση τάσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 

διαδικτυακές πηγές, όπως έχει προαναφερθεί, μπορούν να ακολουθηθούν τα στάδια: α) 

της συλλογής δεδομένων (Data Collection), β) της επεξεργασίας ή προ-επεξεργασίας 

δεδομένων (Data preprocessing), γ) της ανίχνευσης θέματος (Topic Detection), δ) του 

προσδιορισμού τάσης (Trend Detection) και ε) της ανάλυση συναισθήματος (Sentiment 

Analysis).  

Τα συστήματα συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων (Web Data Extraction systems) 

αποτελούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών λογισμικού με στόχο τη συγκέντρωση 

δεδομένων από μία ή περισσότερες διαδικτυακές πηγές. Στην περίπτωση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης, πηγή μπορεί να αποτελεί το σύνολο των αναρτήσεων με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ο αριθμός αναμεταδόσεων, το 

κείμενο των αναρτήσεων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις και  hashtags κλπ.  

Στην παρούσα εργασία τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί με κριτήριο ένα συγκεκριμένο 

hashtag (#iPhone 7). 

Η συλλογή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί από προγράμματα ανίχνευσης ιστού 

ή με τη χρήση ερωτήματος αναζήτησης ή απλού αλγορίθμου απευθείας στις Διεπαφές 

Προγραμματισμού των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Μετά τη συλλογή μπορεί να 

ξεκινήσει η επεξεργασία τους ή να αποθηκευτούν σε κάποια βάση δεδομένων. 

Στην παρούσα εργασία η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής 

υποστήριξης της διασύνδεσης προγραμματισμού επαφών (API) του Twitter και 

ειδικότερα μέσω του REST API του Twitter, που όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, επιτρέπει τη λήψη και την αρχειοθέτηση των tweets σύμφωνα με διάφορα 

κριτήρια και παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σε μορφή CSV-

αρχείων, τα οποία αποτελούνται από εκτενείς καταλόγους με διάφορα πληροφοριακά 
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στοιχεία, όπως το όνομα χρήστη, το μήνυμα, η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του 

tweet. Μετέπειτα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων  «mongoDB». 

Έπειτα, η επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το δεύτερο στάδιο που περιλαμβάνει όλες 

τις ακολουθούμενες ενέργειες για την προετοιμασία των δεδομένων για περαιτέρω 

ανάλυση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προβήκαμε σε επεξεργασία σε επίπεδο 

στοιχείων κειμένου και ειδικότερα του hashtag iPhone 7, αλλά και σε επεξεργασία σε 

επίπεδο ανάρτησης και ειδικότερα στη χρονική ταξινόμηση και καταμέτρηση των 

hashtag iPhone7. Επίσης, εξετάστηκαν και τα δεδομένα και σε επίπεδο εξαίρεσης 

αναδημοσιεύσεων retweets.  

Ακόμη, εξετάστηκε η ανάλυση συναισθήματος για τον προσδιορισμό κάποιου 

συναισθηματικού προσανατολισμού των εξεταζόμενων δεδομένων, δηλαδή αν 

πρόκειται για θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο.  Η εν λόγω ανάλυση γίνεται μέσω τεχνικών 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), αξιοποιώντας βασικές μεθόδους 

κατηγοριοποίησης κειμένου (οντότητες) και υπολογιστικής γλωσσολογίας για την 

αναγνώριση και εξαγωγή υποκειμενικής πληροφορίας από διάφορες πηγές. Αυτό 

γίνεται κυρίως μέσω ανάπτυξης λεξικών με βαθμολογημένες λέξεις ως προς τον 

συναισθηματικό τους προσανατολισμό και στη μετέπειτα κατηγοριοποίηση του 

κειμένου ανάλογα με τις πηγές αυτές, αλλά και μέσω μεθόδων μηχανικής μάθησης για 

τη δημιουργία ενός μοντέλου που θα κατηγοριοποιεί τα συναισθήματα στο κείμενο. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε η πρώτη μέθοδος.  

 

5.3 Βάση δεδομένων «MongoDB» 

 

 

Εικόνα 39: Λογότυπο MongoDB 

Πηγή: https://www.mongodb.com/  

 

Η mongoDB αποτελεί μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Πρόκειται για μια 

βάση δεδομένων η οποία χαρακτηρίζεται από τη μη χρήση SQL (NoSQL). Παρέχει μια 

βάση δεδομένων προσανατολισμένη σε έγγραφα (documents),  η οποία έχει σχεδιαστεί 

για να προσφέρει μεγάλες επιδόσεις και επεκτασιμότητα. 

Εκδόθηκε για πρώτη φορά το έτος 2009. H τελευταία έκδοση της εφαρμογής είναι η 

3.4.9 και είναι συμβατή με τα λειτουργικά συστήματα: 

https://www.mongodb.com/
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 Windows Vista και μεταγενέστερα 

 Linux 

 OS x 10.7 και μεταγενέστερα 

 Solaris και FreeBSD 

 Οι κώδικες με τους οποίους δημιουργήθηκε είναι: 

 C++ 

 C  

 JavaScript   

Η mongoDB διαφοροποιείται από τις κλασικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, διότι η 

δομή της δε στηρίζεται σε πίνακες, αλλά σε συλλογές (collections).  

Η αντιστοιχία ανάμεσα στις εγγραφές (records) ενός πίνακα (table) στην περίπτωση των 

σχεσιακών βάσεων, ονομάζεται έγγραφο (document) μιας συλλογής (collection), στη 

mongoDB, το οποίο περιέχει πεδία τα οποία πλαισιώνονται από ζεύγη τιμών-κλειδιών 

(key-value pairs).  Χρησιμοποιεί δεδομένα σε μορφή παρόμοια με την JSON σε 

σχηματική μορφή, η οποία ονομάζεται BSON. Ο όρος «σχηματική μορφή» αναφέρεται 

στην οργάνωση των δεδομένων ως πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο είναι 

κατασκευασμένη η βάση δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 40:  Η Δομή της MongoDB 

Πηγή: https://www.screen-i.com/blog/2015/07/mongodb/ 

 

Επιπρόσθετα, τα έγγραφα στη mongoDB έχουν δυναμικό σχήμα, δηλαδή τα έγγραφα 

της ίδιας συλλογής μπορούν να μην έχουν το ίδιο σύνολο πεδίων. Συνεπώς, τα κοινά 

πεδία μιας συλλογής εγγράφων μπορούν να παρουσιάζουν διαφορετικούς τύπους 

δεδομένων. 

https://www.screen-i.com/blog/2015/07/mongodb/
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Όπως προαναφέρθηκε, η mongoDB είναι μια δωρεάν βάση δεδομένων (οpen source), 

την οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να προμηθευτεί δωρεάν από την 

ιστοσελίδα της εφαρμογής ακολουθώντας τον σύνδεσμο:                                                            

(https://www.mongodb.com/download-center#community), στον οποίο παρέχονται και 

αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης – χρήσης, αλλά και υπηρεσίες επικοινωνίας με την 

κοινότητα ανάπτυξης της βάσης δεδομένων.  

 

 

Εικόνα 41: Ιστοσελίδα mongoDB 

Πηγή: Screenshot mongoDB 

 

Το βασικό πακέτο της εφαρμογής περιλαμβάνει τον εξυπηρετητή της βάσης (server), 

καθώς και μια συλλογή από εργαλεία γραμμής εντολών (command line interfaces – 

CLI), τα οποία βοηθούν στη διαχείριση και στην επεξεργασία της mongoDB. 

Οι κάτωθι εφαρμογές αποτελούν τις βασικές εφαρμογές του πακέτου της mongoDB: 

 mongod  Η εφαρμογή του εξυπηρετητή (database server). 

 mongo  Εργαλείο γραμμής εντολών το οποίο χρησιμοποιείται στη διαχείριση 

και στην επεξεργασία της βάσης δεδομένων. 

 mongoimport  Εισαγωγή δεδομένων σε μορφή json/csv στη βάση δεδομένων. 

 mongoexport  Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή json/csv από τη βάση. 

 

5.4 Αναζήτηση και συλλογή δεδομένων  

Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων «mongoDB» 

και για την ορθή εγκατάσταση-λειτουργία της βάσης δεδομένων ακολουθήθηκαν οι 

κάτω διαδικασίες: 

 

 

https://www.mongodb.com/download-center%23community


 72 

 Σύνδεση client – server 

Η εγκατάσταση της παρούσας εφαρμογής πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών και μέσω αυτής πραγματοποιήθηκε η 

λειτουργία του εξυπηρετητή (server) στον υπολογιστή και εισήχθησαν τα δεδομένα στη 

βάση.   

Παρακάτω, απεικονίζεται χαρακτηριστικά η σύνδεση μεταξύ server και client. Αρχικά, 

δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ο server μέσω της εφαρμογής «mongod» στη 

γραμμή εργαλείων (command line). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

«mongo», στη γραμμή εργαλείων (command line), ανοίγοντας μια νέα σε άλλο 

παράθυρο, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με τον server. 

 

 

Εικόνα 42: Λειτουργία  client-server 

 

 

 Αναζήτηση βάσεων δεδομένων (databases) 

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση στον server μέσω της γραμμής εργαλείων παρέχεται 

η δυνατότητα αναζήτησης βάσεων δεδομένων ήδη εγκατεστημένων στον server. 

Μέσω της εντολής «show databases» παρουσιάζεται μια λίστα με όλες τις βάσεις 

δεδομένων με τη χωρητικότητα της, αντίστοιχα. Στην παρούσα εφαρμογή 

εγκαταστάθηκε η βάση δεδομένων «paliogiannis» με χωρητικότητα 275 MB.  

 

 

Εικόνα 43:Σύνολο βάσεων δεδομένων 
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 Αναζήτηση συλλογών (collections) 

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των συλλογών της βάσης δεδομένων, 

επιλέγοντας αρχικά την επιθυμητή. Μέσω της εντολής «show collections» 

παρουσιάζεται η λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές (collections) της υπό εξέτασης 

βάσης δεδομένων. Στην περίπτωσή μας, η επιθυμητή συλλογή είναι η «tweets».  

 

 

Εικόνα 44:Σύνολο συλλογών 

 

 Αναζήτηση δεδομένων 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εντολή «db.tweets.find( )» παρουσιάζεται το 

σύνολο των υπό ανάλυση δεδομένων της λίστας.  

 

Εικόνα 45: Λίστα του συνόλου δεδομένων 

 

Μετέπειτα, για την ανάλυση των δεδομένων, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε 

το λογισμικό Exploratory.io. Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν αποτελούνται από 

εννιά χαρακτηριστικά ανά εγγραφή. Οι κατηγορίες αυτές δόθηκαν αυτόματα μέσω της 

συλλογής των δεδομένων και αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε 

εγγραφής. Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτά μέσω ενός 

συγκεντρωτικού πίνακα εντός του περιβάλλοντος του λογισμικού. 
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Εικόνα 46: Χαρακτηριστικά ανά εγγραφή 

 

Όπως παρουσιάζεται στην ανωτέρω εικόνα, η κάθε εγγραφή tweet αποτελείται από τα 

κάτωθι:  

user name: Αποτελεί το ψευδώνυμο του κάθε χρήστη. 

 retweet count: Αποτελεί το άθροισμα των retweets που έχουν πραγματοποιηθεί ανά 

χρήστη. 

tweet followers count: Αποτελεί το άθροισμα των followers των χρηστών. 

source: Αποτελεί την πηγή της κάθε εγγραφής, δηλαδή το μέσο από το οποίο ο χρήστης 

δημοσίευσε το κάθε tweet. 

text: Παρουσιάζεται το μήνυμα της κάθε εγγραφής. 
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created at: Παρουσιάζεται η ημερομηνία δημιουργίας του μηνύματος της κάθε 

εγγραφής. 

lang: Παρουσιάζεται η γλώσσα γραφής του μηνύματος της κάθε εγγραφής. 

Id : Αποτελεί την ταυτότητα της κάθε εγγραφής. Υπάρχουν δύο «id». Η διαφορά τους 

έγγειται στο τύπο της μεταβλητής. 

Οι συνολικές εγγραφές ανέρχονται σε 1.674.861.  

Αναλυτικότερα, το πρώτο χαρακτηριστικό «user_name» αναφέρεται στο όνομα του 

κάθε χρήστη. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών ανέρχεται στους 825.401. Οι 

χαρακτήρες σε κάθε tweet κυμαίνονται από 1 (ελάχιστος αριθμός) έως 15 (μέγιστος 

αριθμός). 

Στο επόμενο χαρακτηριστικό «retweet_count» παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των 

retweets που έχουν πραγματοποιηθεί ανά χρήστη. Ο αριθμός αυτός φτάνει τη μέγιστη 

τιμή των 135.274 retweets, ενώ ο ελάχιστος αντίστοιχα είναι μηδέν. Παρατηρείται ότι ο 

μέσος όρος των retweets ανέρχεται σε 558,80, γεγονός που δηλώνει τον αυξημένο 

βαθμό ανταπόκρισης και ενδιαφέροντος των χρηστών σε κάθε tweet αναφορικά με το 

εξεταζόμενο hashtag iPhone 7.   

Έπειτα, το «tweet_followers_count» περιγράφει το σύνολο των followers των χρηστών. 

Ο αριθμός αυτός κυμαίνεται από 0 μέχρι 61.925.323 και μέσο όρο 8.680, δηλώνοντας 

τη σημασία του αριθμού των followers για κάθε χρήστη ως προς την άμεση, ταχύτερη 

και μεγαλύτερη μετάδοση της πληροφορίας του κάθε tweet.  

Το επόμενο χαρακτηριστικό «source» αποτελεί την πηγή από την οποία προήλθε το 

κάθε tweet. Συνολικά τα tweets προήλθαν από 6.563 διαφορετικές πηγές, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται κινητές συσκευές, διαδικτυακές εφαρμογές, ιστολόγια και 

ιστοσελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Το χαρακτηριστικό «text» παρουσιάζει το περιεχόμενο των tweets. Ο συνολικός 

αριθμός των tweets που έχουν καταχωρηθεί μία μόνο φορά ανέρχεται σε 1.047.447, με 

ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων 6 και μέγιστο 140, αντίστοιχα.  

Επιπλέον, η ημερομηνία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της κάθε εγγραφής, 

συμβολίζεται ως «created_at» και αποτυπώνει το χρονικό διάστημα του υπο εξέταση 

συνόλου δεδομένων. Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αφορά την περίοδο από 

31/08/2016 έως και 13/09/2016.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η γλώσσα γραφής του κάθε tweet, η οποία 

συμβολίζεται ως «lang». Όπως παρατηρείται, όλα τα tweets είναι στην αγγλική 

γλώσσα. 

Τέλος, δύο επιπλέον χαρακτηριστικά είναι το «id.$oid» και το «id.$numberLong», τα 

οποία αφορούν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της κάθε εγγραφής, ένα δηλαδή id. Η 
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διαφορά των δύο αυτών χαρακτηριστικών έγκειται στον τύπο του καθενός. Στην πρώτη 

περίπτωση ο τύπος του είναι αριθμητικός, ενώ στη δεύτερη αλφαριθμητικός.  

 

5.5 Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με ορισμένες μετρικές σχετικές με τη 

μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχτηκαν βάσει του hashtag  iPhone 7.  

Επισημαίνεται ότι οι διάφορες κατηγορίες μετρικών αναπτύχθηκαν εκτενώς σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

Ειδικότερα, για τη μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων αναλύθηκαν χρονικές 

μετρικές, (temporal metrics), μετρικές που προκύπτουν από τους χρήστες (user 

metrics), ενώ ακολουθήθηκε και η ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis).   

 

5.5.1 Ανάλυση χρονικών μετρικών 

 

Οι χρονικές μετρικές αποτελούν μια ομάδα μετρήσεων που εξετάζει την κατανομή του 

συνόλου των δεδομένων με βάση το χρόνο και περιλαμβάνουν τη μέτρηση των tweets, 

σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να καθοριστεί η επικοινωνία των χρηστών μέσω 

hashtag στην μονάδα του χρόνου, αλλά και το ενδιαφέρον των χρηστών την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο.  

 

Η επίσημη ημερομηνία παρουσίασης του iPhone 7 στην αγορά είχε οριστεί από την 

εταιρεία Apple στις 07/09/16. Για το λόγο αυτό, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

έγινε το χρονικό διάστημα από 31/08/2016 έως 13/9/2016, δηλαδή λίγες μέρες πριν και 

μετά την παρουσίαση του εν λόγω μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η ανωτέρω χρονική 

περίοδος συλλογής tweets των δύο περίπου εβδομάδων κρίθηκε ως προαπαιτούμενη, 

προκειμένου να εξεταστεί και η αντίδραση των χρηστών μετά την επίσημη 

παρουσίαση. Επίσης, στις 09/09/16 υπήρχε η δυνατότητα προπαραγγελίας της 

συσκευής, ενώ στις 16/09/16 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν: 

 

 

 

 



 77 

1. Εισαγωγή των δεδομένων σε μορφή csv στο πρόγραμμα.  

 

 

Εικόνα 47: Επιλογή τύπου αρχείου και εισαγωγή δεδομένων σε μορφή csv 

 

Κατά την εισαγωγή του αρχείου csv στο εργαλείο ζητείται ο τρόπος με τον οποίο θα 

γίνει ο διαχωρισμός του κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος σε ξεχωριστές στήλες. Με 

την επιλογή «tab» πραγματοποιείται ο διαχωρισμός στην τελική μορφή σύμφωνα με 

την οποία θα γίνουν οι κατάλληλες αναλύσεις. 

 

2. Δημιουργία διαγράμματος tweets/ημέρα  

Μετά την ορθή μορφοποίηση των δεδομένων επιλέγεται ο επιθυμητός τύπος 

γραφήματος, καθώς και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που θα απεικονιστούν.  

Επιλογή εισαγωγής 

αρχείου τύπου csv 
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Εικόνα 48: Δημιουργία διαγράμματος συνολικών tweets/ημέρα 

 

Επιλέγοντας στον άξονα «Χ» την ημερομηνία /ημέρα (created_at / day) και στον άξονα 

«Y» το σύνολο των tweets (text / count), δημιουργείται το ανάλογο διάγραμμα που 

παρουσιάζει την κατανομή των tweets για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από 

31/08/2016 έως 13/9/2016, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

Διάγραμμα 1: Συνολικός αριθμός tweets/ημέρα όλης της εξεταζόμενης περιόδου 

 

Στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα παρατηρούνται δύο συγκεκριμένα σημεία που δηλώνουν 

αύξηση στη συχνότητα των tweets και αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

Ειδικότερα, τα περισσότερα tweets παρουσιάζονται την 08/09/16, δηλαδή την 

ημερομηνία της επομένης της παρουσίασης του iPhone 7 και ανέρχονται σε 235.474, 
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ενώ ακολουθεί σε tweets η επίσημη ημερομηνία παρουσίασης με συνολικό αριθμό 

tweets 234.655. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δημοσιεύσεις video, φωτογραφίες, πληροφορίες του 

νέου προϊόντος αλλά και συζητήσεις και σχόλια αυξάνονται την ημέρα παρουσίασης, 

ενώ την προηγούμενη επίσης υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, λόγω αύξησης της 

περιέργειας των χρηστών και δυνητικών καταναλωτών του νέου προϊόντος. Εξάλλου, 

όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η αλληλεπίδραση των χρηστών μέσω της αυξημένης 

διείσδυσης του διαδικτύου και ειδικότερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

των κινητών τηλεφώνων, άλλαξαν τη φύση της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης 

μάρκετινγκ. 

Ωστόσο, παρατηρεί κανείς ότι παρά την αυξημένη συμμετοχή των χρηστών στο Twitter 

τις ανωτέρω ημερομηνίες, που εξέφρασαν τις απόψεις τους, σχολίασαν και αντάλλαξαν 

γνώμες, μετά την 08/09/16 το ενδιαφέρον τους μειώνεται καθώς από την επόμενη 

ημέρα παρατηρείται πτωτική τάση των tweets.  

Επίσης, παρατηρείται εκ νέου αύξηση των tweets από 12/09/16, όσο δηλαδή πλησιάζει 

η ημερομηνία επίσημης κυκλοφορίας του προϊόντος, που είχε οριστεί την 16/09/16, 

δηλώνοντας αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών για έκφραση και ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με το νέο προϊόν, την απήχηση που θα έχει στο καταναλωτικό κοινό, 

αλλά και τις αγοραστικές τους προθέσεις. Εξάλλου, η διάδοση μηνυμάτων από στόμα 

σε στόμα (wom) ανέκαθεν αποτελούσε βασικό στοιχείο στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, αλλά με την εξέλιξη του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης απέκτησε άλλες διαστάσεις, καθώς η πρόσβαση των χρηστών καθίσταται 

πλέον άμεση και εύκολη σε παγκόσμιο επίπεδο για τους χρήστες των εν λόγω μέσων.  

 

Επίσης, παρατηρώντας τα δεδομένα – tweets, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στο 

σύνολο τους υπάρχουν tweets τα οποία έχουν δημοσιευτεί από τον ίδιο χρήστη 

περισσότερες από μία φορές. Οπότε, θα εξεταστεί και ο αριθμός των tweets των 

χρηστών χωρίς διπλοκαταχωρήσεις.  

Δίνοντας εντολή στο πρόγραμμα ζητήθηκε ο αριθμός των tweets που δημοσιεύτηκαν 

μόνο μια φορά από τον ίδιο χρήστη.  
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Εικόνα 49: Ανάλυση μοναδικών tweets 

Όπως παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα, ο αριθμός των μοναδικών tweets ανήλθε 

σε 1.071.447, ενώ το εύρος των λέξεων που καταγράφηκαν στο εξεταζόμενο hashtag 

iPhone 7 κυμαίνεται από 6 μέχρι 140 χαρακτήρες. 

 

Έπειτα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που παρουσιάστηκε ανωτέρω, στο 

παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ο αριθμός των tweets που έχουν δημοσιευθεί μόνο 

μία φορά. 

 

Διάγραμμα 2: Συνολικός αριθμός διακριτών τιμών (χωρίς διπλοκαταχωρήσεις) 

tweets/ημέρα όλης της εξεταζόμενης περιόδου 
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Στο ανωτέρω διάγραμμα το συγκεκριμένο σημείο που παρατηρείται και υποδυκνείει 

αύξηση στη συχνότητα των tweets αντιστοιχεί στην ημερομηνία 07/09/16, την ημέρα 

δηλαδη της παρουσίασης, με 150.770 tweets τα οποία έχουν δημοσιευθεί μόνο μία 

φορά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην παροχή πληροφοριών των χρηστών με 

δημοσιεύσεις οτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο και φωτογραφίες, σχετικά με το 

νέο μοντέλο κινητού τηλεφώνου, στην έκφραση και ανταλλαγή απόψεων γι’ αυτό, 

όπως για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, για το αν θα προσελκύσει αγοραστές, αλλά 

και για το αν διατίθενται οι ίδιοι να προβούν σε αγορά του.  

Μετά την ημέρα αυτή το ενδιαφέρον των χρηστών μειώνεται, γεγονός που έρχεται σε 

αντιδιαστολή με την εξέταση του προηγούμενου διαγράμματος που την 08/09/16 

καταγράφηκαν 235.474 tweets, αριθμός μεγαλύτερος για όλη την εξεταζόμενη περίοδο.  

Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο ότι σε αυτή την περίπτωση αποκλείονται οι 

διπλοκαταχωρήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι ίδιοι χρήστες στην προηγούμενη 

περίπτωση δημοσίευαν περισσότερο από μία φορές την εν λόγω ημερομηνία το μήνυμά 

τους.  

Στη συνέχεια, την 09/09/16, ο αριθμός των tweets αυξάνεται, καθώς την ημερομηνία 

αυτή μπορούσαν οι καταναλωτές να προ-παραγγείλουν το νέο προϊόν. 

Μετά από νέα πτώση των tweets, παρουσιάζεται αύξησή τους την 13/09/16, όσο 

δηλαδή πλησιάζει η επίσημη κυκλοφορία στης συσκευής στις Η.Π.Α που είχε οριστεί 

στις 16/09/16, γεγονός που διαπιστώνεται και στο πρώτο διάγραμμα. 

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, οι ημερομηνίες με τον υψηλότερο συνολικό αριθμό 

tweets είναι η επόμενη ημέρα της παρουσίασης (08/09/2016) με 235.474 tweets και 

ακολουθεί η ημέρα παρουσίασης (07/09/2016) με 234.655 tweets, ενώ βάσει διακριτών 

τιμών η ημερομηνία με τα περισσότερα tweets είναι η ημέρα παρουσίασης (07/09/2016) 

με 150.777 tweets.  

Συγκρίνοντας λοιπόν τα δύο ανωτέρω διαγράμματα εντοπίζεται ιδιαίτερη διαφορά όσον 

αφορά στον όγκο δεδομένων – tweets τα οποία αφορούν την 08/09/16. Όπως 

προαναφέρθηκε, γίνεται αντιληπτό, ότι στο πρώτο διάγραμμα τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο υπήρχαν αρκετές διπλοκαταχωρήσεις από τους χρήστες θέλοντας να δώσουν 

έμφαση στο γεγονός της επίσημης παρουσίασης του iPhone 7 που πραγματοποιήθηκε 

την αμέσως προηγούμενη ημέρα, στις 07/09/16. 
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Στη συνέχεια, αναλύονται τα δεδομένα tweets/ώρα για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

 

.                

 

Διάγραμμα 3: Συνολικός αριθμός tweets / ώρα από 31/8/16 έως 13/09/16 

 

 

Βάσει του ανωτέρω διαγράμματος, τα περισσότερα tweets/ώρα (11.352) σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο καταγράφονται την 08/09/16. Το γεγονός αυτό συνάδει με το ότι 

στο πρώτο διάγραμμα με την εξέταση συνολικού αριθμού των tweets σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο καταγράφηκαν τα περισσότερα tweets την εν λόγω ημερομηνία.   

 

Στη συνέχεια, διαπιστώνοντας πρωτύτερα στην ανάλυση tweets/ημέρα πως οι 

ημερομηνίες με τα περισσότερα tweets είναι η ημέρα παρουσίασης και η επόμενη 

αυτής, εξετάστηκαν περαιτέρω τα tweets ανά ώρα για τις δύο αυτές ημερομηνίες 

(07/09/2016-08/09/2016), τόσο σε επίπεδο συνολικών tweets όσο και σε επίπεδο 

διακριτών τιμών, όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω διαγράμματα.  
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Διάγραμμα 4: Συνολικός αριθμός tweets / ώρα στις 7-8 Σεπτεμβρίου 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα οι ώρες με τα περισσότερα tweets από 07/09/2016 

έως 08/09/2016 είναι οι εξής:  

7/9 13:00   11.318 tweets 

8/9 02:00   11.352 tweets 

8/9 08:00  11.297 tweets 

8/9 22:00   11.326 tweets 

 

Οι χρήστες αναφορικά με την ημέρα παρουσίασης έστειλαν τα περισσότερα μηνύματα 

το μεσημέρι αυτής (11.318 tweets), ενώ αναφορικά με την επόμενη ημέρα παρουσίασης 

οι χρήστες έστειλαν τα περισσότερα tweets τα ξημερώματα (11.352 tweets). Ο  

μεγαλύτερος λοιπόν αριθμός των tweets ανά ώρα στις δυο αυτές συγκρινόμενες 

ημερομηνίες είναι 11.352 και καταγράφεται στις 02:00.  

Ωστόσο, εξετάζοντας το διάγραμμα παρατηρεί κανείς πως ήδη από τις πρωινές ώρες 

την 07/19/16 και ειδικότερα από τις 10:00 ο αριθμός των tweets αυξάνεται και 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα σχεδόν μέχρι τις 02:00 που κορυφώνεται.  

Το γεγονός αυτό εξηγείται, καθώς η Apple παρουσίασε, στο Σαν Φρανσίσκο, στην 

κατάμεστη αίθουσα Bill Gaham Civic Auditorium  το νέο iPhone 7, όπως επίσης και το 

νέο iPhone 7 Plus και το νέο Apple Watch 2. Η ζωντανή παρουσίαση των νέων 

προϊόντων της Apple έγινε την Τετάρτη 07/09/16 στις 20:30, ώρα Ελλάδος, και 

διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά 10 ωρών πίσω που υπάρχει με το Σαν Φρανσίσκο, 

διαπιστώνεται πως η ώρα παρουσίασης ήταν στις 10:30 την 07/09/16. Οπότε, λίγο πριν 

την ώρα παρουσίασης οι χρήστες άρχισαν να εκφράζουν το ενδιαφέρον και την αγωνία 

τους για την παρουσίαση του νέου προϊόντος με το ενδιαφέρον να αυξάνεται προς το 

πέρας αυτής, στις 13:00.  

Η πτώση που παρουσιάζεται μετά τις 02:00 μέχρι το ξημέρωμα εξηγείται καθώς οι 

περισσότεροι χρήστες αναπαύονται τις εν λόγω ώρες.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα σχετικά με τα περισσότερα tweets/ώρα 

τόσο στο σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου όσο και στις δύο μόνο ημέρες με τα 

περισσότερα tweets ταυτίζονται (11.352 tweets). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί και διάγραμμα με διακριτές τιμές tweets/ώρα στις 7-8 

Σεπτεμβρίου, για τον αποκλεισμό διπλοκαταχωρήσεων.  

 

 

Διάγραμμα 5: Συνολικός αριθμός διακριτών τιμών tweets / ώρα στις 7-8 Σεπτεμβρίου 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα οι ώρες με τα περισσότερα tweets από 07/09/2016 

έως 08/09/2016 είναι οι εξής:  

7/9 12:00  7.911 tweets 

8/9 09:00   6.339 tweets 

8/9 17:00   6.675 tweets 

8/9 21:00   6.643 tweets 
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Διαπιστώνει κανείς πως οι χρήστες έστειλαν τα περισσότερα μηνύματα το μεσημέρι της 

ημέρας παρουσίασης (7.911tweets), ενώ ακολουθεί σε σειρά το απόγευμα της επόμενης 

ημέρας παρουσίασης (6.675tweets).  

Όπως προαναφέρθηκε, η ζωντανή παρουσίαση των νέων προϊόντων της Apple έγινε 

την Τετάρτη 07/09/16 στις 20:30, ώρα Ελλάδος και 10:30 ώρα Σαν Φρανσίσκο με 

διάρκεια μεγαλύτερη της μιάμισης ώρας. Το iPhone 7 πρωταγωνίστησε της 

παρουσίασης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Τιμ Κουκ να προλογίζει 

την παρουσίαση χαρακτηρίζοντας το προϊόν ως το καλύτερο iPhone που 

κατασκευάστηκε από την Apple. Εκτός των προηγμένων άλλων χαρακτηριστικών, η 

καινοτομία έγκειται στο ότι το νέο αυτό μοντέλο διαθέτει πιστοποίηση 

αδιαβροχοποίησης IP67, η οποία εγγυάται εκτός από το νερό και προστασία από σκόνη 

και άμμο. Το χαρακτηριστικό αυτό αλλά και το κατά πόσο το νέο μοντέλο ήταν όντως 

καινοτόμο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης τόσο στο Twitter όσο και στα υπόλοιπα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πράγματι, στο Twitter το ενδιαφέρον των χρηστών με 

σχολιασμό και παρουσίαση όλων των προαναφερθέντων στοιχείων καταγράφεται την 

ίδια ημέρα με κορύφωση των tweets στις 12:00, ώρα κοντά στο πέρας της 

παρουσίασης.  

Μετέπειτα, ακολουθεί το απόγευμα της επόμενης της μέρας παρουσίασης με 6.675 

tweets την 08/09/16 στις 17:00, ώρα μετά το πέρας της εργασία πολλών χρηστών.   

 

5.5.2 Ανάλυση μετρικών των χρηστών 

 

Με την παρούσα ανάλυση εξετάζονται τα άτομα που κάνουν χρήση του Twitter την 

εξεταζόμενη περίοδο και πόσες φορές το χρησιμοποιούν σαν μέσο επικοινωνίας και 

έκφρασης απόψεων. Οι μετρικές αυτής της κατηγορίας διαχωρίζονται σε μετρικές 

δραστηριότητας, που αφορούν την καταμέτρηση των tweets που αποστέλλονται από 

κάθε χρήστη, παρέχοντας πληροφορίες για τη δραστηριότητα των χρηστών στο Twitter, 

δηλαδή κατά πόσο είναι ενεργοί ή συμμετέχουν μόνο λόγω retweets σε ένα hashtag και 

σε μετρικές συμμετοχής του χρήστη που απεικονίζονται μετά από την καταμέτρηση 

των mentions που λαμβάνονται από κάθε χρήστη και αποτελούν δείκτη που επιμετρά το 

βαθμό που το συγκεκριμένο tweet έχει επιστήσει μέσω tweet ή retweet την προσοχή 

των άλλων χρηστών. 
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Στον παρακάτω πίνακα κατανέμεται το συνολικό δείγμα ανά είδος μηνύματος την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 

                    Πίνακας 5: Συμμετοχή των χρηστών στο Twitter  

 

  

 

 

 

 

 

 

Σημειώνεται πως το RT αναφέρεται στα retweets που έκανε ο κάθε χρήστης, το @ 

αναφέρεται σε tweets που αναφέρονται σε άλλους χρήστες, το RT@user σε retweets 

από προηγούμενη κοινοποίηση ενός χρήστη, που διαχωρίζονται σε αυτά που 

υπέστησαν και δεν υπέστησαν κάποια αλλαγή, το URL αναφέρεται στον αριθμό των 

tweets που περιέχει διευθύνσεις URL, ενώ τα original tweets αφορούν tweets με 

αυτούσια κοινοποίηση από τους χρήστες.    

Διαπιστώνεται πως από το συνολικό αριθμό των tweets αυτά με URL αποτελούν τη 

πλειοψηφία με 1.110.533 tweets, γεγονός που δηλώνει την άμεση μετάδοση της 

πληροφορίας μεταξύ των χρηστών μέσω στοιχείων sites ή blogs. Επίσης, το γεγονός 

πως τα RT (679.491) υπερέχουν σε μικρό ποσοστό από τα RT@user (677.013), δείχνει 

πως τα περισσότερα retweets αναφέρονται σε κάποιο χρήστη και δεν αποτελούν μια 

απλή αναδημοσίευση ενός μηνύματος.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία 

διαγράμματος που απεικονίζει τα tweets ανά χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of  tweets 1.674.861 

RT 679.491 

@ 87.594 

RT@user 677.013 

URL 1.110.533 

Original tweets 995.370 
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1. Εισαγωγή των δεδομένων σε μορφή csv στο πρόγραμμα 

 

 

Εικόνα 50: Επιλογή τύπου αρχείου και εισαγωγή δεδομένων σε μορφή csv 

 

2. Δημιουργία διαγράμματος tweets/χρήστη 

 

 

Εικόνα 51: Δημιουργία διαγράμματος tweets/χρήστη 

Επιλογή εισαγωγής 

αρχείου τύπου csv 
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Διάγραμμα 6: Tweets/χρήστη 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται οι χρήστες του Twitter που διατύπωσαν 

απόψεις και σχόλια όλο το εξεταζόμενο διάστημα. Οι χρήστες που συμμετείχαν στο 

Twitter σχετικά με το hashtag iPhone 7 το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 

825.401.  

Τα περισσότερα σχετικά tweets ανέρχονται σε 89 και προέρχονται από το χρήστη 

«Tech News». Πρόκειται για ιστοσελίδα στην οποία αναρτώνται εικόνες, βίντεο και 

πληροφορίες για όλα τα νέα τεχνολογικά προϊόντα, έχοντας 41.400 tweets και 16.000 

ακόλουθους «followers», επισημαίνοντας σε αυτό το σημείο την ιδιαίτερη συμβολή 

κάθε σχετικής με το αντικείμενο ιστοσελίδας στην προβολή αλλά και προώθηση 

προϊόντων.   

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφηκαν ενδεικτικά οι 10 από τους 825.401 χρήστες οι 

οποίοι έκαναν τις περισσότερες δημοσιεύσεις σχετικά με το hashtag iPhone 7. 
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Πίνακας 6 : Οι 10 πιο ενεργοί χρήστες του Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με μια αναζήτηση στο Twitter διαπιστώθηκε πως οι παραπάνω χρήστες, εκτός από την 

πρώτη περίπτωση που αποτελεί ιστοσελίδα, είχαν χιλιάδες ακόλουθους αλλά και 

γενικότερη δραστηριότητα στο εν λόγω Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, χωρίς όμως να 

παρουσιάζονται αναλυτικά πολλά προσωπικά στοιχεία στο προφίλ τους.  

 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η συχνότητα εμφάνισης tweets ανά χρήστη, δηλαδή οι 

χρήστες με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ανά tweet.  

 

 

Εικόνα 52: Οι πιο ενεργοί χρήστες 

  

Χαρακτηριστικό είναι πως η πρώτη περίπτωση με 4.669 tweets δεν αποτελεί άτομο 

αλλά σελίδα με τίτλο «Deals for iPhone» με 200.000 περίπου tweets με πληροφορίες, 

φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με κινητά τηλέφωνα iPhone. 

Twitter ID N 

Tech_News 89 

bluekingdom 87 

ChillyChill 81 

epictweets 75 

teaghen 61 

cirrus_minor  56 

allin1 45 

annie_yb 44 

bible 35 

cwick 31 
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Για τη διαγραμματική απεικόνιση των ανωτέρω ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα.   

 

 

1. Δημιουργία ερωτημάτων για την εύρεση της συχνότητας των tweets/χρήστη. 

 

Εικόνα 53: Δημιουργία ερωτήματος συχνότητας tweets/χρήστη 

 

Για τη δημιουργία του ερωτήματος της εύρεσης της συχνότητας των tweets/χρήστη  

επιλέγουμε τη στήλη «user_name», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των χρηστών. 

Μέσω της επιλογής «Work with Categorical Data», εμφανίζεται το αναδυόμενο πλαίσιο 

στο οποίο επιλέγουμε «Set Order by Frequency».  

 

2. Ερώτημα εύρεσης συχνότητας tweets/χρήστη 

 

Εικόνα 54: Ερώτημα εύρεσης συχνότητας tweets/χρήστη 
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3. Δημιουργία διαγράμματος συχνότητας tweets/χρήστη 

 

 

Εικόνα 55: Δημιουργία διαγράμματος συχνότητας tweets/χρήστη 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7: Συχνότητα tweets/χρήστη 
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Επιπρόσθετα, στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στους χρήστες 

και στα retweets ανά ημέρα. 

 

Διάγραμμα 8: Χρήστες (user name) και retweets/ημέρα 

 

Όπως παρατηρείται στο παραπάνω διάγραμμα, τα συνολικά retweets είναι σαφώς 

λιγότερα ανά ημέρα συγκριτικά με τους συνολικούς χρήστες οι οποίοι έστειλαν 

μηνύματα (tweets).  

Μεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρείται, όπως είναι αναμενόμενο σε συνέχεια των 

ανωτέρω αναλύσεων, την ημέρα της επόμενης της επίσημης παρουσίασης του 

προϊόντος, με τα περισσότερα retweets και τη μεγαλύτερη δραστηριότητα των χρηστών 

να καταγράφονται την 08/09/16.  

 

Τέλος, εξετάστηκε το μέσο από το οποίο οι χρήστες του Twitter έστειλαν τα tweets. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία αφορά τον τρόπο με τον οποίο o κάθε χρήστης είχε πρόσβαση 

στο Twitter στέλνοντας μηνύματα – tweets.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εν λόγω εξέταση:  
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 Δημιουργία Ερωτημάτων 

 

1. Δημιουργία ερωτημάτων για την εύρεση της πηγής του κάθε tweet. 

 

Εικόνα 56:Δημιουργία ερωτημάτων εύρεσης της πηγής των tweets 

 

Για τη δημιουργία των ερωτημάτων της εύρεσης της πηγής των tweets επιλέγουμε τη 

στήλη «source», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πηγών των tweets. Μέσω της 

επιλογής «Filter», εμφανίζεται το αναδυόμενο πλαίσιο στο οποίο επιλέγουμε 

«contains…».  

Ακολουθώντας τα ανωτέρω βήματα, εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα στην οποία 

θέτουμε το ερώτημα προς αναζήτηση. Στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζονται 

συνολικά οι εικόνες με τα υπο εξέταση ερωτήματα.  

 

2. Ερωτήματα εύρεσης πηγής  των tweets 

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση των δεδομένων – tweets αλλά και σε συνδυασμό με την 

εικόνα 44 στην οποία  παρουσιάζονται συνολικά όλα τα χαρακτηριστικά των tweets, τις 

σημαντικότερες πηγές αποτελούν οι συσκευές κινητών τηλεφώνων είτε της εταιρείας 

Apple είτε οποιαδήποτε άλλης με λογισμικό android, εφαρμογές όπως η IFTTT 
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(https://ifttt.com/) και η dlvr.it (https://dlvrit.com/), αλλά και η ίδια ιστοσελίδα του 

Twitter μέσω του Η/Υ του κάθε χρήστη. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται πως σύμφωνα 

με στοιχεία του Twitter το 82% των χρηστών έχει πρόσβαση στο Twitter μέσω κινητού 

τηλεφώνου (Twitter, 2016).  

 

 

 

Εικόνα 57: Ερωτήματα εύρεσης πηγής των tweets 

 

 

 

 

https://ifttt.com/
https://dlvrit.com/
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Εικόνα 58: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ανωτέρω εικόνα διαπιστώνεται 

πως η πλειοψηφία των χρηστών έκανε χρήση του Twitter μέσω iPhone κινητού 

τηλεφώνου. Οι εν λόγω δηλαδή χρήστες του Twitter ήταν ήδη κάτοχοι iPhone, 

προγενέστερων βέβαια μοντέλων. O αριθμός αυτός ανέρχεται σε 592.820 tweets σε 

ποσοστό 35.4% του συνόλου.  

Η αμέσως επόμενη πηγή είναι η εφαρμογή IFTTT μέσω της οποίας 

πραγματοποιήθηκαν 266.859 δημοσιεύσεις στο Twitter με ποσοστό 15.93%. Στη 

συνέχεια, ακολουθούν οι συσκευές κινητών τηλεφώνων με λογισμικό android με 

200.583 δημοσιεύσεις σε ποσοστό 11.97%. 

Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας του Twitter, 

όπου ο χρήστης είχε πρόσβαση κυρίως μέσω Η/Υ ανέρχονται σε 124.674 και σε 

ποσοστό 7.45%. Τέλος, το 4.03% του συνόλου των δημοσιεύσεων πραγματοποιήθηκε 

μέσω της εφαρμογής dlvr.it και ανέρχεται σε 67.528 δημοσιεύσεις.  

Το υπόλοιπο 25.22% αναφέρεται σε δημοσιεύσεις μέσω άλλων πηγών, όπως διάφορες 

ιστοσελίδες, ιστολόγια, εφαρμογές αλλά και ιστοσελίδες Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης, όπως το Facebook και το Instagram. 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των πηγών ανέρχεται σε 6.563. 

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. 

 

Διάγραμμα 9: Κατανομή του μέσου δημοσίευσης των tweets 
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5.5.3 Ανάλυση συναισθήματος 

 

Η ανάλυση συναισθήματος, όπως έχει αναφερθεί, διακρίνεται στις κατηγορίες της 

επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, της μη επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης και της 

χρήσης λεξικού, ενώ δύναται η χρησιμοποίηση τεχνικών και από δύο κατηγορίες.   

Στην παρούσα εργασία με την ανάλυση συναισθήματος κατηγοριοποιούμε τα tweets 

ανάλογα με το θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο συναίσθημα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα ακολουθούμενα βήματα τόσο ως προς τη 

δημιουργία δεδομένων ως προς το συναίσθημα όσο και ως προς τη δημιουργία 

ερωτημάτων. 

 

 Δημιουργία δεδομένων 

 

1. Δημιουργία λίστας δεδομένων με τη βαθμολόγηση του συναισθήματος  

 

 

Εικόνα 59: Δημιουργία δεδομένων ανάλυσης συναισθήματος 

 

Για τη δημιουργία της νέας λίστας η οποία θα απεικονίζει τη βαθμολογία των tweets με 

γνώμονα το συναίσθημα χρειάστηκε να επεξεργαστούμε μόνο τη στήλη που αφορούσε 

τα tweets (text). Μέσω της σχετικής στήλης επιλέγουμε μέσα από μία πληθώρα 

επιλογών την επιλογή «Work with text». Στη συνέχεια, στο αναδυόμενο πλαίσιο που 

εμφανίζεται επιλέγουμε την επιλογή «Get Sentiment of Sentences». 
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2. Δημιουργία λίστας με τη βαθμολόγηση του συναισθήματος 

 

Εικόνα 60: Λίστα δεδομένων βαθμολόγησης του συναισθήματος 

 

Μετά τα προαναφερθέντα βήματα, δημιουργείται η νέα λίστα με τα δεδομένα, όπως 

παρουσιάζεται στην ανωτέρω εικόνα. Τα εν λόγω δεδομένα απεικονίζουν τη βαθμολογία του 

κάθε tweet σύμφωνα με το χρησιμοποιούμνεο λογισμικό. Στη νέα αυτή λίστα δεδομένων 

υπάρχει μια βαθμονόμηση και περιλαμβάνονται αριθμοί μεγαλύτεροι, μικρότεροι και ίσοι με 

το μηδέν (Nooralahazadeh et al, 2013). 

Οι θετικοί αριθμοί περιγράφουν τα θετικά tweets (positive), οι αρνητικοί αριθμοί 

περιγράφουν τα αρνητικά tweets (negative) και το μηδέν περιγράφει τα ουδέτερα tweets 

(neutral), αντίστοιχα. 

 

 Δημιουργία ερωτημάτων  

 

1. Δημιουργία ερωτημάτων ανάλυσης συναισθήματος 

 

Εικόνα 61: Δημιουργία ερωτημάτων ανάλυσης συναισθήματος 



 98 

Η δημιουργία των ερωτημάτων της ανάλυσης συναισθήματος των tweets γίνεται βάσει 

των δεδομένων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, όπως προαναφέρθηκε. Στη νέα στήλη που 

δημιουργήθηκε, μέσω της επιλογής «Filter», από το αναδυόμενο πλαίσιο που 

εμφανίζεται επιλέγουμε «is equal to…» στην περίπτωση που επιθυμούμε να βρούμε τα 

ουδέτερα tweets (neutral), «less than…» στην περίπτωση των αρνητικών tweets 

(negative) και «greater than…» στην περίπτωση των θετικών tweets (positive), 

αντίστοιχα. 

 

2. Ερωτήματα ανάλυσης συναισθήματος 

 

Εικόνα 62: Ερωτήματα ανάλυσης συναισθήματος 

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήματα στο εργαλείο μας, 

λαμβάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται τα 

τρία ερωτήματα που θέτονται, ώστε να εξάγουμε τον αριθμό των tweets – εγγραφών, τα 

οποία σχετίζονται με το αν τα tweets είναι θετικά ή αρνητικά ή ουδέτερα. Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 
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Εικόνα 63: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Από το σύνολο των εγγραφών, οι οποίες ανέρχονται σε 1.674.861, παρατηρούμε ότι οι 

846.476 παρουσιάζονται ως θετικές. Συνεπώς, το 50.54% των εγγραφών αναφέρεται σε 

θετικά tweets. Αντίστοιχα, οι 321.590 εγγραφές χαρακτηρίζονται ως αρνητικές. Ο 

αριθμός αυτός ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 19.21% του συνόλου των 

εγγραφών. Τέλος, οι 506.795 εγγραφές χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες  με ποσοστό 

30.25%. Οι ανωτέρω τιμές παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

Διάγραμμα 10: Κατανομή των tweets με βάση το συναίσθημα 

 

Συνοψίζοντας, το γενικό σύνολο των εγγραφών σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, από 

31/08/2016 έως 13/09/2016 χαρακτηρίζεται ως θετικό (positive), γεγονός που 

υποδηλώνει πως οι χρήστες όχι μόνο προέβησαν σε tweets για το συγκεκριμένο 

hashtag, αλλά προχώρησαν και σε θετικό σχολιασμό στο tweet τους για το εν λόγω 
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μοντέλο κινητού τηλεφώνου. Τα νέα χαρακτηριστικά που υιοθέτησε το μοντέλο iPhone 

7 πιθανώς δημιούργησαν, μεταξύ άλλων, θετική εντύπωση στους χρήστες.  

Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται πληροφορίες για τις απόψεις και την επιθυμία των 

χρηστών για το νέο προϊόν.  

 

5.6 Εφαρμογή άλλων εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των 

δεδομένων για το iPhone 7 σε άλλα εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τα 

οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, με σκοπό τη διερεύνηση των 

λειτουργικών τους.   

 

Tags 

Στην παρούσα εφαρμογή είναι εφικτή η εισαγωγή και η επεξεργασία των δεδομένων 

για το iPhone 7. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του συνόλου των δεδομένων 

(1.674.861 tweets), λόγω ύπαρξης περιορισμού στον όγκο των επεξεργάσιμων 

δεδομένων. Επιπλέον, δεν είναι εφικτή η πλήρης χρήση του εργαλείου όσον αφορά τη 

διαδραστική οπτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χρηστών οι οποίοι έχουν 

δημοσιεύσει tweets. Η λειτουργία αυτή αφορά δεδομένα, η συλλογή των οποίων 

πραγματοποιήθηκε από το λογισμικό σε πραγματικό χρόνο.  

Οπότε, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή και η ανάλυση των πρώτων 5.000 tweets με 

σκοπό να διαπιστωθεί η εφαρμογή τους στο συγκεκριμένο λογισμικό. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή του μέσου δημοσίευσης των 

tweets. 

 

Διάγραμμα 11: Κατανομή του μέσου δημοσίευσης των tweets 
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Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 30.4% αφορά χρήστες κινητών 

τηλεφώνων iPhone. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνονται οι χρήστες με τις περισσότερες δημοσιεύσεις. 

 

 

Διάγραμμα 12: Tweets / Χρήστη 

 

Σημειώνεται ότι ο χρήστης με τα περισσότερα tweets είναι η «Clark1868» με 28 tweets 

για το εξεταζόμενο hashtag. Ο εν λόγω χρήστης αφορά φυσικό πρόσωπο με χιλιάδες 

tweets και ενεργό και γενικότερα ενεργό ρόλο στο Twitter. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το ποσοστό των tweets που έχουν 

δημοσιευθεί ανά ημέρα και ώρα. 

 

 

Διάγραμμα 13: Tweets / Ώρα 
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Όπως έχει προαναφερθεί εξετάστηκαν τα πρώτα 5000 tweets. Για τα εξεταζόμενα 

δεδομένα τα περισσότερα tweets εντοπίζονται στις 02/09/2016 και ώρα ειδικότερα την 

ώρα 14:29:59 (ποσοστό 0.6%). 

 

Discovertext 

Στην παρούσα εφαρμογή είναι εφικτή η εισαγωγή δεδομένων από εξωτερική πηγή, 

όπως από αρχείο csv. Ωστόσο, στη δωρεάν έκδοση της εφαρμογής υπάρχει περιορισμός 

στον όγκο των επεξεργάσιμων δεδομένων, ο οποίος ανέρχεται στις 5.000 εγγραφές. 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων για το iPhone 7 δεν ήταν 

δυνατή η αναγνώριση της μορφής των δεδομένων από την εφαρμογή.  

 

Netlytic 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι εφικτή η εισαγωγή δεδομένων από εξωτερική πηγή, 

όπως csv και RSS αρχεία. Υπάρχει όμως περιορισμός στον όγκο των επεξεργάσιμων 

δεδομένων στη δωρεάν έκδοση της εφαρμογής, ο οποίος ανέρχεται στα 10MB. Κατά τη 

διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων για το iPhone 7 δεν ήταν εφικτή η αναγνώριση 

της μορφής των δεδομένων από την εφαρμογή.  

 

Nvivo 

Το λογισμικό Nvivo προσφέρεται  τόσο για την ανάλυση δεδομένων αρχείων κειμένων, 

βίντεο, ήχου όσο και για την ανάλυση δεδομένων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ειδικότερα, μέσω του εργαλείου Ncapture της εφαρμογής υπάρχει η δυνατότητα της 

συλλογής και της περαιτέρω ανάλυσης τους. Ωστόσο, στην περίπτωση των δεδομένων 

για το iPhone 7 δεν ήταν εφικτή η ανάλυση τους, λόγω σφάλματος στην αναγνώρισης 

της μορφής τους από το λογισμικό κατά την εισαγωγής τους σ’ αυτό. 

 

iScience Maps 

Στη συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή δεν είναι εφικτή η εισαγωγή, επεξεργασία 

και ανάλυση δεδομένων αρχείων από εξωτερική πηγή. Στοχεύει στην ανάλυση 

γεωγραφικών δεδομένων του Twitter, η συλλογή των οποίων πραγματοποιείται από το 

ίδιο. 

 

SocialPeeks 

Στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή δεν είναι εφικτή η εισαγωγή, η επεξεργασία και η 

ανάλυση δεδομένων από εξωτερική πηγή αρχείου. Οι λειτουργίες του είναι διαθέσιμες 
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για δεδομένα που αφορούν πραγματικό χρόνο, η συλλογή των οποίων πραγματοποιείται 

από το ίδιο. 

 

Twitonomy 

Στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή δεν είναι εφικτή η εισαγωγή, επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων από εξωτερική πηγή αρχείου. Οι λειτουργίες του είναι διαθέσιμες 

για δεδομένα που αφορούν πραγματικό χρόνο και η συλλογή τους πραγματοποιείται 

από το ίδιο. 

 

Follow the hashtag 

Στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή δεν είναι εφικτή η εισαγωγή, επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων από εξωτερική πηγή αρχείου. Οι λειτουργίες του είναι διαθέσιμες 

για δεδομένα που αφορούν πραγματικό χρόνο, η συλλογή των οποίων πραγματοποιείται 

από το ίδιο. 

 

SocioViz 

Στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή δεν είναι εφικτή η εισαγωγή, επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων από εξωτερική πηγή αρχείου. Οι λειτουργίες του είναι διαθέσιμες 

για δεδομένα που αφορούν πραγματικό χρόνο, η συλλογή των οποίων πραγματοποιείται 

από το ίδιο. 

 

TweetAnalyzer 

Στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή δεν είναι εφικτή η εισαγωγή, επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων από εξωτερική πηγή αρχείου. Οι λειτουργίες του είναι διαθέσιμες 

για δεδομένα που αφορούν πραγματικό χρόνο και η συλλογή τους πραγματοποιείται 

από το ίδιο. Επιπλέον, η αναζήτηση των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τον 

χρήστη (@username) και όχι σύμφωνα με κάποιο hashtag(#).   

















 104 

5.7 Περίληψη 

Στην παρούσα ενότητα αρχικά περιγράφηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της βάσης 

δεδομένων MongoDB. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η εγκατάσταση της και οι βασικές 

λειτουργίες της, όπως η σύνδεση client-server, η αναζήτηση των εγκατεστημένων 

βάσεων δεδομένων, η αναζήτηση των συλλογών της βάσης, αλλά και η αναζήτηση των 

συνολικών δεδομένων. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το σύνολο των υπό ανάλυση δεδομένων, μέσω του 

λογισμικού Exploratory.io, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ανάλυσης 

δεδομένων (tweets), τα οποία αφορούν τη χρονική περίοδο λίγο πριν και μετά την 

επίσημη παρουσίαση του iPhone 7 (από 31/08/16 έως 13/09/16) που έλαβε χώρα στις 

07/09/16. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το εργαστήριο 

Πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η ανάλυση των δεδομένων στο Twitter έγινε βάσει μετρικών σχετικές με το χρόνο, με 

τους χρήστες και βάσει την ανάλυση συναισθήματος κατά την ανωτέρω εξεταζόμενη 

χρονική περίοδο.  

Ακόμη, εξετάστηκε η ανάλυση των δεδομένων και μέσω άλλων εργαλείων συλλογής 

και ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχτηκαν σε προγενέστερο κεφάλαιο και 

παρατίθενται στοιχεία για κάθε περίπτωση.  
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

6.1 Συμπεράσματα 

 
Η συμβολή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ειδικότερα του Twitter σε 

διάφορους τομείς της σύγχρονης ζωής, όπως, μεταξύ άλλων, στις επιχειρήσεις είναι 

αναντίρρητη.  

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε, έπειτα από μια ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης εξετάστηκε η πορεία και χρήση 

του Twitter. Διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο αποτελεί μέσο άμεσης επικοινωνίας, 

πληροφόρησης και ενημέρωσης για ζητήματα της σύγχρονης ζωής και 

καθημερινότητας, αλλά διαδραματίζει καίριο ρόλο και στο διαδικτυακό μάρκετινγκ. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την προσέλκυση νέων πελατών, 

τη διατήρηση των υπαρχόντων, τη βελτίωση της επικοινωνίας μαζί τους, τη δημιουργία 

φήμης και κυρίως την προώθηση αλλά και βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών γίνεται με την συλλογή 

και ερμηνεία των σχολίων, των ιδεών, των κριτικών και των βαθμολογιών που 

ανταλλάσουν οι χρήστες στο Twitter και η αξιολόγηση της επιρροής που ασκείται σε 

αυτούς γίνεται μέσω κατάλληλων μετρικών.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εκτός από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

πραγματοποιήθηκε συλλογή και ανάλυση 1.674.861 tweets με το hashtag #iPhone 7 το 

χρονικό διάστημα από  31/08/16 έως 13/09/16, δηλαδή λίγες ημέρες πριν και μετά την 

επίσημη ημερομηνία παρουσίασης του προϊόντος που έλαβε χώρα στις 07/09/16. Η 

συμμετοχή των χρηστών καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά κυρίως κατά την 

ημέρα παρουσίασης και την επόμενη αυτής, ήταν υψηλή. Επίσης, στην 

κατηγοριοποίηση των tweets για όλη την εξεταζόμενη περίοδο διαπιστώθηκε πως η 

πλειοψηφία αφορούσε tweets με μνεία σε κάποιο URL, γεγονός που δηλώνει την άμεση 

μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ των χρηστών για το συγκεκριμένο hashtag μέσω 

στοιχείων sites ή blogs. Ακόμη, διαπιστώθηκε πως ο χρήστης με τη μεγαλύτερη 

δραστηριότητα σχετικά με το εξεταζόμενο hashtag αφορούσε ιστοσελίδα. 

Επιπροσθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό των tweets για το εξεταζόμενο hashtag, 

στάλθηκε μέσω κινητών τηλεφώνων και ειδικότερα κυρίως μέσω iPhone, δηλαδή μέσω 

ατόμων που ήταν ήδη χρήστες iPhone.  
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Παράλληλα, μέσω της ανάλυσης συναισθήματος, διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα 

tweets ήταν θετικά, στοιχείο που υποδηλώνει και την ευμενή στάση των χρηστών 

απέναντι στο νεοεισερχόμενο στην αγορά προϊόν.  

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ανάλυση των δεδομένων έγινε βάσει ορισμένων γενικών 

μετρικών αλλά και της ανάλυσης συναισθήματος ως προς τη θετική, αρνητική ή 

ουδέτερη στάση των χρηστών και τα αποτελέσματα συνάδουν με τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση μέχρι του ποσοστού της παρούσας ανάλυσης.  

 

6.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διεύρυνση του 

χρονικού διαστήματος εξέτασης και μετά την ημερομηνία δυνατότητας αγοράς του, 

όπως επίσης και η περαιτέρω ανάλυση των χρηστών, ως προς το φύλο, την ηλικία, το 

επάγγελμα, αλλά και τη χώρα διαμονής. Ακόμη, εξ αφορμής των αποτελεσμάτων της 

θετικής ανταπόκρισης των χρηστών ως προς το νέο προϊόν θα μπορούσαν να 

εξεταστούν και οι πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος και να διαπιστωθεί αν όντως 

υπάρχει και συσχέτιση του θετικού συναισθήματος όχι μόνο με την εκδήλωση θετικής 

στάσης μέσω Twitter, αλλά και με την αγορά του προϊόντος.  

Η εν λόγω έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα και να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων. Επίσης, θα μπορούσε να επεκταθεί τόσο για το iPhone 7 

όσο και για τα άλλα προϊόντα και σε άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως για 

παράδειγμα το Facebook και μέσω σύγκρισης να διαπιστωθεί το μέσο άσκησης 

μεγαλύτερης επιρροής για κάθε προϊόν.  

Μέσω των ανωτέρω ευρημάτων θα ήταν εφικτό σε εταιρείες να πραγματοποιήσουν 

μελέτες σχετικά με τα νέα τους προϊόντα, τον εμπλουτισμό της διαφημιστικής τους 

εκστρατείας με νέες καμπάνιες, οι οποίες θα ήταν εφικτό να αντλήσουν τη μέγιστη 

προβολή και να ασκήσουν τη μέγιστη επιρροή, αλλά κυρίως να απευθυνθούν και να 

στοχεύσουν επιτυχώς στην ομάδα-στόχο τους, γεγονός που θα διαφανεί και στην 

αύξηση των πωλήσεων του εκάστοτε προωθημένου προϊόντος τους.  
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