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Περίληψη 
 

 Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έχει τη βάση της στην εξαγωγή και μελέτη 

των δεδομένων των κοινωνικών δικτύων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κοινωνικά 

δίκτυα τα οποία επιλέχθηκαν ήταν το Facebook και το Twitter, όχι μόνο για το 

μέγεθος και την δημοτικότητα τους, αλλά και γιατί τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της έρευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρήστες 

διατυπώνουν τις απόψεις τους πάνω σε συγκεκριμένα φαινόμενα, όπως αυτό της 

μετανάστευσης που μελετήθηκε εκτενέστερα.  

 Έτσι, αρχικά πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό 

την κατανόηση της θεωρίας των γράφων και πως λειτουργεί η ανάλυση των 

κοινωνικών δικτύων μέσα από αυτούς, έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητή η εφαρμογή 

τους στη συνέχεια. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα όπως η ιδιωτικότητα στα 

Social Network Sites, που έχουν άμεση σχέση με το ζήτημα που απασχόλησε την 

έρευνα, παραδείγματα διάφορων εφαρμογών για μελέτη των κοινωνικών δικτύων και 

ζητήματα που επιλύονται βάση αυτών. Σημαντικό κομμάτι επίσης της ανασκόπησης 

είναι το θέμα του link prediction και η επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν για 

την εφαρμογή του, ένα θέμα που απασχολεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό την 

επιστημονική κοινότητα. 

 Όσον αφορά την έρευνα, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις δεδομένων και  

γράφων μέσω διάφορων λογισμικών όπως το Gephi, το Tableau, το Exploratory και 

το Rapidminer. Μέσω των λογισμικών και της εφαρμογής της θεωρίας, 

πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της έρευνας ο οποίος είναι η εξαγωγή ποιοτικών 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων μέσα από δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και 

η παρακολούθηση και εξέλιξη της πληροφορίας μέσα από το πέρασμα των χρόνων. 

Στόχος είναι η παρουσίαση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αποτελεσμάτων, έτσι 

ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα και οι 

σχέσεις των χρηστών μεταξύ τους, δηλαδή πως διαμορφώνονται και οι παράμετροι 

που επηρεάζουν τις σχέσεις τους και κατ' επέκταση όλο το δίκτυο στο πέρασμα του 

χρόνου. 

 Μέσα από εκτενή έρευνα ορισμένων ομάδων στα κοινωνικά δίκτυα με 

διαφορετική νοοτροπία, παρατηρήθηκε πως οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους 

όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, επηρεάζονται σε μεγάλο ποσοστό από 

παραμέτρους που κανονικά δεν μπορούν να παρατηρηθούν όπως θα φανεί και στην 

ανάλυση της έρευνας. Μια θέση ενός χρήστη, μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο σε 

όλο το δίκτυο και να το επηρεάσει σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται κοινότητες με νέες απόψεις. 

 Οι σχέσεις μεταξύ των χρηστών αυξάνονται και αμβλύνονται, ανάλογα με τις 

ενέργειες που πραγματοποιούν και από αυτές που τους επιτρέπονται να κάνουν. Η 

τοποθέτηση τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ή η μέθοδος με την οποία 

προσπαθούν να διαδώσουν την άποψη τους, μπορεί να επηρεάσει μεγάλο ποσοστό 

του δικτύου στο οποίο βρίσκονται.  
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 Επιπρόσθετα, σημαντικά μη αναμενόμενα συμπεράσματα μπορούν να 

εξαχθούν σε περίπτωση σύνδεσης διαφορετικών δικτύων, τα οποία λύνουν, αλλά 

ταυτόχρονα δημιουργούν νέες απορίες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων,μετρήσεις , δίκτυο, γράφοι, θεωρία, 

γράφων, αναλύσεις δεδομένων, communities, randomwalks, PageRank, Text 

Analysis, webspam, Social Network Sites, ιδιωτικότητα, Link analysis, Linkprediction, 

μετανάστευση 
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Abstract 
 

 The research is based on the removal and study of data in social networks. In 

this case the social networks which has been selected are from Facebook and 

Twitter, not only for the size and popularity of these SNS, but also because the data 

which were collected serve the needs of the research. This is due to the fact that 

users express their views on specific phenomena such as immigration, which has 

been studied more extensively. 

 So, initially came a bibliographic review with a view to understanding the 

graph theory and how does the analysis of social networks works through them, so 

that it becomes easier to understand their executionin progress. At the same time, 

issues were developed such as privacy on Social Network Sites, which are directly 

related to the issue of the research, examples of various applications for study of 

social networks and issues resolved based on them. Important part also of the review 

is the issue of the link prediction and resolving the problems that exist for its right 

execution, an issue of great concern still largely mined the scientific community. 

 With regard to research, data and graph analysis was carried out through 

various kinds of software such as Gephi, Tableau, Exploratory and Rapidminer. 

Through the softwares and the execution of theory, the purpose of which is to export 

quality results and conclusions from data which have been collected and monitoring 

and development of the information in society through the years. The aim is to 

present the best possible way of results, so as to understand the way in which the 

social networks and the relationships between users, i.e. how are the parameters 

affecting their relations and thus all the network over time. 

 Through extensive research of certain groups in social networks with different 

culture, it has been observed that the relationships between people in regard to a 

particular matter, are affected to a large extent on parameters which cannot normally 

be observed as will also be apparent in the analysis of the research. A position of a 

user may have a large impact throughout the network and he can affect it in a short 

period of time, thereby creating communities with new ideas. 

 The relationship between users are increasing and narrowing, depending on 

the actions they carry out and by those who are authorized to do so. Placing their 

opinion on a specific topic, or the method by which they are trying to spread their 

view, may affect a large proportion of the network in which they are located. 

 In addition, significant unexpected conclusions can be drawn if connecting 

different networks, which solve, but at the same time raising new questions. 

Keywords: Analysis of Social Networks, measurements, network, graphs, graph 

theory, data analysis, communities, random walks, pagerank, Text Analysis, 

webspam, Social Network Sites, privacy, Link analysis, Link prediction, Immigration  
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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Motivation 

 

 Η μελέτη των κοινωνικών δικτύων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε 

σημαντικό κομμάτι της ανακάλυψης νέων προτύπων μεταξύ των σχέσεων των 

ανθρώπων, αλλά και γενικότερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων σε διάφορες επιστήμες.  

 Μέσα από τις αναλύσεις, βασιζόμενοι πάντα στη θεωρία των γράφων αλλά 

και στην ανάλυση των δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθούν ποιοτικά 

αποτελέσματα, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε ποιοτικά συμπεράσματα, 

σύμφωνα με το θέμα το οποίο μελετάται. Παράλληλα, ένα κίνητρο το οποίο υπήρχε 

για την ανάπτυξη της έρευνας ήταν πως μπορεί να αναλυθεί ένα κοινωνικό δίκτυο και 

τι αποτελέσματα θα έβγαζε ανάλογα με τη θεματολογία. Ένα λογισμικό δεν μπορεί να 

υποστηρίξει εκατομμύρια κόμβους, αλλά και να μπορούσε η ανάλυση θα ήταν αρκετά 

πολύπλοκη. Το πρόβλημα αυτό λύνουν οι κοινότητες. Μια κοινότητα, αποτελεί μια 

εικόνα ενός ευρύτερου δικτύου και απεικονίζει τη δομή των σχέσεων μεταξύ των 

ανθρώπων. Η μελέτη των σχέσεων αυτών, σε συνδυασμό με τις ποικίλες 

παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευρύτερη κατανόηση των νοημάτων 

σχετικά με ένα περιβάλλον. 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματοποιήθηκε έρευνα όσον αφορά τις 

σχέσεις και την εξέλιξη αυτών, όπως και των ενεργειών τους στο πέρασμα του 

χρόνου σχετικά με ένα μείζον θέμα που αφορά όλο τον κόσμο, από ένα ακόμα 

κίνητρο, αυτό της ανάλυσης και σύγκρισης δίκτυων ανθρώπων που έχουν εντελώς 

διαφορετική νοοτροπία, παρ' όλα αυτά όμως να βρίσκονται κοινά σημεία μεταξύ 

τους. 

1.2 Σκοπός,  στόχος, ερωτήματα 

  

 Σκοπός της έρευνας είναι η παρακολούθηση των δικτύων των ανθρώπων και 

πως αυτά εξελίσσονται, τι αντίκτυπο έχουν στις παρεμφερείς κοινότητες και πως 

μπορούν να επηρεάσουν ένα συγκεκριμένο θέμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. 

Αναλύσεις όπως το link prediction, αναλύσεις κοινοτήτων μέσω γράφων, στατιστικές 

αναλύσεις και γενικότερη μελέτη των γράφων που παρουσιάζουν μια κοινότητα με 

αλγόριθμους όπως το Eigenvector Centrality, επιφέρουν καρπούς στην εκτέλεση του 

συγκεκριμένου σκοπού. 

 Όσον αφορά τον στόχο της έρευνας, είναι η αποτελεσματική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, ώστε να γίνει κατανοητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

λειτουργία ενός δικτύου ανθρώπων. Οπότε παράλληλα στόχος είναι και η κατανόηση 

των κοινωνικών δικτύων, καθώς κάθε πληροφορία ανέρχεται σε πραγματικό χρόνο 

στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία αποτελούν σπουδαίες πηγές δεδομένων, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ροές απόψεων, κινώντας έτσι το ενδιαφέρον 

για την ανάλυση τους. Για τον λόγο ότι η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων βρίσκεται 

ακόμα σε αρχική κατάσταση και είναι υπό εξερεύνηση, στόχος της έρευνας αυτής 

είναι να αποτελέσει  ένα μικρό βήμα για την κατανόηση της λειτουργίας της 

επιστημονικής αυτής κοινότητας. 

  Όλη αυτή η εφαρμογή όμως μπορεί να δημιουργεί καινούργια ερωτήματα. 

Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η ιδιωτικότητα των δεδομένων που έχουν οι χρήστες 

στα social media. Με την ανάλυση των δεδομένων των χρηστών αλλά και των 

σχέσεων αυτών, ίσως να παραβιάζεται η αρχή της ιδιωτικότητας.  

 Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων διαφορετικής κοινωνικής 

νοοτροπίας και οι αλληλεπιδράσεις που έχουν μεταξύ τους, γεννούν απορίες 

αυθεντικότητας των δεδομένων που αναλύονται.  

 Επιπρόσθετα, ενώ υπάρχει αρκετή βελτίωση όσον αφορά την ανάλυση των 

κοινωνικών δικτύων, παρ' όλα αυτά τα βήματα που έχουν εμφανίσει και εμπόδια. 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι η ιδιωτικότητα, που συναντάται και στην 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο αυτό, πολύ πιθανό να 

υπήρχε μια σημαντική ανακάλυψη σχετικά με τις σχέσεις των ανθρώπων. Κανείς 

όμως δεν μπορεί να παραβλέψει το σημαντικό αυτό κριτήριο. 

1.3 Διάρθρωση της μελέτης 

 

 Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη: Το πρώτο 

αποτελεί τη θεωρία γύρω από την ανάλυση κοινωνικών δικτύων και το δεύτερο την 

διεκπεραίωση της έρευνας. 

 Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, μαζί με 

διάφορες παραμέτρους όπως οι μετρήσεις, οι αναλύσεις, τα χαρακτηριστικά, ενώ 

παράλληλα στο 5ο κεφάλαιο αναλύεται η βελτίωση και κατανόηση ενός δικτύου. Στο 

6ο κεφάλαιο αναλύονται οι κοινότητες που δημιουργούνται μέσα στους γράφους για 

το πως συσχετίζονται οι κόμβοι (χρήστες) μεταξύ τους και ο τρόπος με τον οποίο 

αλληλοεπιδράν. Στη συνέχεια στο 7ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση για το πως μπορούν 

να επιλυθούν ορισμένα ζητήματα  όπως το webspam με αναλύσεις γράφων και 

Random walks. Στη συνέχεια, στο 8ο και 9ο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες 

περιπτώσεις Social Network Analytics, η διαδικασία που ακολουθείται για τη 

συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται εφαρμογές όπως το 

Netvizz. Στη συνέχεια, στο 10ο κεφάλαιο αναλύεται το σημαντικό θέμα που αφορά τα 

κοινωνικά δίκτυα, αυτό της ιδιωτικότητας, που απασχολεί τη συγκεκριμένη 

επιστημονική κοινότητα σε μεγάλο βαθμό ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες να 

βρεθεί μια μέση λύση. Το 11ο και 12ο κεφάλαιο πραγματεύονται επίσης πολύ 

σημαντικά ζητήματα, το link analysis και prediction. Αναλύονται παραδείγματα και 

τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η τακτική αυτή, καθώς βρίσκεται 

ακόμα σε αρχικό στάδιο έτσι τα αποτελέσματα των link prediction να μην είναι σε 

μεγάλο βαθμό βάσιμα. Από το 13ο κεφάλαιο ξεκινάει ουσιαστικά το δεύτερο μέρος 

της διπλωματικής εργασίας, αυτό της έρευνας όπου έγιναν αναλύσεις σε πραγματικό 

χρόνο δεδομένων χρηστών του Twitter όσον αφορά τη μετανάστευση στην Ελλάδα. 
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Στο 14ο και 15ο κεφάλαιο συνεχίζονται αναλύσεις ελληνικών και ξένων σελίδων στο 

Facebook όσον αφορά τους μετανάστες και σύγκριση αυτών ανά τα χρόνια, έτσι 

ώστε να υπάρξει ένα συμπέρασμα όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος από 

δύο διαφορετικές κοινωνικές πλευρές. Στο 16ο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια εύρεσης 

πορισμάτων μέσω αναλύσεων των likes σε σελίδες του Facebook με σκοπό να 

εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργούν οι κοινότητες 

αυτή τη φορά και των σελίδων. Τέλος στο στο 17ο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια 

δημιουργίας αναλύσεων για τα Predictions ανάμεσα στις σελίδες του Facebook . 
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

2.1 Θεωρητικό μοντέλο 

  

Μελέτη και 

έρευνα για 

κατανόηση της 

θεωρίας των 

γράφων 

Μελέτη κώδικα 

για δημιουργία 

εφαρμογής 

Εξοικείωση με 

λογισμικά για την 

ανάλυση 

δεδομένων και 

γράφων 

Πραγματοποίηση 

έρευνας και 

εφαρμογής 

Συμπεράσματα 

έρευνας 
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2.2 Συνολική διαδικασία επιλογής άρθρων 

  

All keywords in Scopus, 

Science direct, Emerald 

Insight and Web Of 

Science:  3256 

Κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν: 

Λέξεις κλειδιά, έτος, ερευνητικό 

πεδίο, γλώσσα : 1569 

 

1569 Articles 
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2.3 Βάσεις αναζήτησης και λέξεις κλειδιά 

Βάσεις Αναζήτησης Λέξεις Κλειδιά 

Scopus  Social Network sites AND privacy 

 Social Network analysis  

 Link prediction 

 Social Media data AND 

visualization 

Science Direct  Social Network sites AND privacy 

 Social Network analysis  

 Link prediction 

 Social Media data AND 

visualization 

Web of Science  Social Network sites AND privacy 

 Social Network analysis  

 Link prediction 

 Social Media data AND 

visualization 

Emerald Insight  Social Network sites AND privacy 

 Social Network analysis  

 Link prediction 

 Social Media data AND 

visualization 
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2.4 Ανάπτυξη της συνολικής διαδικασίας  επιλογής των άρθρων 

 

  

Articles for further analysis: 1569 

Rejected articles by title: 536 

Articles for further analysis: 731 

Articles for further analysis:163 

Not available full-text: 100 

Articles for further analysis:63 

Duplicates: 41 

Total : 22 

Rejected articles by research field : 

302 

Articles for further analysis: 

1267 

Rejected articles by keywords: 

259 

Articles for further analysis: 472 

Rejected articles by abstract: 309 
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3. Μεθοδολογία 
 

 Τα άρθρα για την δημιουργία του πρώτου μέρους της εργασίας, 

χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη κατανόηση της ευρύτερης διαδικασίας της 

ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων. Πραγματοποιήθηκε μελέτη άρθρων σχετικά με τη 

θεωρία των γράφων, αλλά και της ανάλυσης δεδομένων έτσι ώστε η εφαρμογή της 

θεωρίας να γίνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο. 

 Σε επόμενο στάδιο, ξεκίνησε η μελέτη του κώδικα έτσι ώστε να δημιουργηθεί 

η web-based εφαρμογή με την οποία θα παρουσιαστεί η δομή της εργασίας. Δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα PHP, καθώς δεν υπήρχε ιδιαίτερα υψηλό υπόβαθρο 

από τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στην εφαρμογή συμπεριλήφθηκαν οι γλώσσες 

HTML, CSS και JavaScript, πάνω στις οποίες έγινε επίσης επανάληψη. 

 Μετά το θεωρητικό υπόβαθρο και την εξάσκηση, ξεκίνησε η πρακτική 

εφαρμογή της θεωρίας. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Gephi για το μεγαλύτερο 

μέρος των οπτικοποίησεων και για να επιτευχθεί αυτό κρινόταν αναγκαίο να υπάρχει 

μια γενική εξοικείωση με το λογισμικό. Η εξαγωγή των δεδομένων έγινε με δύο  

λογισμικά, το Facepager και το Netvizz, τα οποία εξάγουν περιεχόμενο και χρήστες 

από το Facebook. Αρχική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια εφαρμογή η οποία θα 

παρουσιάζει οπτικοποίησεις ποικίλων θεμάτων. Η ιδέα όμως απορρίφθηκε, καθώς το 

γεγονός αυτό θα ήταν χρονοβόρο και παράλληλα θα παρουσίαζε μόνο μια κεντρική 

ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα δίκτυα χρηστών στα ΚΔ. Οπότε, οι 

οπτικοποίησεις που έγιναν αρχικά, θεωρήθηκε πως ήταν καλό να εμφανιστούν στην 

εργασία σε παράρτημα. 

 Στη συνέχεια, έγινε εξοικείωση με άλλο λογισμικό, πάνω στο οποίο έγιναν 

αναλύσεις οι οποίες φαίνονται στην έρευνα, το NodeXL. Έγινε προσπάθεια χρήσης 

και άλλων λογισμικών για ανάλυση δεδομένων, οπτικοποίησης και δημιουργίας 

γράφων όπως για παράδειγμα το Cytoscape και το Cuttlefish, αλλά στην πορεία 

φάνηκαν πιο χρονοβόρα από τα προηγούμενα δύο που επιλέχθηκαν (Gephi, 

NodeXL), ενώ στην ουσία παρουσίαζαν το ίδιο αποτέλεσμα. Παράλληλα, όσον 

αφορά τα λογισμικά για τη δημιουργία γράφων, όπως προαναφέρθηκε για τις 

οπτικοποιήσεις που εμφανίζονται στο παράρτημα, στα παραδείγματα των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Socioviz, όπου έγινε η εξαγωγή των 

δεδομένων και στη συνέχεια εισαγωγή τους στο Gephi. 

 Παράλληλα, ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε στην πορεία ήταν η προσπάθεια 

εισαγωγής δεδομένων του Twitter, μέσω του plug-inτου Gephi. Τακτική που επίσης 

εγκαταλείφθηκε, αν και πιθανόν να ήταν πολύ χρήσιμη στη συνέχεια, για τον λόγο ότι 

ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα.  

 Στη συνέχεια η ιδέα για τη διαμόρφωση της εργασίας ξεκαθαρίστηκε και 

αποφασίστηκε πως θα αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην ανάλυση του μεταναστευτικού 

μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Για τις οπτικοποίησεις χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα 

λογισμικά Gephi, NodeXL, Tableau και Exploratory, είτε για στατιστικές αναλύσεις, 

είτε για την ανάλυση των γράφων. 
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 Το τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας αποτελεί τα predictions, όπου δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση. Αρχικά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, για τον λόγο 

ότι δεν βρισκόταν το κατάλληλο λογισμικό για την επίτευξη του. Έγινε προσπάθεια 

χρήσης για παράδειγμα του SAPHANA, αλλά ορισμένες ρυθμίσεις δεν επέτρεψαν τη 

χρήση του. Έτσι βάση των στοιχείων που είχαν μελετηθεί από τα άρθρα, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό RapidMiner για Predictive analysis. 
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4. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

4.1 Μετρήσεις, αναλύσεις και χαρακτηριστικά 

 

 H ανάλυση κοινωνικών δικτύων έχει τη βάση της στην επίλυση προβλημάτων 

που έχουν υποδομές δικτύου. Οι υποδομές αυτές, τις περισσότερες φορές έχουν 

δομή γράφου. 

 Επιπρόσθετα, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων δεν έχει να κάνει απλά με μια 

μεθοδολογία, καθώς μπορεί να θεωρηθεί μια οπτική γωνία για το πως λειτουργεί μια 

κοινωνία, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της, καθώς επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ 

ομάδων ατόμων. 

 Tα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τα τελευταία χρόνια κομμάτι της ζωής των 

ανθρώπων. Μέσα από αυτά τα μέλη τους μπορούν κάνουν καινούργιους φίλους, να 

λαμβάνουν καθημερινά πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν, για 

διασκέδαση αλλά ακόμα και για να προβάλουν τα προϊόντα τους σε περίπτωση που 

έχουν online κατάστημα. 

 Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων έχει αυξηθεί ραγδαία 

τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό συμβαίνει διότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι 

πλούσια σε δεδομένα, μέσα από τα οποία μπορούν να εξαχθούν ποιοτικά 

αποτελέσματα μέσα από την ανάλυση τους. Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης των 

σημαντικότερων ατόμων, η σχέση τους με τα άλλα μέλη, ποιος αποτελεί το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ διαφόρων ομάδων μέσα στο δίκτυο και διάφορες άλλες αναλύσεις που 

θα αναλυθούν περεταίρω στη συνέχεια. 

 Πέρα από τις δυνατότητες που προσφέρει , υπάρχουν ορισμένες ευκαιρίες 

και προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την πάροδο της ανάπτυξης τους. 

 Αρχικά, όπως αναφέρει και ο Aggarwal (2011), υπάρχουν δύο κύριες 

κατηγορίες δεδομένων για ανάλυση: Linkage-based and Structural Analysis και 

Adding Content-based Analysis. 

 Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, αναλύεται κυρίως η συμπεριφοριστική 

σύνδεση μεταξύ των ατόμων του δικτύου, με σκοπό να γίνουν εμφανείς οι σημαντικοί 

κόμβοι, η ανάπτυξη, οι ομάδες και η σύνδεση μεταξύ τους.  

 Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία, υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα όπως το 

YouTube και το Flickr, όπου βασίζονται κυρίως στο περιεχόμενο τους, παρ' όλα αυτά 

όμως, μπορούν να εξαχθούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, από σχόλια και από 

εικόνες που βοηθάν σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση. 

 Παράλληλα, οι δύο κατηγορίες υπάρχει δυνατότητα να συνδυαστούν έτσι 

ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ανάλυση. Για παράδειγμα, 

η εξαγωγή δεδομένων από το Flickr μέσα από εικόνες και σχόλια και στη συνέχεια η 

ανάλυση της δομής και της σχέσης μεταξύ των χρηστών, μπορούν να οδηγήσουν σε 

ένα αποτέλεσμα που να φανερώσει μέσα από τους χρήστες την εικόνα με την 

μεγαλύτερη απήχηση και πως επηρεάζει τις άλλες. 
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 Επιπλέον, υπάρχει ακόμα μια διαφορά που επηρεάζει την ανάλυση 

κοινωνικών δικτύων. Αυτή είναι ο διαχωρισμός που υπάρχει στη στατική ανάλυση και 

τη δυναμική ανάλυση. 

 Στην πρώτη περίπτωση, η ανάλυση γίνεται κατά προτίμηση σε όλο το εύρος 

του κοινωνικού δικτύου. Η ανάλυση στη συγκεκριμένη περίπτωση βασίζεται στο 

γεγονός ότι το κοινωνικό δίκτυο αλλάζει πολύ αργά με την πάροδο του χρόνου.  

 Η δυναμική ανάλυση αναφέρεται στην αλληλεπίδραση των ατόμων ενός 

δικτύου με την πάροδο του χρόνου. Ένα κατανοητό παράδειγμα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι εφαρμογές που υπάρχουν στα κινητά και πιο συγκεκριμένα αυτές 

που διαθέτουν GPS. Το Google Latitude, έχει τη δυνατότητα να κρατήσει στοιχεία για 

το που βρίσκονται διάφοροι χρήστες και για το πως και το μέρος που μετακινούνται, 

ενώ στη συνέχεια ειδοποιεί το χρήστη αν κάποιος βρίσκεται κοντά.  

 Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, δημιουργούνται δυναμικοί γράφοι 

που οι κόμβοι τους και οι συνδέσεις μετακινούνται συνεχώς. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να προκαλέσει αρκετές προκλήσεις λόγω του μεγάλου αριθμού συνδέσεων μεταξύ 

των κόμβων. 

 Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χαρακτηριστούν και ως ένα εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για τη διάδοση της πληροφορίας, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 

πολύ σημαντικό για την έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα και όχι μόνο. Υπάρχει όμως 

ένα ελάττωμα που μπορεί να αναιρέσει τη σημαντικότητα του, αυτό της ψεύτικης 

πληροφορίας.   

 Τα άτομα με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι αυτά που συνήθως μεταδίδουν την 

ψεύτικη πληροφορία στο δίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι μπορούν να μεταδώσουν την 

πληροφορία πιο εύκολα στο δίκτυο από έναν κόμβο που δεν έχει μεγάλη επιρροή, 

καθώς η εξέλιξη από τον μικρής επιρροής κόμβο δεν θα είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα 

η ψευδείς πληροφορία να εξαφανιστεί γρήγορα. 

 Επιπρόσθετα, μια πολύ σημαντική ιδιότητα της ανάλυσης των κοινωνικών 

δικτύων είναι τα συμπερασματικές συνδέσεις. Με τη μέθοδο αυτή, είναι δυνατό να 

πιθανό να ανακαλυφθούν μελλοντικές συνδέσεις και αποσυνδέσεις μεταξύ των 

ατόμων ενός κοινωνικού δικτύου. Μια τέτοια πρόβλεψη αποτελεί ένα σημαντικό 

επίτευγμα, καθώς μπορεί να βοηθήσει για παράδειγμα στην ανακάλυψη 

τρομοκρατικών οργανώσεων. 

 Ακόμη, μια πολύ σημαντική παράμετρος της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων 

είναι η πληροφορία-περιεχόμενο. Με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο που έχει γράψει 

κάποιος χρήστης συνδέεται με αυτόν, κάνοντας πιο εύκολη την ανάλυση για τη 

διάδοση της πληροφορίας, δηλαδή πως ξεκίνησε και σταδιακά πως μεταφέρθηκε 

από τον ένα κόμβο στον άλλο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να διακριθεί όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω η ψευδής πληροφορία. 
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4.2 Βελτίωση και κατανόηση του δικτύου 

 

 Με την οπτικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται καλύτερη κατανόηση 

των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων ενός δικτύου, ενώ 

παράλληλα το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων μοτίβων, που 

έχουν μεγάλη επίδραση στην βελτίωση και κατανόηση ορισμένων καταστάσεων. 

 Επίσης, για την καλύτερη δυνατή ανάλυση, κρίνεται αναγκαίο να 

πραγματοποιείται μελέτη στα άτομα ως ενσωματωμένα σε ένα κοινωνικό δίκτυο, 

παρά ως μεμονωμένα.  

4.3 Παραδείγματα χρήσης SNA:  

 Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιείται για την βελτίωση της επικοινωνίας των 

εργαζομένων αλλά και για την βελτίωση της επικοινωνίας με τους 

προμηθευτές τους πελάτες κα. 

 

 Social Network sites, χρησιμοποιούν SNA για να προτείνουν φίλους στα 

μέλη. 

 

 Όργανα του νόμου, τα χρησιμοποιούν για να ανακαλύψουν στοιχεία για 

εγκληματίες, αναγνωρίζοντας ίχνη που έχουν αφήσει σε κοινωνικά δίκτυα που 

έχουν λάβει μέρος. 

 

 Μελέτη δικτύου ατόμων μιας σελίδας σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όπου μπορεί 

να βρεθεί ο πιο ενεργός χρήστης με τις αλληλεπιδράσεις στις δημοσιεύσεις 

και ποια δημοσίευση έχει τον περισσότερο αντίκτυπο. 

 

 Μελέτη δικτύου σελίδων πολιτικού περιεχομένου. Πρώτα πραγματοποιείται 

εξαγωγή των συνδέσεων φιλίας μεταξύ των μελών, για να φανεί πόση 

επιρροή είχαν τα άτομα για την προσέλκυση τους στη σελίδα, αλλά και για να 

ανακαλυφθούν οι κύριες οντότητες της. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

ανάλυση για την εύρεση του betweenness centrality, για να εμφανιστούν οι 

χρήστες που επηρεάζουν τη διάδοση της πληροφορίας καθώς αποτελούν το 

μονοπάτι μεταξύ διαφορετικών ομάδων μέσα στο δίκτυο. 

 

 Στον τομέα της ιατρικής, όπου μπορεί να γίνει χρήση γράφου και μελέτη 

αυτού, ώστε να σταματήσει τη διάδοση μιας ασθένειας. 

 

4.4 Μετρήσεις βάσει των συνδέσεων και τα χαρακτηριστικά τους 
 

Weights: Μπορεί να είναι η συχνότητα της αλληλεπίδρασης που έχουν τα άτομα σε 

μια περίοδο ή ο αριθμός των αντικειμένων που μπορεί να ανταλλαχθούν σε μια 

περίοδο. Παρουσιάζει δηλαδή τη δυναμική της σχέσης μεταξύ των ατόμων. 
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Edges: Αντιπροσωπεύουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κόμβων ή ροή 

πληροφοριών και αγαθών. 

Ομοφυλία και Ετεροφυλία: Η ομοφυλία είναι τα άτομα που έχουν ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ τους και κοινά χαρακτηριστικά. Οδηγεί τους ανθρώπους να 

δημιουργούν ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά και το αντίκτυπο του είναι πως 

μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας. 

Μεταβατικότητα (Transitivity): Σε περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί δεσμοί 

ανάμεσα σε έναν κόμβο A και C και ο A έχει δεσμούς με τον B, τότε ο Β και ο C θα 

έχουν και αυτοί δεσμούς μεταξύ τους. 

Degree: O αριθμός των direct connections ενός κόμβου.  Μπορεί να θεωρηθεί και ως 

connector. To πιο σημαντικό είναι πως καταλήγουν αυτές οι συνδέσεις και πως 

ενώνουν τους άλλους που δεν είναι ενωμένοι. Όπως αναφέρει και οι Raj και Babu 

(2015), τo degree centrality μπορεί να υπολογιστεί ως το αθροιστικό άθροισμα της 

μητρικής συγγένειας και μπορεί να θεωρηθεί ως τοπική τυπολογική ιδιότητα ενός 

κόμβου σε ένα κοινωνικό δίκτυο. 

Ιn degree: Ο αριθμός των edges που δέχεται ένας κόμβος. 

Out degree: Ο αριθμός των edges που ξεκινάν από έναν κόμβο. 

Isolates: Νodes που δεν έχουν edges, είναι δηλαδή απομονωμένοι στο δίκτυο. 

Bridges: Κόμβοι που επικοινωνούν μεταξύ των ομάδων και διευκολύνουν την 

επικοινωνία. Η διάδοση της πληροφορίας βασίζεται στον αριθμό των bridges. Μια 

άλλη σημαντική ορολογία στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων που βασίζεται στα 

bridges, είναι οι connectors. Η επεξήγηση τους από τους Raj και Babu (2015), 

αναφέρει πως  οι connectors είναι οι κόμβοι που λειτουργούν σαν bridges. Επίσης, 

μια ακόμα μέτρηση που προκύπτει από τα bridges, είναι τα local bridges που είναι το 

αποτέλεσμα των διαγραμμένων bridges που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 

hops μεταξύ των κόμβων. 

Βαθμός Κόμβων: Ο βαθμός των κόμβων δηλώνει πόσες επαφές έχει ένας κόμβος 

με τους άλλους και τον αριθμό των συνδέσεων που οδηγούν σε άλλους κόμβους. 

Δηλώνουν τη συχνότητα επαφής, της επιρροής και της δημοσιότητας που έχει ένας 

κόμβος. Μέσα από τη μέτρηση αυτή, μπορεί να γίνει κατανοητό, ποιος κόμβος 

επηρεάζει πιο πολύ τους άλλους και ποιος διαχέει τις πληροφορίες. 

Σημαντικοί "παίχτες" σε ένα κοινωνικό δίκτυο: Ένας κόμβος υπάρχει πιθανότητα 

να έχει το μεγαλύτερο βαθμό επικοινωνίας σε ένα δίκτυο. Παρ' όλα αυτά, δυο κόμβοι 

σε συνδυασμό μπορεί να έχουν περισσότερες συνδέσεις και αν διασπαστούν να 

χωρίσουν το δίκτυο στα δυο. Οπότε δεν έχει σημασία ποιος έχει τις περισσότερες 

συνδέσεις αλλά και άλλοι παράγοντες όπως η μελέτη της γενικότερης εικόνας του 

δικτύου. 
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4.5 Χαρακτηρισμός της δομής ενός δικτύου 
 

Density: Η αναλογία των αριθμών των edges σε ενα δίκτυο σε σχέση με το συνολικό 

αριθμό των πιθανών edges όλων των ζευγαριών των κόμβων (n(n-1)/2). Μετράει 

πόσο καλά συνδεδεμένο είναι ένα δίκτυο, ενώ παράλληλα μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την περιγραφή της ενοποίησης του χρήστη στο δίκτυο. Το τέλειο 

συνδεδεμένο δίκτυο έχει πυκνότητα 1. To Density επίσης μπορεί να σημαίνει 

σύμφωνα με τους Raj και Babu (2015), ο αριθμός των γειτόνων ενός κόμβου σε ένα 

δίκτυο. Τέλος, η πυκνότητα αυξάνεται με την μείωση της διαμέτρου του δικτύου. 

Connectivity: Χαρακτηρίζει τη δύναμη των συνδέσεων μεταξύ των κόμβων ενός 

δικτύου. Οι Raj και Babu (2015) αναφέρουν πως η συγκεκριμένη μέτρηση 

υπολογίζεται με τη συνεχόμενη διαγραφή των edges και της παρακολούθησης του 

σημείου όπου ένας κόμβος είναι ολοκληρωτικά απομονωμένος. Οι πολλαπλοί 

σύνδεσμοι στο συγκεκριμένο κόμβο θα έχουν πιο δυνατή συνδεσιμότητα και θα 

έχουν καλύτερη διάδοση της πληροφορίας. 

Ομαδοποίηση: Ομαδοποίηση είναι ο χωρισμός του δικτύου σε ομάδες. Για 

παράδειγμα σε ένα δίκτυο μπορεί να υπάρχουν ομάδες από τρεις κόμβους ανάλογα 

με τις συνδέσεις και τα χαρακτηριστικά τους. Π.χ. Ο κόμβος 1 μπορεί να συνδέεται με 

τον κόμβο 2,3 και να έχει μεγαλύτερο degree καθώς ο 2,3 συνδέονται και αυτοί 

μεταξύ τους. Η ομάδα 1,2,3 μπορεί να ονομαστεί και κλίκα. 

Preferential Attachment: Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της εξέλιξης ενός 

δικτύου στο πέρασμα του χρόνου, μεγάλη πλειοψηφία των edges γίνεται σε κόμβους 

με ήδη μεγάλο degree. Τo degree σε αυτούς τους κόμβους μεγαλώνει δυσανάλογα 

σχετικά με τους άλλους κόμβους του δικτύου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 

λίγοι κόμβοι υψηλής αξίας ενωμένοι μεταξύ τους  και πολλοί με χαμηλό degree. 

 

4.6 Αναλύσεις 
 

Content-based: Η συγκεκριμένη ανάλυση βασίζεται κυρίως στις συνδέσεις των 

κόμβων (χρηστών) στο δίκτυο με σκοπό να βρει χαρακτηριστικά που δημιουργεί μια 

κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξαχθούν ποιοτικά αποτελέσματα όσον 

αφορά τις συνδέσεις και πόσο επηρεάζονται οι χρήστες μεταξύ τους. Η ανακάλυψη 

των ενδιαφερόντων και των γνώσεων ενός χρήστη, επιφέρουν στην σταδιακή 

ανακάλυψη. 

Temporal Analysis: Η ενσωμάτωση της ανάλυσης της σταδιακής ανάπτυξης έχει 

επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων. Σημαντικό 

παράδειγμα αποτελούν οι δυναμικοί γράφοι και η ανάλυση αυτών, καθώς βελτιώνουν 

κατά μεγάλο ποσοστό την ποιότητα των αποτελεσμάτων όσον αφορά τη 

συμπεριφορά και τις κινήσεις των κόμβων. 
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4.7 Μετρήσεις βάση της δομής ενός δικτύου 

 

Structural Cohesion: Αναφέρεται στην σωστή μετάδοση της πληροφορίας σε ένα 

δίκτυο. Μετράει πόσο καλά συνδεδεμένοι είναι οι κόμβοι μέσα στο δίκτυο. Αυτοί που 

έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, βρίσκονται πιο κοντά και μοιράζονται τις ίδιες 

απόψεις ενώ έχουν και τα ίδια χαρακτηριστικά. Η δημιουργία ενός γράφου, έχει 

μερικές από τις βάσεις της στην Structural Cohesion. 

Degree Centrality: Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί την πιο απλή στην ανάλυση 

κοινωνικών δικτύων. Ο node που έχει τους περισσότερους direct connections είναι 

και ο πιο ενεργός και έχει μεγάλο βαθμό σημασίας στο δίκτυο, ενώ θεωρείται και 

τοπική μέτρηση καθώς αφορά μόνο τους γείτονες του κόμβου, παρ' όλα αυτά όμως 

έχει μεγάλο αντίκτυπο στο δίκτυο.  

Betweenness centrality: Ο node που έχει το μεγαλύτερο Betweenness centrality 

είναι αυτός που ενώνει δύο σημαντικές ομάδες μέσα σε ένα δίκτυο. Αποτελεί δηλαδή 

τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δυο ομάδων κόμβων. Σε περίπτωση που φύγει 

αυτός, οι δύο ομάδες δεν θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Closeness centrality: To πόσο γρήγορα ένας node μπορεί να συνδεθεί με τους 

άλλους. Οι κόμβοι που έχουν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους, θεωρούνται πιο 

σημαντική από αυτούς που έχουν μεγάλη. Η συγκεκριμένη μέτρηση φανερώνει πόσο 

γρήγορα μπορεί να μεταφερθεί η πληροφορία από τον ένα κόμβο στον άλλο και 

παράλληλα, πόσο σημαντικός είναι ένας κόμβος μέσα στο δίκτυο. 

Eigenvector centrality: Η μέτρηση αυτή αναφέρεται στο πόσο επιρροή έχει ένας 

κόμβος στο δίκτυο. Πραγματοποιεί συγκρίσεις μεταξύ των κόμβων του δικτύου που 

αναλύεται και το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι πως οι κόμβοι που έχουν 

μεγαλύτερο βαθμό συνδεσιμότητας, συνεισφέρουν περισσότερο στο δίκτυο από 

αυτούς που έχουν χαμηλό βαθμό συνδεσιμότητας. 

Eccentricity centrality: Αποτελεί τη μέγιστη απόσταση ενός κόμβου από τους 

άλλους στο δίκτυο, καθώς η διάμετρος του δικτύου αποτελεί το μέγιστο eccentricity 

centrality. Οι isolates κόμβοι δεν έχουν eccentricity centrality. 

Modularity: Ο αλγόριθμος αναζητά τους κόμβους που είναι πιο πυκνά συνδεδεμένοι 

μεταξύ τους παρά με το υπόλοιπο δίκτυο 

Structural Similarity: Σε αυτή την περίπτωση ένας κόμβος δεν είναι ενωμένος με 

έναν άλλο. Παρ' όλα αυτά έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα μέσα στο δίκτυο και 

καταλαμβάνουν παρόμοιες θέσεις. 

Network Centralization: Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος παρέχει πληροφορίες για τη 

θέση του ατόμου μέσα σε ένα δίκτυο και τις σχέσεις που έχει, με σκοπό να 

ανακαλυφθούν νέες πληροφορίες. Αν ένα δίκτυο έχει μεγάλο βαθμό centralized και οι 

βασικοί κόμβοι το εγκαταλείψουν, τότε αυτό θα ζημιωθεί. Ένα τέτοιο δίκτυο είναι 

πολύ ευάλωτο γιατί μπορεί να καταστραφεί εύκολα. Αντίθετα, αν ένα δίκτυο είναι 

λιγότερο centralized, τότε υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει περισσότερο καιρό 
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ζωντανό, διότι αν κάποιο κόμβοι ζημιωθούν ή φύγουν, τότε οι άλλοι μπορούν να 

σταθούν και να διατηρήσουν το δίκτυο. 

Structural Hole: Σύμφωνα με τους Raj και Babu (2015), αν δεν υπάρχουν συνδέσεις 

μεταξύ δύο κόμβων στο δίκτυο, το γεγονός αυτό ονομάζεται structural hole του 

δικτύου. Οι structural holes του δικτύου έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση και 

τη σωστή λειτουργία,  καθώς έχουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των 

κοινοτήτων και στη διάδοση της πληροφορίας. Οι συμμετέχοντες συμπεριφέρονται 

σαν μεσολαβητές για την ένωση των αποσυνδεδεμένων μελών του δικτύου. 

Νetwork reach: Σε ένα δίκτυο οι δρόμοι δεν είναι ίσοι. Τα μονοπάτια που είναι πιο 

σύντομα είναι πιο σημαντικά. 

Reachability: Aποτελεί τη συνδεσιμότητα μεταξύ δύο κόμβων. Τις περισσότερες 

φορές χρησιμοποιείται για να βρεθεί αν δύο κόμβοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Milgram κάθε κόμβος μπορεί να βρεθεί με έναν άλλο στο 

δίκτυο με την πάροδο του χρόνου, είτε συνδέονται είτε όχι. Το γεγονός αυτό όμως 

δεν σημαίνει πως δύο κόμβοι μιας ομάδας στο δίκτυο συνδέονται μεταξύ τους 

απαραίτητα. Δηλαδή, αν ένας κόμβος Α συνδέεται με έναν Β, ο Β δεν είναι 

απαραίτητο ότι θα συνδέεται με τον Α. 

Clustering Coefficient: Όπως αναφέρουν οι Watts και Strogatz (1998) στη θεωρία 

των γράφων, το Clustering Coefficient  είναι μια μέτρηση του degree όπου οι κόμβοι 

σε ένα γράφο τείνουν να συσσωρεύονται μαζί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα 

περισσότερα δίκτυα του πραγματικού κόσμου και ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα, οι 

κόμβοι τείνουν να δημιουργούν στενά συνδεδεμένες ομάδες που χαρακτηρίζονται 

από σχετικά υψηλή πυκνότητα δεσμών. Αυτή η πιθανότητα τείνει να είναι μεγαλύτερη 

από τη μέση πιθανότητα μιας τυχαίας σύνδεσης μεταξύ δύο κόμβων. 
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5. Κατανόηση Κοινωνικού Δικτύου 
 

 Αρχικά, αξίζει να δοθεί έμφαση στις παραμέτρους που αποτελούν τα 

κοινωνικά δίκτυα. Η κατανόηση τους έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποτελούν το 

βασικό συστατικό για τις αναλύσεις που πρόκειται να γίνουν. 

 Σύμφωνα με την περιγραφή του Aggarwal (2011), ένας στατικός γράφος 

αποτελείται από τους κόμβους και από edges (η σύνδεση μεταξύ των χρηστών). 

Ένας γράφος μπορεί να είναι directed ή undirected. Ένα απλό παράδειγμα είναι όταν 

ένας κόμβος έχει απευθείας σύνδεση με ένα άλλο (δύο φίλοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο) 

είναι  directed και ένας κοινός φίλος μεταξύ τους είναι undirected.  

 Οι γράφοι πολλές φορές μπορεί να είναι weighted, δηλαδή προκύπτουν 

πολλαπλά edges μεταξύ δύο κόμβων ή να προκύπτουν edge weights, όπως ένας 

αριθμός χρηματικών συναλλαγών. Δύο κόμβοι που ενώνονται μεταξύ τους, 

ονομάζονται neighboring nodes. Το συνολικό weight, καθορίζεται από το σύνολο των 

weights από όλα τα edges.  

 Επιπρόσθετα, οι γράφοι μπορούν να χωριστούν ως multipartite και unipartite. 

Unipartite είναι οι κλασσικοί γράφοι, όπως για παράδειγμα τα μέλη μιας ομάδας. 

Αντίθετα, στους multipartite υπάρχουν πολλές κλάσεις και οι κόμβοι και τα edges 

σχηματίζονται μόνο μεταξύ κόμβων διαφορετικών κατηγοριών. Τέλος, υπάρχουν και 

οι Bipartite γράφοι, όπου μια ομάδα κόμβων δεν είναι συνδεδεμένη με μια άλλη 

χωρίς να υπάρχουν edges μεταξύ κόμβων ίδιου τύπου. 

 Επιπλέον, οι γράφοι διαθέτουν μια ιδιότητα που ονομάζεται component 

distribution. Η συγκεκριμένη ιδιότητα είναι μια ομάδα κόμβων και edges όπου 

υπάρχει ένα μονοπάτι μεταξύ των κόμβων.  

 Όσον αφορά τη διάμετρο του γράφου, αυτή υπολογίζεται με τη μέγιστη 

απόσταση μεταξύ δύο κόμβων, όπου η απόσταση είναι ο ελάχιστος αριθμός των 

edges που πρέπει να διασχιστούν, από το μονοπάτι από τον ένα κόμβο στον άλλο. 

 

5.1 Οι κοινότητες (communities) στους γράφους και η ανάλυση 

τους 
  

 Η έρευνα πάνω σε διάφορες κοινότητες, αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση 

για έρευνα όσον αφορά τη λειτουργία μιας κοινωνικής ομάδας ή ακόμα και μιας 

ολόκληρης κοινότητας. 

 Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που απεικονίστηκαν κοινότητες σε γράφους 

για να κατανοηθεί η λειτουργία τους αλλά και για να εξαχθούν και άλλα 

συμπεράσματα και το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο ανθρώπινες κοινωνίες. 

 Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων και η οπτικοποίηση τους χρησιμοποιείται 

σε ευρύ φάσμα επιστημών, όπως για παράδειγμα στη βιολογία και στη ζωολογία. 
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Στη βιολογία, οι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να απεικονίσουν σε γράφους πως 

ένας ιός μεταφέρεται ανάμεσα στους ανθρώπους έτσι ώστε να δουν σε ποια μέλη της 

κοινότητας μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα ή ποιος είναι ο βασικός κόμβος ο οποίος 

μεταδίδει την ασθένεια ανάμεσα σε δύο ομάδες. Ακόμα, μπορεί να δημιουργηθεί 

γράφος πρωτεϊνών ο οποίος θα δείχνει τις στενότερες σχέσεις μεταξύ τους και πως 

αλληλοεπιδράν η μία στην άλλη. 

 Σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα και τις κοινότητες, η ανάλυση 

κοινωνικών δικτύων μπορεί να επιφέρει  αποτελέσματα σε έρευνες όπως η 

πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών σε μια χώρα. Η ανάλυση αυτή μπορεί να 

επιτευχθεί με την μελέτη ενός συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου, καθώς δεν γίνεται 

να αναλυθεί μια ολόκληρη χώρα,  εξάγοντας μια γενική εικόνα.  

 Επίσης, είναι δυνατό να αναλυθεί μέσα από λογισμικό ανάλυσης, η μετάδοση 

της πληροφορίας σχετικά με κοινωνικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη 

κοινωνία, όπως για παράδειγμα το bullying στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντική η 

παρουσίαση της κυκλοφορίας της πληροφορίας σε τέτοια θέματα και η μελέτη της 

ανάπτυξης της σε ένα δίκτυο, καθώς μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα τα οποία 

να φανερώσουν τη μεταδοτικότητα, την ψευδή και κακοπροαίρετη πληροφορία. 

 Παράλληλα, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων, μπορεί να εξάγει αποτελέσματα 

για αναλυτικό feedback των καταναλωτών σε ένα μαγαζί. Η ανάλυση των post που 

μπορεί να έχει κάνει μια εταιρία σχετικά με ένα προϊόν και το text mining όσον αφορά 

τα comments των καταναλωτών και τα likes, μπορούν να οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα σχετικά με την απήχηση του προϊόντος, π.χ. σε ποιες ομάδες των 

καταναλωτών είναι μεγάλη, σε ποιες μικρή και ποια μέτρα μπορούν να παρθούν για 

την ανάπτυξη του. 

 

5.2 Είδη εμφάνισης κοινοτήτων 

 

 Στα κοινωνικά δίκτυα, το ίδιο το δίκτυο, οι κοινότητες ακόμα και τα μέλη 

εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.  

 Σύμφωνα με τον Aggarwal (2011), οι κοινότητες μπορούν να εμφανιστούν σε 

δύο είδη δικτύων, το ετερογενές και το directed αλλά ακόμα και με την ανάλυση 

πληροφοριών των σχέσεων μεταξύ των μελών. 

 Τα περισσότερα δίκτυα προς ανάλυση είναι ετερογενές. Σε τέτοιου είδους 

δίκτυα, οι κόμβοι και τα edges είναι διαφορετικού είδους. Για παράδειγμα ένα δίκτυο 

το οποίο απασχολεί τον τομέα της Βιολογίας και πιο συγκεκριμένα στην εξάπλωση 

ενός ιού, για την κατανόηση της κυκλοφορίας του θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί 

κόμβοι όπως ο άνθρωπος που έχει τον ιό, τα μικρόβια, το ανοσοποιητικό σύστημα 

του δεύτερου ανθρώπου κα. Τα edges επίσης θα είναι διαφορετικά, όπως ο τρόπος 

μετάδοσής του σε μια κοινότητα (φτέρνισμα, σάλιο, σεξουαλική επαφή). 

 Η ετερογένεια μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και πληροφορίες, 

καθώς η αναγνώριση του πως διαδίδεται η  πληροφορία μέσα από διαφορετικούς 
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παράγοντες, έχει πιο πολλές πιθανότητες το αποτέλεσμα της ανάλυσης να είναι 

λεπτομερές και κατανοητό και να εμβαθύνει στην ανάλυση. 

 Όσον αφορά τα directed δίκτυα, για παράδειγμα το δίκτυο των χρηστών του 

Twitter, αποτελούν επίσης μια πολύ σημαντική μορφή δικτύων. Κρίνεται αναγκαίο 

στις μελέτες των κοινωνικών δικτύων να μελετάται η directionality, καθώς μπορεί να 

επιφέρει επιπλέον αποτελέσματα αλλά επίσης σε περίπτωση που δεν 

χρησιμοποιείται, η μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. 

 Επιπρόσθετα, μια κοινότητα μπορεί να εμφανιστεί όπως προαναφέρθηκε με 

την ανάλυση πληροφοριών των σχέσεων. Για να γίνει πιο κατανοητή η συγκεκριμένη 

διαδικασία, σε μια τέτοια περίπτωση ένας γράφος αποτελείται από κόμβους και 

edges και συνδυάζεται με πληροφορίες περιεχομένου. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί 

να είναι για παράδειγμα κείμενο και εικόνες. 

 Καθώς υπάρχουν πληροφορίες περιεχομένου αυτό σημαίνει ότι οι κοινότητες 

που εξάγονται, έχουν μια σταθερή τοποθεσία στο γράφο και είναι δομημένη 

κατάλληλα έτσι ώστε να βγάζει ένα νόημα στην μετέπειτα ανάλυση. 

 Το συμπέρασμα είναι πως μία από τις πιο σημαντικούς παραμέτρους σε ένα 

γράφο κοινωνικού δικτύου είναι οι κοινότητες που σχηματίζονται και πως 

αλληλοεπιδρούν με τις άλλες. Μια κοινότητα μπορεί να θεωρηθεί μια ομάδα κόμβων 

που έχει στενότερους δεσμούς μεταξύ της από τις άλλες ομάδες. Για την ανάλυση 

τους χρησιμοποιούνται διάφοροι αλγόριθμοι όπως το Μodularity, αλλά καμία μετρική 

δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

5.3 Multi-level Graph Partitioning 

  

 Σύμφωνα με τον Aggarwal (2011), μια μέθοδος που μπορεί να παρέχει ένα 

δυναμικό πλαίσιο για γρήγορη και ποιοτική διαίρεση του γράφου, είναι η Multi-level 

Graph Partitioning. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται επίσης και για την 

επίλυση και άλλων προβλημάτων, πέρα από την διαίρεση των γράφων και αργότερα 

την ανακάλυψη των κοινοτήτων, που όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως 

αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια για την ανάλυση ενός γράφου 

κοινωνικού δικτύου. 

 Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι να χωρίζεται ο γράφος διαδοχικά σε 

μικρότερα κομμάτια, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολα κατανοητή η δομή του. Συνήθως 

χρησιμοποιείται σε πολύπλοκους γράφους, μπορεί να φανεί όμως και αρκετά 

χρήσιμη σε μικρότερους, έτσι ώστε να γίνει πιο εκτενής ανάλυση, για παράδειγμα 

των κοινοτήτων του γράφου.   

Τα κύρια συστατικά της μεθόδου αυτής είναι: 

Coarsening: Αρχικά στόχος είναι η δημιουργία ενός γράφου παρόμοιου με τον 

αρχικό αλλά μικρότερο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρός 

γράφος και να διαιρεθεί εύκολα. Ο Aggarwal (2011), αναφέρει πως μια δημοφιλής 



20 
 

στρατηγική Coarsening είναι να κατασκευάσουμε μια αντιστοίχιση στο γράφο, όπου 

μια αντιστοίχιση ορίζεται ως ένα σύνολο από edges δύο εκ των οποίων 

συναντιούνται στον ίδιο κόμβο. Για κάθε edge της αντιστοίχισης, οι κόμβοι στα άκρα 

των edges συρρικνώνονται και παρουσιάζονται από έναν μοναδικό κόμβο στον 

Coarsened γράφο. 

Initial partitioning: Σε αυτό το στάδιο, γίνεται διαίρεση του Coarsened γράφου. Οι 

στρατηγικές που μπορεί να ακολουθηθούν ίσως είναι αργές, αλλά επιφέρουν 

ποιοτικά αποτελέσματα 

Uncoarsening: Στο τελευταίο συστατικό της μεθόδου, γίνεται διαχωρισμός στον 

γράφο και ο ίδιος διαχωρισμός, χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση του 

διαχωρισμού του μεγαλύτερου γράφου. Μέχρι ο γράφος να φτάσει ξανά στο 

πραγματικό του μέγεθος, η μέθοδος αυτή επαναλαμβάνεται για να εξαχθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 

 

5.4. Ζητήματα που λύνονται με ανάλυση γράφων και Random 

walks σε ένα δίκτυο 
 

5.4.1 Random Walks-Pagerank 

 

 Μια σημαντική παράμετρος που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα, είναι να 

προτείνουν καινούργιους φίλους στα άτομα που δημιουργούν λογαριασμό. 

Παράλληλα, μια παρόμοια διαδικασία είναι και αυτή της πρότασης ταινιών από μια 

εφαρμογή σε ένα χρήστη, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, δηλαδή τις βαθμολογίες 

που έχει κάνει σε ταινίες. 

 Σε τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα με Aggarwal (2011), δημιουργείται ένας 

γράφος ο οποίος αποτελείται κυρίως από bipartite δίκτυα, μεταξύ των μελών του 

δικτύου και των αντικειμένων που αυτά πραγματεύονται. Ο βαθμός του edge σε 

τέτοιες περιπτώσεις έχει weight από αυτό που θα του δώσει ο χρήστης.  

 Παρ' όλο που η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική, συνοδεύεται και από 

πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές και από τις πιο σημαντικές είναι η διαδικασία να 

βρεθούν οι πιο σχετικοί κόμβοι που θα ενώνονται με έναν άλλο. Μπορεί η διαδικασία 

αυτή να φαίνεται σχετικά εύκολη σε ένα στατικό γράφο που το περιβάλλον του δεν 

μεταβάλλεται. Σε έναν όμως δυναμικό γράφο, που τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, 

είναι σημαντικό να βρεθούν μετρήσεις και αλγόριθμοι που θα υπολογίζουν τέτοια 

γεγονότα. Μια από αυτές τις λύσεις είναι οι Random walks. 

 H έννοια του Random walks είναι πολύ σημαντική και έχει προσφέρει πολλά 

στις αναλύσεις κοινωνικών δικτύων και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή 

ενώνει πληροφορίες από ένα σύνολο μονοπατιών μεταξύ δύο κόμβων. Το σύνολο 

των μονοπατιών κάνει τη μέθοδο Random walks ακόμα πιο σημαντική, καθώς 

χρησιμοποιείται σε πολλές μετρήσεις όπως ο personalized Pagerank. Ο τελευταίος 

χρησιμοποιείται για την αναζήτηση λέξεων κλειδιών μέσα σε μια βάση δεδομένων και 
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ουσιαστικά είναι ένας random walk από ένα συγκεκριμένο κόμβο και σε κάθε βήμα 

μεταφέρεται τυχαία σε ένα γειτονικό κόμβο. 

 Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος Pagerank λειτουργεί για να 

βαθμολογεί web-pages στο World-Wide-Web, ακολουθώντας διάφορες παραμέτρους 

όπως για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει εσωτερικό link που να οδηγεί σε μια άλλη 

σελίδα, τότε το Pagerank μειώνεται και η συγκεκριμένη σελίδα πέφτει στην κατάταξη 

της Google.  

 Με έναν παρόμοιο τρόπο ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δουλεύει και στην 

ανάλυση των γράφων κοινωνικών δικτύων. Ο Pagerank στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η πιθανότητα να βρεθούν κάποιοι nodes μεταξύ τους. Όσοι έχουν 

μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, έχουν και το μεγαλύτερο Pagerank με αποτέλεσμα να 

αποτελούν τους σημαντικότερους κόμβους. Όπως η Google κατατάσσει στις 

μεγαλύτερες θέσεις τις σελίδες με το μεγαλύτερο Pagerank, έτσι και ο κόμβος που 

έχει το μεγαλύτερο είναι και ο πιο σημαντικός σε θέματα συνδεσιμότητας. 

 Αξίζει να αναφερθούν και άλλοι τρόποι μέτρησης όπως ο Simrank και o 

Hitting and Commute time. Όπως αναφέρει και ο Aggarwal (2011) , o πρώτος βασίζει 

τις μετρήσεις του στο γεγονός ότι, δύο κόμβοι είναι ίσοι αν έχουν και οι δύο πολλούς 

γείτονες. H δεύτερη μέτρηση ορίζεται ως ο προσδοκώμενος αριθμός από περάσματα 

σε ένα randomwalk μεταξύ δύο κόμβων. 

 

5.4.2 Text Analysis, Καταπολέμηση webspam 

 

5.4.2.1 Text Analysis Graphs 

 

 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη δημιουργία ενός γράφου που να 

αποτελείται από κείμενο το οποίο έχει εξαχθεί από τα κοινωνικά δίκτυα όπως για 

παράδειγμα σχόλιο που γίνονται στο Facebook ή το Twitter.  

 Ένας  από αυτούς τους τρόπους είναι να δημιουργηθεί ένας γράφος 

οντοτήτων συσχετίσεων από πολιτικούς και σχόλια που έχουν κάνει για ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα, όπου τα σχόλια θα συνδέονται μέσα από τις οντότητες 

(πολιτικούς) και τη συσχέτιση των σχόλιων αυτών.  

 Επιπλέον, μπορεί να γίνει η δημιουργία ενός γράφου με κείμενο και URLs, 

όπου το κείμενο, το οποίο είναι αυτό το οποίο πληκτρολογήθηκε για την εμφάνιση 

του URL, θα συνδέεται με το URL που έχει κάνει κλικ ο χρήστης. 

 Tέλος, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Aggarwal (2011), μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας γράφος οντοτήτων συσχετίσεων από δεδομένα e-mail, όπου οι 

οντότητες και οι σχέσεις εξάγονται από το who-sent-whom κοινωνικό δίκτυο και το 

περιεχόμενο των μηνυμάτων. Για τη δημιουργία του γράφου χρησιμοποιήθηκαν 

random walks για αναζήτηση συμφραζόμενων  έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι 
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κόμβοι και τα edges, με αποτέλεσμα να εξαχθούν σημαντικά προγνωστικά 

αποτελέσματα. 

5.4.2.2 Καταπολέμηση webspam 

 

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Διαδικτύου είναι το webspam. 

Έχουν δημιουργηθεί διάφοροι αλγόριθμοι για την καταπολέμηση αυτού του 

φαινομένου. Οι μέθοδοι χωρίζονται όπως αναφέρει και ο Aggarwal (2011), σε δύο 

κατηγορίες: content-based methods και graph based approaches. 

 Η πρώτη κατηγορία βασίζεται στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, όπως ο 

αριθμός των λέξεων και το εμφανές περιεχόμενο. Από την άλλη, η δεύτερη κατηγορία 

εξετάζει τη δομή των links. Μία από τις μεθόδους που υπάρχουν σε αυτή την 

κατηγορία είναι παρόμοια με το personalized pagerank, όπου γίνεται αναζήτηση των 

links και σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετά ίδια, καταχωρίζονται ως webspam. 
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6. Περιπτώσεις Social Network Analytics 
 

6.1 Εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από το Facebook. Η 

εφαρμογή Netvizz 

 

 Είναι κοινός αποδεκτό πλέον πως το Facebook ανήκει στις μεγαλύτερες 

εταιρίες παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται αφού στο συγκεκριμένο 

κοινωνικό δίκτυο συνδέονται μηνιαία τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο χρήστες, οι 

οποίοι πιθανόν να αυξάνονται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. 

 Παρά το γεγονός ότι το Facebook έχει πλέον τεράστιο μέγεθος χρηστών και 

το ότι έχει ανοίξει αρκετές θέσεις εργασίας, έδωσε τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

αναλύσεων πάνω στα δεδομένα του. Όσον αφορά τις αναλύσεις, πέρα από τις 

παραδοσιακές μεθόδους, όπως για παράδειγμα οι έρευνες βάση ερωτηματολογίων, 

εμφανίστηκαν τα λεγόμενα "data crawling". Με τη μέθοδο αυτή, γίνεται εξαγωγή 

δεδομένων για τους χρήστες. Ένα λογισμικό που πραγματοποιεί τη διαδικασία αυτή, 

είναι το Netvizz. 

 Με τα δεδομένα τα οποία εξάγονται από το συγκεκριμένο λογισμικό, 

πραγματοποιούνται αναλύσεις όσον αφορά κοινωνικά φαινόμενα, με τρόπο ο οποίος 

θα αποδώσει ένα ποιοτικό και κατανοητό αποτέλεσμα. 

 Το Netvizz και γενικότερα η ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων, προσφέρει 

αρκετά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους. Μερικά από αυτά 

είναι η ταχύτητα της εξαγωγής των δεδομένων, η οργάνωσή τους, το κόστος αλλά και 

η λεπτομερείς ανάλυση τους. 

 Σκοπός του λοιπόν είναι να πραγματοποιήσει αναλύσεις για το πως 

λειτουργούν οι χρήστες μέσα σε ένα δίκτυο, αλλά και  πιθανολογικά, τι πρόκειται να 

κάνουν στο μέλλον. Όπως αναφέρει και ο Rieder (2013), ο Cameron Marlow, ένας 

ερευνητής στο Facebook θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι το ισχυρότερο 

εργαλείο για τη μελέτη της ανθρώπινης κοινωνίας. 

6.1.1 Προσεγγίσεις για  ανάλυση δεδομένων του Facebook 

 

 Η έρευνα στο Facebook γίνεται για λόγους που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

επιστημών, όπως για παράδειγμα οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ παράλληλα 

γίνεται καλύτερη η κατανόησή τους. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, κρίνεται αναγκαίο 

να γίνουν κάποιες αρχικές προσεγγίσεις περί του θέματος. 

 Ο Rieder (2013), αναφέρει πως υπάρχουν πέντε κατηγορίες για εμπειρική 

έρευνα στο Facebook: Η περιγραφική ανάλυση των χρηστών του Facebook,  κίνητρα 

για χρήση του Facebook,  παρουσίαση ταυτότητας, ο ρόλος του Facebook σε 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τέλος το κομμάτι της ιδιωτικότητας και της 

αποκάλυψης πληροφοριών. 
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 Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο Facebook και μπορούν να εξαχθούν σε 

μορφή δεδομένων, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι 

πληροφορίες που δημιουργούνται μέσα από διάφορα ερωτηματολόγια στο κοινωνικό 

δίκτυο. Οι ερευνητές συλλέγουν τις πληροφορίες και βγάζουν αποτελέσματα με βάση 

την αναζήτηση. Η δεύτερη κατηγορία, περιέχει τα δεδομένα χωρίς να γίνει μια 

συγκεκριμένη ενέργεια από τον ερευνητή, καθώς δημιουργούνται αυτόματα από τους 

χρήστες. Τέτοια δεδομένα δημιουργούνται με τα κλικς, τις δημοσιεύσεις και τις 

πληροφορίες που δημιουργεί ο χρήστης στο προφίλ του. Μέσα από τη δεύτερη 

κατηγορία, υπάρχει η δυνατότητα κατανόησης όχι μόνο της συμπεριφοράς των 

χρηστών σε ένα ζήτημα ή ευρύτερα σε μια κοινότητα, αλλά επιτρέπουν περαιτέρω 

ανίχνευση όσον αφορά τη λειτουργία της κοινωνίας. 

6.1.2 Εξαγωγή των δεδομένων 

 

 Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία των δεδομένων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω,  υπάρχουν τρεις τρόποι σύμφωνα με τον Rieder (2013), με τα οποία 

μπορούν να εξαχθούν. 

 Απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων: Η πρόσβαση αυτή διατίθεται 

μόνο στους εσωτερικούς ερευνητές της εταιρίας, αλλά και σε συνεργαζόμενα 

ερευνητικά εργαστήρια. Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε τεράστιες ποσότητες 

αλλά είναι δομημένα. 

 

 Πρόσβαση μέσα από καθιερωμένο API: Τα δεδομένα παρέχονται από 

υπηρεσίες Web 2.0 σε άλλους προγραμματιστές, με στόχο την παροχή 

λειτουργικότητας στους χρήστες. Τα δεδομένα αυτά είναι δομημένα, αλλά το 

«πρόβλημα» είναι πως δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό, ποια και πότε αυτά 

μπορούν να παρέχονται. Για παράδειγμα, το Facebook είναι αρκετά αυστηρό 

όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. 

 

 User interface crawling: Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με bots και 

spiders τα οποία διαβάζουν την HTML σελίδα. Στην περίπτωση του 

Facebook, υπάρχουν μηχανισμοί ανίχνευσης των crawlers και η ύποπτη 

δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λογαριασμού. 

6.2 Η εφαρμογή Netvizz 

 

6.2.1 Περιορισμοί 

 

 To Netvizz είναι μια εφαρμογή γραμμένη σε PHP και μπορεί να βρεθεί με την 

αναζήτηση στο Facebook, ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαίο για τη χρήση του ο 

χρήστης να είναι συνδεδεμένος στο λογαριασμό του.  

 Αρχικά, το Netvizz περιέχει ορισμένους περιορισμούς σύμφωνα και με τους 

κανόνες του Facebook. Για την εξαγωγή των δεδομένων, ο ερευνητής κρίνεται 

αναγκαίο να είναι φίλος με το χρήστη του οποίου τα δεδομένα επιθυμεί να αναλύσει, 
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ή να είναι μέλος της ομάδας, σε περίπτωση που επιθυμεί να αναλύσει τα δεδομένα 

της. 

 Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε περίπτωση 

που ο χρήστης έχει ορίσει την ιδιωτική τους εμφάνιση, ενώ πρέπει να παρέχεται 

άδεια για την πρόσβαση σε διαφορετικά δεδομένα. Τέλος, ορισμένα δεδομένα τα 

οποία είναι διαθέσιμα στο Facebook από τους χρήστες, όπως για παράδειγμα τα 

mail, δεν μπορούν να εξαχθούν από το Netvizz. 

6.2.2 Πηγές δεδομένων 

 

 Τα δεδομένα που εξάγονται από το Facebook με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση συσχετισμών και άλλες μετρικές του 

δικτύου, δόθηκε περισσότερη έμφαση στην ευκολία της οπτικοποίησης. Τα δεδομένα 

αυτά χωρίζονται σε τμήματα.  

  Το πρώτο είναι το «Προσωπικό δίκτυο» των χρηστών, όπου δημιουργείται 

ένα δίκτυο των φίλων του χρήστη, όπου οι φίλοι είναι οι κόμβοι και οι φιλίες τα edges. 

Υπάρχουν και διάφορες άλλες επιλογές οι οποίες μπορούν να μορφοποιήσουν το 

δίκτυο, όπως για παράδειγμα το φύλο και η κατηγοριοποίηση ανάλογα με το πότε 

έγινε το account του κάθε χρήστη, ενώ δεν μπορούν να λείπουν και τα posts και likes 

του ως μετρήσεις. Επιπλέον σε αυτό το τμήμα, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 

ενός bipartite δικτύου, όπου οι χρήστες θα είναι και οι οντότητες που συνδέονται με 

αυτούς να αποτελούν τους κόμβους και τα edges οι σελίδες που τους αρέσουν. 

 Το δεύτερο τμήμα αποτελούν οι «Ομάδες» του Facebook (Groups). Το ΑΡΙ 

του Facebook, περιορίζει στον τομέα αυτό την εξαγωγή των χρηστών στους 5000. 

Επίσης, μια άλλη παράμετρος που δίνει το συγκεκριμένο τμήμα είναι η παροχή ενός 

γράφου που βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών της ομάδας. Αν σε 

ένα χρήστη αρέσει μια δημοσίευση ενός άλλου μέλους, δημιουργείται ένα direct 

edge, ενώ σε κάθε παρόμοια αλληλεπίδραση προστίθεται ένα weight στο edge. 

 Τέλος, το τρίτο τμήμα είναι οι «Σελίδες». To συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί ένα 

bipartite network με τα posts και τους χρήστες ως nodes. Aν ένας χρήστης 

αλληλοεπιδράσει με ένα post (comment, like), τότε δημιουργείται ένας directed edge 

μεταξύ των κόμβων. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να βρεθεί ο πιο 

ενεργός χρήστης στο δίκτυο, αλλά επίσης και οι αναρτήσεις που έχουν τη 

μεγαλύτερη απήχηση. 

 Αφού γίνει η επιλογή σχετικά με το τμήμα με το οποίο θα γίνει η εξαγωγή 

δεδομένων και μετέπειτα η ανάλυση, το Netvizz ζητάει το id του τμήματος με το 

οποίο θα πραγματοποίηση την αναζήτηση και αυτό γίνεται με το Lookup-id.com, 

όπου γίνεται πληκτρολόγηση του θέματος (URL σελίδας ή group) και εμφανίζεται το 

id. 
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6.3 Εντοπισμός των Social Capitalists 

  

 Με την έννοια Social Capitalists εννοείται η προσπάθεια ορισμένων ατόμων 

στα social media να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή επιρροή προς τους άλλους 

χρήστες, ή αλλιώς να τραβήξουν την προσοχή τους. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται 

κυρίως στο Twitter, όπου είναι πιο εύκολο οι χρήστες να προσελκύσουν ο ένας τον 

άλλο.  

 Οι  Social Capitalists χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να επιτευχθεί ο 

σκοπός τους, όπως για παράδειγμα να κάνουν follow, retweet, hashtags και tweets 

με περιεχόμενο το οποίο έχει μεγάλη επιρροή σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Όπως 

αναφέρουν και οι Dugué et al (2015), οι συγκεκριμένοι χρήστες χρησιμοποιούν 

τεχνικές όπως το FMIFY (Follow Me, I Follow You), IFYFM (I Follow You, Follow 

Me).  

 Σκοπός τους με τις παραπάνω τεχνικές είναι να αποκτήσουν περισσότερους 

ακόλουθους, να εμφανίζονται πιο πολύ στο κοινό, να διαδίδουν πληροφορίες και 

απόψεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο, ενώ πολλοί έχουν απλά την ανάγκη να τραβήξουν 

την προσοχή. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να μεταδίδονται πληροφορίες οι 

οποίες πολλές φορές δεν είναι αληθείς και να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα 

κοινωνικά δίκτυα, όπου αρκετοί από τους χρήστες τις υιοθετούν. 

  Οι Dugué et al (2015), χρησιμοποίησαν μια web εφαρμογή η οποία μπορεί 

να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους κανονικούς χρήστες και στους Social Capitalists, 

την DPP. Για τη συγκεκριμένη μέθοδο, χρησιμοποιήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων, η 

μία για τους social capitalists και η άλλη για τους κανονικούς χρήστες.  

6.3.1 Διαχωρισμός βάσεων δεδομένων 

  

 Οι κανονικοί χρήστες  συλλέχθηκαν τυχαία, με την επιβεβαίωση όμως ότι είναι 

ενεργοί χρήστες του Twitter και δεν αποκλείεται μέσα σε αυτούς να 

συμπεριλαμβάνονται και social capitalists, σε μικρότερο βαθμό βέβαια από τους 

υπόλοιπους, γεγονός όμως που δεν αλλοιώνει την έρευνα. 

 Όσον αφορά το κύριο θέμα της έρευνας, οι social capitalists επιλέχθηκαν 

βάσει ορισμένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα social media και πιο 

συγκεκριμένα τα hashtags. Τα hashtags χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η 

προσέλκυση περισσότερων ατόμων μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο, καθώς αν 

πληκτρολογηθεί η λέξη που έγινε το hashtag, τότε θα εμφανιστεί μια σελίδα με όλους 

τους χρήστες που τη χρησιμοποιήσαν.  

 Όπως προαναφέρθηκε για την εξαγωγή των δεδομένων από το Twitter, 

χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή DDP. Για να λειτουργήσει η DPP, ο χρήστης χρειάζεται 

να εισέλθει στο λογαριασμό του στο Twitter, έτσι ώστε το τελευταίο να κάνει 

authorization. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυση πολικότητας με εργαλεία 

όπως το NLP Tools, τα οποία βοηθάνε στο να αποφεύγονται λέξεις οι οποίες 

σταματάνε την αναζήτηση. Παράλληλα, οι Dugué etal (2015) χρησιμοποίησαν έναν 

αλγόριθμο για την μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
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6.4 Η εφαρμογή DPP 

 

 Για τη χρήση της εφαρμογής DPP, χρειάζεται ο χρήστης να εισέλθει στο 

λογαριασμό του στο Twitter. Στη συνέχεια, πληκτρολογείτε το όνομα του χρήστη στον 

οποίο θα γίνει η έρευνα αν είναι social capitalist ή όχι. Η DPP αποθηκεύει τα 

δεδομένα του χρήστη και στη συνέχεια τα αναλύει. 

 Τα στοιχεία τα οποία αναλύονται είναι ο αριθμός των tweets και των retweets, 

οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για το tweet, η ώρα που έγιναν και τα πιο δημοφιλή. 

Επιπλέον, συγκεντρώνεται και ο αριθμός των tweet που ανέφεραν άλλο πρόσωπο, 

όπως και τα hashtags. 

 Tέλος, πραγματοποιείται έλεγχος για το αν οι ενέργειες που πραγματοποίησε 

ο χρήστης του twitter είχαν θετική ή αρνητική πολικότητα. 

 

6.4.1 Γράφος για την σύνδεση και την επιρροή των Social Capitalists με τους άλλους χρήστες 

(Dugué et al (2015)) 

 Μέσα από τη διαδικασία αυτή, γίνεται εύκολα κατανοητό πως κρίνεται 

αναγκαίο με τα Social Network Analytics να γίνεται εις βάθος έρευνα για τους 

χρήστες σε περίπτωση διάδοσης ψευδούς πληροφορίας.  

 Ένας social capitalist, έχει τη δυνατότητα μέσα από τις μεθόδους που 

προαναφέρθηκαν να έχει χιλιάδες followers, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις 

αναρτήσεις του. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει εύκολα εκμεταλλεύσιμο, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται χιλιάδες αναρτήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα και να διαχέονται σε όλο το δίκτυο του συγκεκριμένου χρήστη. 
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7. Ιδιωτικότητα στα SNS, διατήρηση αυτής και Data Mining 

7.1 Ιδιωτικότητα 

 

 Η ιδιωτικότητα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα στη ζωή των ανθρώπων. 

Δισεκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν καθημερινά τα SNS, γεγονός που σημαίνει 

πως ο τομέας αυτός είναι εκτεθειμένος καθημερινά. 

 Οι χρήστες των Social Media, όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν την 

εγγραφή τους, συμπληρώνουν ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως είναι η ηλικία, το 

γένος, ο τόπος διαμονής αλλά και η εικόνα που χρησιμοποιούν για αναγνώριση του 

προσωπικού τους profile. Τα δεδομένα αυτά, πολλές φορές μπορεί να αποδειχθούν 

ευάλωτα και να εξαχθούν από άτομα που ουσιαστικά παραβιάζουν το απόρρητο των 

χρηστών με διάφορες τεχνικές. Μία από αυτές μπορεί να είναι και το web data 

mining.  

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως τα Social Network Sites, αποτελούν 

κομμάτι της ζωής των ανθρώπων (το Facebook έχει δισεκατομμύρια συνδεδεμένους 

χρήστες καθημερινά). Το γεγονός αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται με την έλλειψη της 

ιδιωτικότητας. Η ιδιωτικότητα όμως πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να παραβιαστεί, 

καθώς πολλοί χρήστες επιλέγουν τα δεδομένα τους να είναι δημόσια στο ευρύ κοινό 

των SNS.  

 Οι χρήστες που πραγματοποιούν αυτές τις ενέργειες, έχουν την εντύπωση 

πως τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν από αυτούς, πράγμα που 

στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Ο Musolesi (2014) υποστηρίζει πως τα δεδομένα 

όλων είναι εκτεθειμένα και οι κυβερνήσεις με τους πολιτικούς αλλά και οι πολίτες 

πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να γνωρίζουν πως λειτουργούν τα δεδομένα σε 

γενική χρήση τους. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να γνωρίζουν και τις θετικές πλευρές της 

εξόρυξης δεδομένων, καθώς μπορεί επιφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. 

 Για την καλύτερη κατανόηση της έρευνας που πραγματοποιείται, οι Al-Saggaf 

και Islam (2014), παραθέτουν στη δικιά τους έρευνα μια θεωρία σχετικά με την 

ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία της Nissenbaum, υπάρχουν δύο 

τύποι πληροφοριακών κανόνων: ο νόμος της αρμοδιότητας και ο νόμος της 

κατανομής.  

 Σύμφωνα με το νόμο της αρμοδιότητας, οι πληροφορίες ενός χρήστη 

επιτρέπεται να εξάγονται κάτω όμως από ορισμένες συνθήκες. Δεν επιτρέπεται 

πληροφορίες να μεταδίδονται σε τρίτα πρόσωπα. Για παράδειγμα, είναι επιτρεπτό  

ένας προϊστάμενος να δίνει πληροφορίες στους εργαζόμενους του, αλλά αυτοί δεν 

είναι επιτρεπτό να τις μεταφέρουν σε τρίτα πρόσωπα. Όσον αφορά τον κανόνα 

κατανομής, η πληροφορία ελέγχεται κατά τη μεταφορά της από ένα άτομο σε άλλο. 

Σε περίπτωση που οι κανόνες αυτοί παραβιαστούν, τότε αναγκαστικά θα υπάρξει 

ρήγμα στην ιδιωτικότητα της πληροφορίας. 

 Η ιδιωτικότητα των δεδομένων ουσιαστικά σύμφωνα με τα παραπάνω, 

μπορεί να θεωρηθεί σχετική. Όταν οι πληροφορίες των χρηστών μεταφέρονται σε 
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άτομα τα οποία επιτρέπεται να τις μελετάνε, τότε ουσιαστικά δεν υπάρχει παραβίαση. 

Όταν όμως υπάρχει παραβίαση ιδιωτικών πληροφοριών, από άτομα τα οποία τις 

εξάγουν με μέσα τα οποία δεν επιτρέπονται ή τα άτομα τα οποία έχουν το δικαίωμα 

τις μεταφέρουν σε τρίτα πρόσωπα και χωρίς άδεια, τότε σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει παραβίαση. 

7.2 Data Mining - παραβίαση 

 

 Το Data mining είναι μια διαδεδομένη τεχνική που χρησιμοποιείται για την 

εξόρυξη δεδομένων. Η τεχνική αυτή έχει επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην 

επιστημονική κοινότητα, παρ' όλα αυτά όμως χρησιμοποιείται και για αθέμητους 

σκοπούς. Σύμφωνα με τους Al-Saggaf και Islam (2014), μέσω της συγκεκριμένης 

τεχνικής, μπορεί να γίνει εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για διάφορα αντικείμενα, 

ενώ παράλληλα μπορεί να γίνει κατανοητό πως λειτουργούν τα δεδομένα και με 

διάφορες τεχνικές να πραγματοποιηθεί εξόρυξη δεδομένων με συγκεκριμένη δομή 

που θα γίνεται κατανοητή από τον άνθρωπο έτσι ώστε να τον βοηθήσει στη λήψη. Οι 

Sherchan et al (2012) αναφέρουν πως στην περίπτωση των Social networks και 

πόσο μάλλον των mobile social networks, η παροχή πολύτιμων πληροφοριών δεν 

περιορίζεται μόνο σε δεδομένα σχετικά με τις τοποθεσίες, αλλά επεκτείνεται στις 

γνώμες και στις κριτικές των χρηστών σε σχέση με τις τοποθεσίες αυτές . 

 Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης των SNS, ο τομέας της προστασίας 

και της ιδιωτικότητας δεν κατάφερε να συμβαδίσει με την ανάπτυξη αυτή. Διάφοροι 

μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση ιδιωτικών πληροφοριών 

και μέσα σε αυτές τις μεθόδους ανήκει και το data mining. 

 Έτσι γίνεται κατανοητό πως οι τεχνικές data mining είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών, ενώ 

παράλληλα είναι και πολύ χρήσιμες για την κατανόηση των χρηστών και την 

κατάλληλη λειτουργία ενός site. H πληροφορία όταν δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, 

αυτόματα αποτελεί ρίσκο για τον χρήστη.  

 Σύμφωνα με την έρευνα των Al-Saggaf και Islam (2014), οι τεχνικές του data 

mining δύσκολα παρακάμπτουν το τείχος προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

σε ένα social network site. Αυτό συμβαίνει διότι από μόνες τους οι πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες δημόσια και επίσης οι νέες πληροφορίες που παράγονται περιέχουν 

αναλύσεις από τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων στο social media site, οι οποίες 

βρίσκονται σε τεράστια απόσταση μεταξύ τους μέσα στις βάσεις δεδομένων. 

 Χωρίς να το γνωρίζουν, τα δεδομένα των χρηστών είναι πιθανό να 

παραβιάζονται από παρόμοιες τεχνικές, όπως έχει προαναφερθεί. Οι Al-Saggaf και 

Islam (2014), αναφέρουν πως μεγαλύτερο κίνδυνο για την παραβίαση των 

προσωπικών δεδομένων, έχουν οι χρήστες που δημοσιεύουν μεγάλο αριθμό 

προσωπικών πληροφοριών, ενώ παράλληλα αγνοούν και αρκετά προστατευτικά 

μέτρα. 

 Οι προσωπικές πληροφορίες ενός ατόμου είναι πιθανό να εξάγωνται από 

διάφορα σημεία στο Διαδίκτυο. Το άτομο αυτό από το οποίο εξάγωνται οι 
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πληροφορίες, αυτόματα μπορεί να γίνει ευάλωτο από τους data miners. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί σύμφωνα με τους Al-Saggaf και Islam (2014),  όταν οι πληροφορίες 

που συλλέγονται, έχουν εξαχθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από το 

προσωπικό profile του στοχευμένου ατόμου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε μια 

κατηγορία ή group του στοχευμένου και πιθανότατα να είναι κοινωνικά επιβλαβές για 

αυτόν. 

 Το όλο βάρος στη συγκεκριμένη περίπτωση πέφτει στο χρήστη και του 

καταλογίζεται η μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δημοσιεύει τις 

προσωπικές του πληροφορίες, εν άγνοια του ότι αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

από τρίτα άτομα και να τον βλάψουν. 

 Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια τα social media έχουν αποκτήσει τόση 

απήχηση, καθώς είναι απαραίτητο πλέον οι επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιούν για να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους. Έτσι, υπάρχουν τεχνικές data mining οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στα social media και για εμπορικούς σκοπούς. Για παράδειγμα το 

Facebook και το Twitter περιέχουν δισεκατομμύρια αδόμητα δεδομένα, τα οποία σε 

περίπτωση που αναλυθούν, μπορούν να αποκομίσουν ποιοτικά συμπεράσματα τα 

οποία οδηγούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη μιας επιχείρησης. 

 Ακόμα, τα ίδια τα SNS χρησιμοποιούν τεχνικές data mining για να εξάγουν 

δεδομένα από τους χρήστες τους, όσον αφορά μελέτες σε διάφορους τομείς αλλά και 

στατιστικά δεδομένα. Το πιο κλασσικό παράδειγμα είναι τα cookies, που 

πραγματοποιούν crawling στα προφίλ των χρηστών για να συλλέξουν προσωπικές 

πληροφορίες αλλά και για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του χρήστη.  

 Τα δεδομένα τα οποία αποκομίζονται από τα cookies στη συνέχεια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τα SNS για διάφορους λόγους, όπως στατιστικά 

αποτελέσματα, ή μπορεί να πουληθούν σε συνεργάτες marketing για να εμφανίζονται 

για παράδειγμα διαφημίσεις προϊόντων που θεωρούν πως οι χρήστες θα 

ενδιαφέρονται για αυτά, στο profile τους.  

7.3 Διατήρηση ιδιωτικότητας 

 

 Στην έρευνα των Al-Saggaf και Islam (2014), παρατίθεται μια στρατηγική για 

την αποτροπή εξαγωγής προσωπικών πληροφοριών από Social Network Sites, η 

οποία πηγάζει από το ίδιο το data mining. Η στρατηγική αυτή είναι η Privacy-

Preserving Data Mining (PPDM). Η PPDM επιτρέπει σε έναν data miner να ασκήσει 

ποικίλες λειτουργίες και πλεονεκτήματα που προσφέρει το data mining, εκτός από το 

να γνωρίζει τις προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που εξάγονται κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής μια τεχνικής data mining.  

 Ένα παράδειγμα λειτουργίας της συγκεκριμένης στρατηγικής,  είναι η 

προσθήκη παράσιτων στις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, χωρίς να 

προξενήσουν οποιαδήποτε αλλαγή αλλά και επιπτώσεις. Μετά την προσθήκη σε 

περίπτωση που ένας data miner προσπαθήσει να εξάγει δεδομένα από τους 

χρήστες, θα μπερδευτεί καθώς τα παράσιτα δεν θα του επιτρέπουν να κατανοήσει 
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ποια είναι σωστή πληροφορία και ποια όχι, ενώ παράλληλα πολλά από τα δεδομένα 

δεν θα είναι κατανοητά. 

 Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο data miner να μην γνωρίζει ποια 

πληροφορία είνια σωστή και ποια όχι και δεν θα μπορεί αν χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα αυτά στη μετέπειτα δουλειά του. 
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8. Link analysis 
 

 Οι συνδέσεις μεταξύ των ατόμων και των πραγμάτων μεταξύ τους αποτελούν 

ένα καθημερινό φαινόμενο. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των 

παιδιών και των γονιών, δημιουργώντας έτσι μία σύνδεση γονέα-παιδιού, συνδέσεις 

μεταξύ φίλων, ενώ επίσης υπάρχει σύνδεση μεταξύ ενός αμαξιού και ενός 

ανθρώπου. 

 Παρατηρείται δηλαδή πως το φαινόμενο της σύνδεσης μεταξύ των 

«αντικειμένων», διαθέτει μια ευρεία έννοια. Ως τώρα, γίνεται κατανοητό πως τα links, 

συνδέουν δύο «αντικείμενα», τα οποία έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Ένα 

«αντικείμενο» όμως μπορεί να έχει παραπάνω από μια συνδέσεις. 

 Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα αντικείμενα τα οποία 

έχουν σχέσεις μεταξύ τους και συνδέονται ονομάζονται κόμβοι, ενώ οι συνδέσεις 

μεταξύ τους edges. Σε ένα γράφο, σύμφωνα με τους Chakraborty et al στο άρθρο 

τους Link analysis, όταν οι κόμβοι που συνδέονται μεταξύ τους είναι του ίδιου είδους, 

για παράδειγμα ένα δίκτυο φίλων, τότε το δίκτυο ονομάζεται ομογενές, ενώ όταν οι 

κόμβοι είναι διαφορετικού είδους, ονομάζεται ετερογενές δίκτυο, όπως για 

παράδειγμα οι σχέσεις αυτοκινήτων-ανθρώπων. 

 Επίσης, όταν ένα δίκτυο αποτελείται από διαφορετικά είδη edges, ονομάζεται 

multi-relational. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι οι συνδέσεις από ένα γενεαλογικό 

δέντρο, όπου οι συνδέσεις μπορεί να είναι γονέα-παιδιού, σύζυγων κτλ. 

8.1 Είδη διαδικασιών ανάλυσης συνδέσμων 

 

 Στο ίδιο άρθρο των Chakraborty et al, παρουσιάζονται ορισμένες διαδικασίες 

σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση συνδέσμων. Αυτές 

είναι: 

Link-based Object Classification (LOC): Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται 

για να ταξινομεί τους κόμβους. Ένα παράδειγμα είναι η ταξινόμηση των κόμβων 

ανάλογα με το degree τους, πόσο δηλαδή έντονα ή ασθενές συνδεδεμένοι είναι με 

τους άλλους κόμβους. 

 Επιπρόσθετα, με τη συγκεκριμένη τεχνική, μπορεί να βρεθεί η μέση 

απόσταση ενός κόμβου από τους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου και να γίνει 

ταξινόμηση ανάλογα με το ποσό τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη προσέγγιση και 

καθώς βρεθεί το αποτέλεσμα κάθε κόμβου και η απόσταση του από τους 

υπόλοιπους, μπορεί να βρεθεί ο δείκτης με το οποίο υπολογίζεται κατά πόσο 

κεντρικός είναι ένας κόμβος στο γράφο. 

Link-based Object Ranking (LOR): Η τεχνική αυτή βαθμολογεί τους κόμβους, 

λαμβάνοντας υπόψιν διάφορους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σημαντικότητα 

ενός κόμβου στη δομή του γράφου. Σκοπός δηλαδή του LOR είναι να συσχετίσει 

κάθε κόμβο με μια ποσοτική αξιολόγηση.  
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 Ένα παράδειγμα σχετικά με το LOR, είναι ταξινόμηση των ιστοσελίδων, 

ανάλογα με το ποσοστό αναζήτησης τους. Μια ιστοσελίδα δεν ταξινομείται με βάση 

μόνο του περιεχομένου της, αλλά επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και το αν περιέχει 

links τα οποία οδηγούν σε άλλες. Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι και τα άρθρα στο 

διαδίκτυο, στα οποία σημαντικό ρόλο στην κατάταξη τους παίζει αν υπάρχει 

παραπομπή σε αυτά από άλλα άρθα.12. Link Prediction 

 

 Η ανάλυση και μελέτη των γράφων περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες 

διεργασίες. Μία από αυτές είναι η το link prediction. To link prediction αποτελεί μία 

από τις βασικές διεργασίες πάνω στη μελέτη ενός δικτύου, καθώς επιτρέπει την 

πρόβλεψη συνδέσεων ανάμεσα στους κόμβους που μπορεί να υπάρξουν στο 

μέλλον, για παράδειγμα σε ένα δίκτυο φίλων, υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης 

νέων σχέσεων. 

 Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να βρεθούν τα μελλοντικά 

links ανάμεσα στους κόμβους, είναι ορισμένες μετρικές για την ανάλυση του proximity 

των κόμβων του δικτύου. Υπάρχουν διάφορες μετρικές που θα αναφερθούν και 

παρακάτω οι οποίες αναλύουν τη συγκεκριμένη παράμετρο όπως η Jaccard 

coefficient. Σκοπός είναι να βρεθεί το proximity measure, το οποίο ουσιαστικά 

σημαίνει ο βαθμός στον οποίο μοιάζουν-συσχετίζονται δύο κόμβοι. 

 Το link prediction είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ωθήσει μεγάλη μερίδα 

ερευνητών να ασχοληθούν με αυτό. Παρ' όλη τη δυσκολία του υπάρχουν τρόποι 

μέσα από τους οποίους μπορεί να επιλυθεί. Για την καλύτερη κατανόηση του 

θέματος, θα δοθεί μια εξήγηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

 Σε έναν χρονικά εξελισσόμενο γράφο κοινωνικού δικτύου, όπου οι σχέσεις 

μεταξύ των ανθρώπων αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, παίρνοντας μια 

χρονική στιγμή t 0 έως  t 0 , είναι πιθανό να γίνει πρόβλεψη των edges που θα 

δημιουργηθούν στο μεσοδιάστημα   t1  έως t1 .  Σκοπός δηλαδή της ανάλυσης, είναι 

να βρεθούν οι συνδέσεις (edges) που υπάρχουν στο γράφο G(t1 , t1 ), οι οποίοι  δεν 

υπήρχαν στον γράφο G(t 0 , t 0 ). 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τη θεωρία των γράφων, σημαντικό ρόλο για την 

ανακάλυψη νέων συνδέσμων έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι εγγενή με το 

γράφο που πραγματοποιείται η μελέτη. Η πιθανότητα δηλαδή ενός κόμβου να 

αποκτήσει καινούργιες σχέσεις με έναν άλλο είναι υψηλές, αν ο κόμβος αυτός έχει 

κοινούς φίλους ή ενδιαφέροντα. Ένα πόρισμα δηλαδή είναι πως για την καλύτερη 

ακρίβεια ανακάλυψης των καινούργιων σχέσεων, είναι η μελέτη των της εγγύτητας, ή 

αλλιώς, το πόσο κοντά είναι μεταξύ τους οι κόμβοι σε ένα γράφο. Επίσης, σημαντικό 

ρόλο στο link prediction έχουν οι παράμετροι των κόμβων, όπως θα φανεί σε 

παρακάτω ανάλυση. 
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8.2 Λύση προβλήματος link prediction 

 

 Για την λύση του προβλήματος του Link prediction στους γράφους, υπάρχουν 

διάφοροι παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μία από τις λύσεις, οι 

οποίες πάρθηκαν από τον Leonid Zhukov (2015) είναι η ακόλουθη: 

 Έστω ότι έχουμε ένα γράφο G (V,E), όπουV είναι οι κόμβοι και Ε τα edges. Ο 

αριθμός των edges που λείπουν, μπορεί να υπολογιστεί με: 

|V|(|V|-1)/2-|E| 

 Σε περιπτώσεις όπου ο γράφος μπορεί να είναι αραιός (sparse), όπου οι 

συνδέσεις είναι πολύ λιγότερες από τους κόμβους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένας καινούργιος 

σύνδεσμος μεταξύ των κόμβων. 

|Ε|<<|V|2  

 Για τυχαίες υποθέσεις όπου οι σύνδεσμοι μπορεί να ενωθούν με τους 

κόμβους χρησιμοποιείται ο τύπος: 

Ο(
2 ||

1

V
) 

 Ο λόγος που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος τύπος είναι επειδή υπάρχει μια 

συγκεκριμένη σειρά σημασίας στο κατά πόσο πολλά edges υπάρχει δυνατότητα να 

τοποθετηθούν σε ένα γράφο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε μεγάλους 

γράφους να υπάρχει μικρή πιθανότητα επίτευξης.  

 Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ένα συμπέρασμα που μπορεί να 

οδηγήσει η παραπάνω εξήγηση των της τυχαίας υπόθεσης σύνδεσης των κόμβων, 

χωρίς ιδιαίτερες παραμέτρους, είναι πως υπάρχει υψηλό ποσοστό αποτυχίας και 

μικρό ποσοστό επιτυχίας. 

 Όπως προαναφέρθηκε, μια μέθοδος για τον εντοπισμό των νέων συνδέσεων, 

χρειάζεται να παρθούν δύο χρονικές περίοδοι ενός γράφου. Για την επίλυση του 

προβλήματος, χρειάζεται να αγνοηθούν οι κόμβοι που υπάρχουν κατά τη χρονική 

περίοδο του γράφου G(t 0 , t 0 ), για τον λόγο ότι χρειάζονται να εξετασθούν edges τα 

οποία έχουν προστεθεί μεταξύ του ίδιου συνόλου κόμβων που υπήρχαν αυτή τη 

χρονική περίοδο. 

 Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολούθησαν οι Chakraborty etal, κρίνεται 

αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί μια λίστα του αριθμού των edges τους οποίους ένας 

κόμβος χρειάζεται να βρίσκεται σε επαφή με αυτούς, έτσι ώστε η πρόβλεψη να 

πραγματοποιηθεί σε ένα υποσύνολο του γράφου. 

 Το παράδειγμα των προαναφερθέντων ξεκινάει ως εξής: Στο γράφημα που 

απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα, απεικονίζεται το σύνολο των κόμβων μιας 
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συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, που περιέχει κόμβους Α έως Η, όπου οι κόμβοι Α, 

Β, C και F έχουν περισσότερες από 3 άκρες συνδεδεμένες σε αυτούς, θα πούμε ότι 

αυτές οι άκρες ανήκουν στον core. Σύμφωνα με αυτό το γράφημα η τιμή του ktraining 

να είναι 3. Οι ακόλουθες άκρες είναι όλες μέρος άλλης σειράς που ονομάζεται E old : A 

→ C; A → G; A → D; C → E; C → G; B → D; Β → Η; B → F; E → F; και F → Η 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τον παραπάνω γράφο στην εικόνα, η πρόβλεψη θα 

πραγματοποιηθεί στους core κόμβους. Η επιλογή των συγκεκριμένων κόμβων γίνεται 

διότι στο παράδειγμα δεν είναι επιθυμητή πρόβλεψη των edges, που ήδη υπάρχουν 

μέσα στο γράφο.  

 Οι καινούργιες αλληλεπιδράσεις των κόμβων μπορούν να καθοριστούν με τον 

τύπο E new . V × V − E old θα έχουν ως αποτέλεσμα το E new . 

 Στη συνέχεια προστέθηκε και ο κόμβος I.  Τα edges που υπάρχουν στην 

εικόνα είναι αυτά τα οποία μέσα από το πρόβλημα χρειάζεται να προβλεφθούν. Τα 

edges που υπάρχουν στον νέο γράφο, είναι ανάμεσα στους κόμβους A,B,C και F. Για 

την ακριβέστερη πρόβλεψη, ορίζουμε το E* new  ως E new  ∩ (core × core). Οι 

προβλέψεις στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, είναι αυτές που βρίσκονται 

στη γειτονιά των κόμβων που ανήκουν στον core. Στη συνέχεια, γίνεται επιλογή  των 

πρώτων ζευγαριών n στο setcore × core, όπου n είναι ο αριθμός E* new , δεδομένου 

ότι ισχύει | E* new |. 

 

8.2.1 Proximity scoring 

 

 Μια επιμέρους λύση στο πρόβλημα του link prediction, αποτελεί ο 

υπολογισμός του proximity scoring. Proximity scoring σημαίνει ο υπολογισμός του 

similarity που έχει ένα ζευγάρι κόμβων c(v1,v2).  

 Αφού υπολογιστούν όλες οι τιμές μεταξύ των κόμβων, τοποθετούνται στη 

λίστα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η 

επιλογή των υψηλότερων ζευγαριών και χρησιμοποιούνται ως καινούργιοι 

σύνδεσμοι. Έτσι, σύμφωνα με τη λογική των κοινωνικών δικτύων,  οι κόμβοι οι οποίοι 

είναι σχετικοί μεταξύ τους περισσότερο από άλλους κόμβους μέσα στο δίκτυο, 

συνδέονται. 

8.2.2 Τεχνικές link prediction 

 

Number of common neighbors: Περισσότερες συνδέσεις θα υπάρξουν αν υπάρχει 

μεγάλο ποσοστό "γειτόνων", έτσι σε όσο περισσότερους χρήστες ένας κόμβος είναι 

στενά συνδεδεμένος, τόσο πιο πιθανό είναι ο κόμβος να είναι στενά συνδεδεμένος σε 

αυτούς. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν δύο κόμβοι έχουν κοινούς 

κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους, αυξάνεται η περίπτωση στο μέλλον να 

συνδεθούν μεταξύ τους. 
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 Στο σημείο αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει και η ομοφυλία (homophyli) μεταξύ 

των κόμβων μέσα σε ένα δίκτυο. Ομοφυλία, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι τα άτομα που έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και κοινά 

χαρακτηριστικά. Μέσω της συγκεκριμένης παραμέτρου, τα άτομα τα οποία έχουν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά με άλλους κόμβους, είναι πιθανό να υπάρξει σύνδεσμος 

μεταξύ αυτών στο μέλλον. 

Jaccard's coefficient: Πόσο πιθανό είναι να γίνει μια σύνδεση και από τις δύο 

πλευρές. Με την τεχνική Jaccard's coefficient ουσιαστικά γίνεται διαίρεση των κοινών 

"γειτόνων"  με το συνολικό μέγεθος της γειτονιάς των κόμβων. 

Αdamic/adar: Δίνεται περισσότερο σημασία σε ένα weight περισσότερο που έχει 

κοινούς «γείτονες», όταν αυτοί οι κόμβοι δεν έχουν στην πραγματικότητα  πολλούς 

«γείτονες». Ουσιαστικά, όταν υπάρχουν δύο κόμβοι και υπάρχουν αρκετοί 

αλληλεπικαλυπτόμενοι γείτονες,  οι οποίοι έχουν περισσότερες συνδέσεις στο δίκτυο.  

 Έτσι, η σχέση που μπορεί να έχουν στο μέλλον οι κόμβοι που μελετώνται, 

εξαρτάται από το degree των αλληλεπικαλυπτόμενων κόμβων. Για την υλοποίηση 

της συγκεκριμένης τεχνικής, χρειάζεται να υπολογιστεί το σύνολο των 

αλληλεπικαλυπτόμενων κόμβων και στη συνέχεια υπολογίζεται ο λογάριθμος των 

degrees τους. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως όσο πιο πολύ degree έχουν οι 

αλληλεπικαλυπτόμενοι κόμβοι έχουν λιγότερη επιρροή, ενώ το αντίθετο συμβαίνει 

όταν έχουν χαμηλό degree.   

Katz: Παρακολουθεί όλα τα πιθανά μονοπάτια σε όλο το δίκτυο και κυρίως 

παρακολουθεί την κοντινή απόσταση δίνοντας περισσότερο weight στα κοντινότερα 

μονοπάτια, τότε ο κόμβος συνδέεται με άτομα που είναι πιο κοντά σε αυτόν στο 

δίκτυο. 

Personalized PageRank: Στην πραγματικότητα, ο αλγόριθμος Pagerank έχει τη 

δυνατότητα να φανερώσει τις πιθανές hops σε κάθε κόμβο στο δίκτυο με τον οποίο 

συνδέεται. Αντίθετα, ο Personalized PageRank φανερώνει την πιθανότητα σύνδεσης 

σε ένα συγκεκριμένο κόμβο και η χρήση του γίνεται για κάθε πιθανό ζευγάρι κόμβων. 

 Συνοπτικά, με τον αλγόριθμο Pagerank, ένας κόμβος θα επισκεπτόταν μέσα 

στο γράφο αρκετούς άλλους κόμβους με το random walk, δηλαδή αυτούς τους 

οποίους επιθυμούσε περισσότερο, ενώ με το Personalized PageRank, η επίσκεψη 

θα γίνεται σε έναν μόνο κόμβο, έτσι ώστε να βρεθεί η πιθανή σύνδεση. 

Υπολογισμός Clustering Coefficient: Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μετρική, 

υπολογίζεται το Clustering Coefficient δύο κόμβων και στη συνέχεια 

πραγματοποιείται πολλαπλασιασμός ή πρόσθεση μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα θα 

δημιουργήσει μια μετρική similarity μεταξύ των κόμβων. Στη συνέχεια αφού 

εμφανιστούν τα αποτελέσματα, επιλέγονται όλα τα πιθανά edges στον γράφο. Για 

κάθε ζευγάρι κόμβων που μπορεί να ενωθεί με edge στο μέλλον, υπολογίζεται ο 

τύπος που αναφέρθηκε παραπάνω με το clustering coefficient των δυο κόμβων 

C(i,j). O τύπος που μπορεί να ακολουθηθεί είναι ο εξής: 

)(*)( ji VCCVCC  
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ή 

)()( ji VCCVCC   

8.2.3 Εκτέλεση link prediction 

 

 Αρχικά, για την επίτευξη του link prediction σε ένα γράφο, κρίνεται αναγκαίο 

να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Πρώτον, πραγματοποιείται επιλογή 

των χαρακτηριστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την διαδικασία, ενώ στη συνέχεια 

γίνεται επιλογή του μοντέλου για την ανάλυση και τέλος το test για την περίπτωση 

επιτυχίας ή αποτυχίας. 

 Επιπρόσθετα, στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικά είδη χαρακτηριστικών για τη μελέτη. Ορισμένα από αυτά και τα πιο 

σημαντικά είναι: 

Topological proximity features: Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση της δομής του 

γράφου ως δείκτη πρόβλεψης. 

Aggregated features: Υπολογίζονται και χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά για κάθε 

κόμβο, όπως για παράδειγμα το degree και το clustering coefficient. Οπότε 

aggregated features θεωρούνται χαρακτηριστικά για κάθε κόμβο, αλλά παρόλα αυτά 

μπορεί να συνδυαστούν χαρακτηριστικά για δύο διαφορετικούς κόμβους για να 

υπάρξει αποτέλεσμα μέσω aggregated features για δύο κόμβους. 

Content based and proximity features: Δημιουργία γράφου σύμφωνα με το 

περιεχόμενο που έχουν γράψει ορισμένοι άνθρωποι στο δίκτυο, ώστε να υπάρχει 

περιεχόμενο σύμφωνα με αυτή τη σύνδεση. Ουσιαστικά δηλαδή οι μελλοντικοί 

σύνδεσμοι θα υπολογίζονται με βάση το περιεχόμενο κάθε κόμβου, για παράδειγμα 

αν ένας κόμβος έχει ως περιεχόμενο άρθρα για μαθηματικά, είναι πιο πιθανό να 

συνδεθεί με έναν κόμβο που έχει ως περιεχόμενο τη φυσική και τα οικονομικά, παρά 

την ιστορία. 
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Εφαρμογή της θεωρίας και πραγματοποίηση έρευνας στα 

Social Media. H μετανάστευση μέσα από την ανάλυση 

δεδομένων κοινωνικών δικτύων και η παρακολούθηση της 

εξέλιξης της πληροφορίας 

9. Αναλύσεις μέσω του Twitter 

9.1 Refugees in Greece (Data from Twitter): Πρώτο δείγμα 

 

9.1.1 Ανάλυση δεδομένων από το Twitter με δημιουργία γράφου (NodeXL) 

 

 Στον παραπάνω γράφο, o οποίος δημιουργήθηκε με τη χρήση NodeXL, η 

επιλογή του χρώματος των κόμβων έγινε με βάση τους Followers που έχουν οι 

χρήστες του Twitter, με σκοπό να φανεί η επίδραση και το αντίκτυπο που έχουν σε 

ένα κοινωνικό δίκτυο και η δυναμική που δίνουν σε ένα κόμβο. Οι κόμβοι με ανοιχτό 

μπλε έχουν τους λιγότερους followers και όσο πιο πολύ σκουραίνει το χρώμα, τόσο 

αυξάνεται ο αριθμός τους. 
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 Παρατηρείται βλέποντας την τοποθέτηση των κόμβων στο γράφο και τα 

communities που έχουν δημιουργηθεί, πως ο αριθμός των followers δεν έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στην διάδοση της πληροφορίας. Υπάρχουν κόμβοι με πολλούς και λίγους  

followers σε μια ομάδα (community), γεγονός που σημαίνει πως η επιρροή τους δεν 

είναι σημαντική όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράμετρο. 

 Για να εξηγηθεί καλύτερα το φαινόμενο της βαρύτητας ενός κόμβου, 

χρησιμοποιήθηκε το eigenvector centrality, έτσι ώστε να εμφανιστούν οι κόμβοι με 

την μεγαλύτερη επιρροή. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, καθώς οι κόμβοι 

έχουν παρόμοιο μέγεθος στο περισσότερο μήκος του γράφου, φανερώνοντας πως το 

θέμα της προέλευσης των μεταναστών στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

από όλες τις μεριές και πως οι χρήστες βρίσκονται σε συνεχόμενη συζήτηση πάνω 

στο θέμα. 

 Για την μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα, χρησιμοποιήθηκαν και οι 

παράμετροι των χρηστών που ακολουθούν οι κόμβοι (Followed) αλλά και τα tweets 

που έχουν κάνει πάνω στο θέμα. Παρατηρείται πάλι ότι οι παράμετροι αυτοί δεν 

έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Για παράδειγμα: 

 

9.1.2 Εξήγηση του ρόλου του Eigenvector Centrality 

 Ο επιλεγμένος κόμβος έχει κατά μέσο όρο το ίδιο eigenvector centrality με 

τους υπόλοιπους κόμβους. Το opacity του δείχνει πως «ακολουθεί» αρκετούς 

χρήστες, γεγονός όμως που δεν κάνει την υπέρβαση για να διαθέτει κυρίαρχο ρόλο 

στο δίκτυο.  

 Επιπρόσθετα, παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν και για τα edges, όπου το 

χρώμα και το μέγεθος τους καθορίζονται από τις σχέσεις μεταξύ των κόμβων 
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(Followers, followed, retweets) και την ημερομηνία που έγιναν. Το γεγονός αυτό 

φανερώνει πάλι την κινητικότητα μεταξύ των κόμβων όσον αφορά τις πληροφορίες 

που διαδίδονται, δείχνοντας ουσιαστικά ότι όλοι οι κόμβοι σχεδόν έχουν μια σχέση 

μεταξύ τους. Παράλληλα, το opacity των κόμβων είναι βάση της ημερομηνίας που 

έγινε το tweet, έτσι ώστε να φανερωθεί η αξία που μπορεί να έχει ένα tweet όσο 

παλιό και να είναι. 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα του παραπάνω γράφου και των 

παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του, φαίνεται πως το θέμα των 

μεταναστών στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον και οι απόψεις των 

περισσότερων ατόμων θα διαδοθούν και θα συζητηθούν σε όλο το μήκος του 

γράφου.  

9.2 Αναλύσεις των δεδομένων του Twitter 

 

 Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το Twitter, μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τόπος προέλευσης των ατόμων που έκαναν τα tweets και 

πόσους followers έχουν. Παρ' όλο που το θέμα αφορά κατά κύριο λόγο την Ελλάδα 

τα περισσότερα tweets προέρχονται από άτομα του εξωτερικού, αν και τα δεδομένα 

αυτά πολλές φορές μπορεί να είναι αναληθής. 

 

9.2.1 Χώρος προέλευσης χρηστών 

 Παράλληλα, μία ακόμα ενδιαφέρουσα πληροφορία που μπορεί να παρθεί 

από τα δεδομένα του Twitter, είναι τα tweets και οι followers που έχουν οι χρήστες 

του συγκεκριμένου δικτύου από τη στιγμή που δημιούργησαν λογαριασμό στο 

Twitter. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει πως τα περισσότερα tweets δεν έγιναν 

κατά την περίοδο της μαζικής μετανάστευσης στην Ελλάδα, την περίοδο 2015-2016, 

αλλά νωρίτερα. Οι δύο οπτικοποιήσεις έγιναν με την εφαρμογή Exploratory. 
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9.2.2 Ημερομηνία που έγιναν μέλη οι χρήστες και το ποσοστό των tweets και followers στο 

πέρασμα του χρόνου 

 

 

 Επιμέρους στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση 

του δικτύου είναι: 

 

9.2.3 Top hashtags in Tweet σε όλο το γράφο 
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9.2.4 Κορυφαίες λέξεις στα tweets και κατάταξή τους 

 Στην εικόνα 13.2.4 φαίνεται το κυρίως θέμα που απασχολεί το συγκεκριμένο 

γράφο. Παρατηρείται επίσης πως τα περισσότερα tweets έχουν αρνητικό 

περιεχόμενο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αρνητικό περιεχόμενο μπορεί να 

σημαίνει πως οι χρήστες δεν είναι ικανοποιημένοι με την αντιμετώπιση των 

μεταναστών, ενώ επίσης μπορεί να σημαίνει πως είναι κατά της προέλευσης των 

μεταναστών. 

 

9.2.5 Δυνατοί χρήστες στο γράφο βάση των απαντήσεων που δέχονται 

 

 

9.2.6 Δυνατοί χρήστες στο γράφο βάση των mention από άλλους χρήστες 
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9.3 Refugees in Greece (Data from Twitter): Δεύτερο Δείγμα 

 Ο γράφος που θα αναλυθεί στη συνέχεια φανερώνει ένα κοινωνικό δίκτυο στο 

Twitter και αυτή τη φορά σχετικά με τους μετανάστες στην Ελλάδα. Οι λέξεις κλειδιά 

που χρησιμοποιήθηκαν αυτή τη φορά είναι #migrants, #refugees, #greece. 

Παρατηρείται ότι οι πληροφορίες αναλύονται σχετικά με τα Tweets των χρηστών του 

Twitter παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα. 

 

9.3.1 Δεύτερο δείγμα ανάλυσης γράφου του Twitter 

 Όσον αφορά το γράφο, πάρθηκε ένα συγκεκριμένο δίκτυο ανθρώπων στο 

Twitter και στη συνέχεια αναλύθηκε η σχέση μεταξύ τους. Αρχικά, παρατηρείται ότι τα 

edges έχουν καθορισμένη πορεία. Αυτά είναι τα Direct nodes,  δηλαδή δείχνει πόσοι 

άνθρωποι μπορούν να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο κόμβο απευθείας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση του γράφου, οι Direct nodes είναι αυτοί που 

αλληλοεπίδρασαν με τον χρήστη απευθείας. Αυτό δείχνει εν μέρη τη σημαντικότητα 

του χρήστη και την επίδραση που είχε το tweet του. 

 Παράλληλα, παρατηρείται πως οι nodes έχουν χωριστεί σε σχήματα (κύκλους 

και τετράγωνα), ενώ περιέχουν και διαφορετικό χρώμα. Αρχικά η ανάλυση έγινε με το 
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closeness centrality, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει ο χρήστης στους 

άλλους . Το closeness centrality αποδίδεται στο γράφο με το σχήμα του κύκλου και η 

ανάλυση πάει σταδιακά, δηλαδή ο μεγαλύτερος κύκλος έχει το μεγαλύτερο   

closeness centrality ενώ ο μικρότερος το μικρότερο μέγεθος. Το γεγονός αυτό 

φανερώνει με τι ταχύτητα μπορεί να κινηθεί η πληροφορία (tweet) και να επηρεάσει 

τους άλλους χρήστες. Για παράδειγμα: 

 

9.3.2 Σημασία ClosenessCentrality στο γράφο 

 Ο χρήστης humanappeal μεταδίδει το παραπάνω tweet. Η περίπτωση να 

φτάσει στους άλλους χρήστες του twitter είναι μεγαλύτερη από άλλους χρήστες, με 

αποτέλεσμα η άποψη του ή είδηση να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε παράγοντες όπως οι followers και τα retweets. Επίσης, παρατηρείται 

πως αλλάζει και το χρώμα των κόμβων, όσο πιο ανοιχτοί είναι, τόσο λιγότερο 

closeness centrality έχουν. 

 Στη συνέχεια,  στο γράφο φαίνεται πως υπάρχουν και nodes με τετράγωνο 

σχήμα. Εδώ έγινε ένας διαχωρισμός, έτσι ώστε να φαίνονται οι χρήστες του 

κοινωνικού δικτύου που έχουν μεγαλύτερο betweenness centrality. Με τον όρο αυτό 

εννοείται πόσο πιθανό είναι ένας node να αποτελεί την απευθείας σύνδεση μεταξύ 

δύο χρηστών ή ομάδας χρηστών. Οι χρήστες με το betweenness centrality, 

χωρίζονται πάλι σε μέγεθος και χρώμα, όπως του closeness centrality. Οι χρήστες με 

μεγάλο betweenness centrality, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

καθώς μπορεί να ενώνουν δύο ομάδες. Παρά την υψηλή ετεροφυλία, υπάρχουν 

χρήστες στο δίκτυο που ενώνουν διαφορετικές ομάδες χρηστών, φανερώνοντας έτσι 

τη σημαντικότητα του θέματος και τη διάχυση της πληροφορίας. Για παράδειγμα: 
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9.3.3 Σημασία του Betweenness Centrality στο γράφο 

 Ο επιλεγμένος node (οι κόκκινες γραμμές είναι για να επισημαίνουν την 

επιλογή) είναι ίσως ο μεγαλύτερος στο δίκτυο, διότι ενώνει τουλάχιστον 4 ομάδες με 

αρκετά άτομα. Σε περίπτωση που εξαφανιστεί ο συγκεκριμένος χρήστης, η 

πληροφορία θα σταματήσει να διαδίδεται και πολλοί χρήστες θα αποκοπούν. 

 Τέλος, στο γράφο σχετικά με τους μετανάστες στην Ελλάδα, φαίνεται πως τα 

edges, οι γραμμές δηλαδή που ενώνουν τους χρήστες μεταξύ τους, κάποιες 

φαίνονται έντονα, ενώ άλλες όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, πως το πιο πρόσφατο 

tweet  έχει εντονότερο χρώμα.  

 Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε για να φανεί πόσο σημασία έχει η χρονική 

στιγμή που έγινε η δημοσίευση, δηλαδή φαίνεται σε μεγάλο ποσοστό πως οι πιο 

παλιές δημοσιεύσεις είναι αυτές που ενώνουν το μεγαλύτερο τμήμα του γράφου, ενώ 

όσο συμπληρώνεται η διάμετρος του γράφου, το χρώμα γίνεται εντονότερο, 

φανερώνοντας τη μετάδοση της πληροφορίας. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά 

κατατάσσει με κάποιο τρόπο το μέγεθος ή τη σημαντικότητα της πληροφορίας που 

διαδίδεται. 
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10. Αναλύσεις ελληνικών και ξένων σελίδων στο Facebook 

όσον αφορά τους μετανάστες 
  

 Η διάδοση της πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα, δεν επιτρέπει μόνο τα 

άτομα να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά παράλληλα να ανταλλάσσουν ιδέες και να 

εκφράζουν τις απόψεις τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διάδοση 

της πληροφορίας, όπου πληροφορία μπορεί να είναι ένα link ή μια φωτογραφία, το 

οποίο μπορεί να πάρει μεγάλο εύρος στο δίκτυο. 

 Πολλές φορές όμως οι πληροφορίες μπορεί να συσσωρευτούν σε ένα 

συγκεκριμένο δίκτυο ατόμων και να μην υπάρχει η δυνατότητα να διαδοθεί πέρα από 

αυτό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα «closed groups» του Facebook, όπου τα μέλη 

ανταλλάσσουν πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν μόνο αυτοί. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να μην γνωρίσουν μια πληροφορία. 

 Οι σημαντικοί χρήστες σε ένα δίκτυο, αποτελούν ουσιαστικά τη βάση της 

διάδοσης της πληροφορίας και για τον λόγο αυτό πρέπει να ανιχνευθούν σε 

περιπτώσεις ανάλυσης, όπως για παράδειγμα των εταιριών σε ένα marketing project. 

Η διάδοση της πληροφορίας από λιγότερο σημαντικούς χρήστες, περιορίζεται σε 

μικρό δίκτυο ή κοινότητα, σε περίπτωση όμως που υπάρχει στο δίκτυο ένας 

σημαντικός χρήστης με επιρροή, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

 Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει οι Antaris et al (2014), οι χρήστες με κοινά 

συμφέροντα συνήθως συμμετέχουν στις ίδιες κοινωνικές ομάδες, δημιουργώντας έτσι 

κοινότητες. Οι κόμβοι μέσα σε αυτές τις κοινότητες τείνουν να είναι πιο πυκνά 

συνδεδεμένοι ο ένας από τον άλλο σε αντίθεση με το υπόλοιπο της κοινωνικής 

γραφικής παράστασης που αντιπροσωπεύει τη δομή ενός κοινωνικού δικτύου. Ως εκ 

τούτου, αυτοί οι κόμβοι είναι κατά κάποιο τρόπο απομονωμένοι από άλλες 

κοινότητες, γεγονός που παρεμποδίζει διάδοση πληροφοριών μεταξύ των 

κοινοτήτων. 

 Μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα θα ήταν η αύξηση των συνδέσεων 

μεταξύ των χρηστών έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία, καθώς θα 

ενώνονταν και οι απομονωμένοι κόμβοι του δικτύου, με αποτέλεσμα την 

αποτελεσματική διάδοση της πληροφορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μέθοδο 

FoF (friend of a friend), που στην ουσία προτείνει φίλους στους χρήστες έτσι ώστε να 

υπάρξουν περισσότερες συνδέσεις. 

 Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Antaris et al (2014), η σύσταση του FoF 

στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αύξηση τοπικά του «clustering coefficient» κλείνοντας 

«τρίγωνα» μεταξύ των χρηστών και δεν είναι σχεδιασμένο άμεσα για να βοηθήσει 

στη βελτίωση διάδοσης πληροφοριών. 

 Αυτό που στην ουσία δηλαδή χρειάζεται είναι να ανιχνευθεί ο κόμβος με την 

μεγαλύτερη επιρροή και να συνδεθεί με τους υπόλοιπους χρήστες. Κατ' αυτό τον 

τρόπο η διάδοση της πληροφορίας είναι πιο εφικτή και εύκολη, καθώς το degree του 

κόμβου είναι αρκετά υψηλό για να διαδώσει την πληροφορία στα άλλα μέλη. 
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 Η μαζική μετανάστευση των κατοίκων της Συρίας αλλά και ευρύτερα της 

Ανατολής στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης 

δημιούργησε κύμα συζητήσεων σε όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον στα κοινωνικά 

δίκτυα.  

 Το Facebook, ο κολοσσός των κοινωνικών δικτύων, είναι ένα μέρος όπου 

υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σελίδων, όπου άνθρωποι ίδιων αλλά και 

διαφορετικών ιδεολογιών και πολιτικών πεποιθήσεων μπορούν να ανταλλάσσουν τις 

απόψεις τους. Ένα τέτοιο θέμα αποτέλεσε η μετανάστευση.  Οι πολίτες στον κόσμο 

ανέτρεξαν στα κοινωνικά δίκτυα για να εκφράσουν την άποψη τους πάνω στο πολύ 

σημαντικό αυτό θέμα, δημιουργώντας έτσι κοινότητες, είτε κατά είτε υπέρ των 

μεταναστών. 

 Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία για την ανάλυση αυτών των ομάδων, κατά το 

πέρασμα των χρόνων από την έξαρση του το 2015, έτσι ώστε να φανεί πως 

αντέδρασε και συνεχίζει να αντιδράει ο κόσμος πάνω στο θέμα της μετανάστευσης. 

Πάρθηκαν ορισμένα παραδείγματα σελίδων στο Facebook, όπου τα δεδομένα 

εξάχθηκαν με την εφαρμογή Netvizz και πραγματοποιήθηκε ανάλυση τους με το 

Gephi, το Tableau και με τις δυνατότητες που δίνει το Microsoft Excel. 

 

10.1 "Educating the Children about the evils of Islam" (2015) 

 

10.1.1 Ανάλυση γράφου 

 

 Η εξαγωγή των δεδομένων της συγκεκριμένης σελίδας έγινε με τη χρήση του 

Netvizz.  Αρχικά, πραγματοποιήθηκε δημιουργία και ανάλυση του γράφου έτσι ώστε 

να φανεί ο τρόπος με τον οποίο κινείται η πληροφορία στο συγκεκριμένο δίκτυο. Το 

Facebook έχει πάρει ορισμένα μέτρα για την ιδιωτικότητα των χρηστών της και για 

τον  λόγο αυτό τα ονόματα των χρηστών και πολλές φορές τα post δεν εμφανίζονται 

κατά την ανάλυση. 

 

10.1.1.1 Ανάλυση γράφου της σελίδας "Educating the Children about the evils of Islam" (2015) 
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 Στον παραπάνω γράφο οι κόμβοι απεικονίζουν τα post που έχουν γίνει στη 

σελίδα και τους χρήστες το 2015. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ζωντανό 

δίκτυο όπου οι κόμβοι με το κόκκινο χρώμα είναι οι χρήστες και οι υπόλοιποι τα post, 

ενώ τα edges είναι οι αλληλεπιδράσεις που έχουν με τις αναρτήσεις της σελίδας. 

 Το weight των edges αποτελεί το ποσοστό των αλληλεπιδράσεων με 

αποτέλεσμα να εμφανιστούν ορισμένα post τα οποία έχουν κάνει σημαντικό 

αντίκτυπο στη σελίδα και παρακίνησαν τους χρήστες να ακολουθήσουν ή να 

αλληλοεπιδράσουν με αυτή. Ο αλγόριθμος Eigenvector centrality, φανέρωσε στο 

γράφο του κόμβους με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.  

10.1.2 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Για την καλύτερη κατανόηση του δικτύου, οι στατιστικές αναλύσεις θα 

εμφανίσουν ορισμένα στοιχεία τα οποία βοηθάν στην εξαγωγή ποιοτικών 

αποτελεσμάτων και πορισμάτων όσον αφορά την κίνηση της πληροφορίας στο 

διαδίκτυο.  

 

10.1.1.2 Ανάλυση δεδομένων (τύπος αναρτήσεων) της σελίδας  "Educating the Children about 

the evils of Islam" (2015) 

 Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ο τύπος των αναρτήσεων που έγιναν 

στη σελίδα το 2015 και ποιος είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Η 

οπτικοποίηση που έγινε με το Tableau, παρουσιάζει ξεκάθαρα πως οι αναρτήσεις 

που περιείχαν φωτογραφίες επηρέαζαν περισσότερο τον κόσμο και αποκτούσαν 
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περισσότερες αλληλεπιδράσεις. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 

συγκεκριμένος τύπος να ελκύει περισσότερο κόσμο στη σελίδα, τόσο αυτούς που 

τους άρεσε ήδη αλλά και χρήστες του Facebook που δεν ήταν ακόμα μέλη. 

 Η φωτογραφία που είχε την μεγαλύτερη απήχηση, όπως φαίνεται και από το 

Tableau, αντιπροσωπεύει πλήρως το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας και το 

αντίκτυπο που έχει είναι αρκετά σημαντικό. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη δύναμη 

που μπορεί να ασκήσουν τα κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο, πόσο μάλλον όταν αφορά 

ένα ευαίσθητο θέμα όπως η μετανάστευση. 

 

 

 

10.1.1.3 Η φωτογραφία που είχε την μεγαλύτερη απήχηση στη σελίδα 

 Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι από που προέρχονται οι χρήστες της 

σελίδας. Μέσα από αυτή την πληροφορία μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 

αποτελέσματα, καθώς πολλές φορές οι σελίδες καθορίζονται ανάλογα με τις 

πολιτικές δυνάμεις ή ακόμα περισσότερο από περιστατικά που έχουν συμβεί στην 

αντίστοιχη χώρα ωθώντας τον κόσμο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να διαδίδουν 

απόψεις και πληροφορίες. 
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10.1.1.4 Προέλευση χρηστών 

 

 Όπως φαίνεται στην παραπάνω οπτικοποίηση οι περισσότεροι χρήστες της 

σελίδας προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Αυστρία. Όπως 

προαναφέρθηκε, πολλές φορές ορισμένες καταστάσεις που υπάρχουν ή ορισμένα 

γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια χώρα επηρεάζουν τις απόψεις των 

ανθρώπων.  

 Το μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη επηρέασε όλο τον κόσμο, 

παρατηρείται όμως πως οι τρεις χώρες που έχουν τα περισσότερα μέλη, έχουν 

άμεση σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, η Αυστρία έχει αρκετά 

μεγάλα ποσοστά σε πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, όπως 

και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, τα ποσοστά της 

μπορεί να οφείλονται  στο ότι η συγκεκριμένη σελίδα έγινε από χρήστες που είναι 

κάτοικοι της Μ. Βρετανίας, αλλά και από το γεγονός πως ότι μπορεί να θεωρούν τη 

χώρα τους απειλούμενη, λόγω της σημαντικότητας της στον πολιτικό κόσμο. 

10.1.3 Correlations 

 

 Επιπρόσθετα, αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός να φανεί πως συσχετίζονται 

οι αλληλεπιδράσεις στις αναρτήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση τους.  
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 Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ανάλυση correlation των likes και τον 

comments στις αναρτήσεις με τα shares που έγιναν, φανερώνοντας έτσι ποια είναι η 

μέθοδος που προκαλεί μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. 

 

 

0.1.3.1 Correlations μεταξύ comments και shares 

 

10.1.3.2 Correlations μεταξύ likes και shares 

 

 Οι παραπάνω αναλύσεις φανερώνουν πως τα likes σύμφωνα με τις 

αναρτήσεις που έγιναν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι πιο  πιθανό να 

επιφέρουν στη μεγαλύτερη διάδοση της πληροφορίας παρά τα comments.  

 Για καλύτερη κατανόηση της παραπάνω ανάλυσης, correlation είναι μια 

τεχνική για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο ποσοτικών, συνεχόμενων 

μεταβλητών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση των likes και των shares.  

 Για τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα σε δύο συνεχόμενες μεταβλητές είναι 

απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας γραφικής παράστασης διασποράς των μεταβλητών 

για να ελεγχθεί η γραμμικότητα. Ο συντελεστής συσχέτισης δεν πρέπει να 

υπολογίζεται εάν η σχέση δεν είναι γραμμική. Για λόγους συσχέτισης μόνο, δεν έχει 

σημασία από ποιον άξονα εμφανίζονται οι μεταβλητές. Ωστόσο, η ανεξάρτητη (ή 
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επεξηγηματική) μεταβλητή απεικονίζεται στον άξονα x (οριζόντια) και η εξαρτώμενη 

γράφεται στον άξονα y (κάθετα). 

 Όσο πλησιάζει η διασπορά των σημείων σε ευθεία γραμμή, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ισχύς της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Επίσης, δεν έχει σημασία ποιες 

μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται. 

10.2 "Educating the Children about the evils of Islam" (2016) 

 

10.2.1 Ανάλυση γράφου 

 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση της ίδιας σελίδας  "Educating the Children about 

the evils of Islam" αυτή τη φορά το 2016, παρατηρείται πως υπάρχουν ορισμένες 

αλλαγές. Τα μέλη αρχίζουν να αλλάζουν συμπεριφορά στον τρόπο αλληλεπίδρασης 

τους με την σελίδα, δίνοντας περισσότερη έμφαση σε διαφορετικού τύπου μετάδοσης 

της πληροφορίας.  

 

100.2.1.1 Ανάλυση γράφου "Educating the Children about the evils of Islam" (2016) 

 Αρχικά, στο γράφο φαίνεται όπως και στο προηγούμενο έτος πως υπάρχει 

αρκετή κινητικότητα στη σελίδα. Υπάρχουν ορισμένες αναρτήσεις οι οποίες 

προσελκύουν περισσότερο κόσμο, εντός και εκτός της σελίδας, με likes, comments 

και shares. Τα weights των edges βασίζονται στο ποσοστό των αλληλεπιδράσεων 

ενώ χρησιμοποιήθηκε πάλι ο αλγόριθμος Eigenvector Centrality, για να δείξει στο 

γράφο τους πιο σημαντικούς κόμβους. Δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλοι παράμετροι, 

όπως για παράδειγμα το Betweenness Centrality, καθώς όλοι κόμβοι του γράφου 

αποτελούν μια ενιαία κοινότητα και υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με 

αποτέλεσμα να έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό και έτσι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δεν 

θα εμφάνιζε κάποιο ποιοτικό αποτέλεσμα. 

 Όσον αφορά τα edges, που γίνονται πιο σκούρα και μεγάλα ανάλογα με το 

weight που έχουν, παρατηρείται πως παρ' όλο που ένας κόμβος έχει μεγάλη 

διαφορά από τους άλλους σε σχέση με τη βαρύτητα του στο δίκτυο, ένας μικρότερος 
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κόμβος φαίνεται πως παρά το μικρό μέγεθος του, απέκτησε μεγάλη βαρύτητα 

παρατηρώντας το μπλε edge.  

 Το γεγονός αυτό σημαίνει πως παρ' όλο το degree που έχει ένας κόμβος, μια 

αλληλεπίδραση του με έναν άλλο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο αντίκτυπο στον 

κοινωνικό δίκτυο. Για παράδειγμα, ο κόμβος αυτός το πιο πιθανόν είναι να έγινε 

share με από τον χρήστη, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερο engagement. 

10.2.2 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Μια μεγάλη αλλαγή σε σύγκριση με το 2015, είναι ο τύπος των αναρτήσεων 

που είχε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Όπως φαίνεται στην παρακάτω οπτικοποίηση 

τα link υπερτερούν από τις φωτογραφίες που ήταν ο κύριος τύπος αλληλεπίδρασης 

το 2015.  

 Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης 

έχει πάρει διαφορετικές διαστάσεις μέσα σε ένα χρόνο. Οι χρήστες προσπαθούν 

πλέον να μεταδώσουν τις απόψεις τους και διάφορες ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο, 

επιθυμώντας να τις κάνουν πιο αληθοφανείς και επίσημες, δημιουργώντας έτσι 

μεγαλύτερο engagement στο Facebook.  

 

10.2.2.1 Τύπος αναρτήσεων "Educating the Children about the evils of Islam" (2016) 

 

 Η παραπάνω πρακτική πιθανόν έγινε έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερο 

κόσμο, αν και όπως φαίνεται σε παρακάτω οπτικοποίηση, ο αριθμός των μελών δεν 

αυξήθηκε ιδιαίτερα. Τα link βοηθάνε στο να παροτρύνουν τους χρήστες να 
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επισκεφτούν και άλλους ιστότοπους πιθανόν ίδιου περιεχομένου, με αποτέλεσμα να 

ενισχυθεί η άποψη ή εγκυρότητα της είδησης. 

 Όπως προαναφέρθηκε, σε μια ομάδα σε κοινωνικό δίκτυο όπως αυτή που 

αναλύεται, η διάδοση της πληροφορίας γίνεται μέσω των πιο αναγνωρισμένων 

κόμβων του δικτύου. Ο συνδυασμός αυτός, όπου ένας σημαντικός κόμβος στο 

δίκτυο είναι link, σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα, οι ιδέες της σελίδας να 

επεκταθούν εκτός της συγκεκριμένης κοινότητας. Είναι ενδιαφέρον πάντως, πως 

παρ' όλα τα στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω, οι χρήστες σε ένα χρόνο όχι μόνο 

δεν αυξήθηκαν, αλλά σε ελάχιστες περιπτώσεις ανά χώρα μειώθηκαν, ενώ στις 

περισσότερες έμειναν οι αριθμοί έμειναν στάσιμοι. 

 

10.2.2.2 Τόπος προέλευσης χρηστών "Educating the Children about the evils of Islam" (2016) 

 Η παραπάνω οπτικοποίηση παρουσιάζει τα μέλη της σελίδας για το 2016. Οι 

διαφορές όπως προαναφέρθηκε είναι ελάχιστες όπως για παράδειγμα το ότι 

προστέθηκαν ορισμένα μέλη από τη Βουλγαρία, η οποία επηρεάζεται και αυτή από 

το θέμα της μετανάστευσης. 

 Παρά την αποχή των χρηστών του Facebook να γίνουν μέλη της 

συγκεκριμένης σελίδας, φαίνεται πως οι ίδιοι οι χρήστες της σελίδας έχουν γίνει πιο 

ενεργοί. Το γεγονός αυτό φαίνεται από την παρακάτω οπτικοποίηση των δεδομένων 

για τα ποσοστά των comments των μελών που έχουν ανέβει αισθητά. Σε σύγκριση 

με την προηγούμενη χρονιά, όπου τα comments σε σχέση με τα likes, είχαν πολύ 



55 
 

μικρότερο μερίδιο για την αύξηση του engagement, αυτή τη φορά δείχνουν κάτι 

τελείως  διαφορετικό. 

 Η αύξηση των comments που σημαίνει ταυτόχρονα η αύξηση της 

ενεργητικότητας των χρηστών, φανερώνει πως το θέμα της μετανάστευσης δεν 

σταμάτησε να αποτελεί σημαντικό κομμάτι συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα 

και από ομάδες τέτοιου περιεχομένου. Τα αποτελέσματα αυτά δηλώνουν πως η 

μαζική μετανάστευση από τις χώρες της Ανατολής έχει γίνει μέγιστο θέμα συζήτησης 

στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύοντας τα μέλη σελίδων να εκφέρουν τις απόψεις τους 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

  Το θέμα της συγκεκριμένης σελίδας και άλλες παρόμοιες, παρ' όλο που 

έχουν πιο ευρύ χαρακτήρα, επηρεάζει σε υψηλό ποσοστό το κοινό το οποίο θα 

ενδιαφερθεί για το θέμα της μετανάστευσης.  

 

 

10.2.2.3 Μεγαλύτερη απήχηση ανάρτησης στο Educating the Children about the evils of Islam" 

(2016) 

 

10.2.3 Correlations 

 

 Το ίδιο γεγονός επιβεβαιώνεται με το correlation μεταξύ των comments και 

των shares στη σελίδα, όπου όσο ανεβαίνει ο αριθμός των comments, ανεβαίνει 

παράλληλα και ο αριθμός των shares, γεγονός που δεν υπήρχε το προηγούμενο 

έτος. 
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10.2.3.1 Correlations μεταξύ comments και shares  

 

10.3 "Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with Refugees in 

Greece" (2015) 

 

10.3.1 Ανάλυση γράφου 

 

 Στη συνέχεια της ανάλυσης περί του θέματος της μετανάστευσης στα 

κοινωνικά δίκτυα, αυτή τη φορά παρουσιάζεται η ανάλυση μιας σελίδας στο 

Facebook, όπου τα μέλη της αντιδράν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα. Η ανάλυση θα 

γίνει με παρόμοιο τρόπο, καθώς θα αναλυθεί ο γράφος του σελίδας ενώ θα 

πραγματοποιηθούν και στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων. 

 Η ανάλυση στη συγκεκριμένη σελίδα σε δύο χρόνια, γίνεται έτσι ώστε να 

συγκριθεί η αντιμετώπιση των ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα. Αυτή τη φορά όμως οι σελίδες απευθύνονται κυρίως σε ελληνικό 

κοινό, αλλά οι αναρτήσεις δεν αποσκοπούν να προσελκύσουν μόνο ελληνικό, αλλά 

και ξένο κοινό. 

 Για την ανάλυση της σελίδας, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Modularity. Ο 

αλγόριθμος Modularity που εφαρμόζεται στο Gephi αναζητά τους κόμβους που είναι 

πιο πυκνά συνδεδεμένοι μεταξύ τους παρά με το υπόλοιπο δίκτυο. 

 Έτσι, όταν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, τα χρώματα υποδεικνύουν 

διαφορετικές κοινότητες που καθορίζονται από αυτόν τον αλγόριθμο και βασικά θα 

δείξει, στη συγκεκριμένη περίπτωσή, ποιοι χρήστες είναι πιο πυκνά συνδεδεμένοι 

μεταξύ τους από ό, τι στο υπόλοιπο δίκτυο βάσει αλληλεπιδράσεων ή σχέσεων 

φιλίας. 
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 Γενικά, το modularity επιτρέπει την εμφάνιση ευαίσθητων σημείων του 

δικτύου και δίνει μια γενική ιδέα για τη δομή του. Γενικά όμως μόνο του δεν μπορεί να 

εξηγήσει πολλά πράγματα σε ένα γράφο. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται και 

άλλοι παράμετροι, όπως το eigenvector centrality στον παρακάτω γράφο, που 

βοηθάει να βρεθούν οι πιο σημαντικοί κόμβοι σε μια κοινότητα.  

 

10.3.1.1  Ανάλυση γράφου της σελίδας "Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with 

Refugees in Greece"(2015) 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω γράφο, κάθε κοινότητα μέσα στη σελίδα περιέχει 

και από τουλάχιστον ένα κύριο κόμβο ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι 

κοινότητες συνδέονται μεταξύ τους σε υψηλό βαθμό, γεγονός το οποίο σημαίνει πως 

οι χρήστες αλληλοεπιδράν με τις αναρτήσεις και επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πως η επικοινωνία συνεχίζεται με το πέρασμα του 

χρόνου, όπως παρατηρήθηκε και στην προηγούμενη σελίδα που αναλύθηκε. 
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10.3.2 Ανάλυση δεδομένων 

 

10.3.2.1 Ανάλυση δεδομένων της σελίδας "Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with 

Refugees in Greece"(2015) 

  

 Όπως φαίνεται στην παραπάνω οπτικοποίηση, το έτος 2015 το μεγαλύτερο 

engagement στις αναρτήσεις το είχαν οι φωτογραφίες. Συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες αλληλεπιδράσεις από τους χρήστες που είναι μέλη της σελίδας, ενώ 

στη συνέχεια ακολουθούν τα status, το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον, καθώς μόνο 

μερικές προτάσεις κατάφεραν να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο από τα βίντεο 

για παράδειγμα. 

 

10.4 " Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with Refugees in 

Greece" (2016) 

 

10.4.1 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Ο γράφος και η οπτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων φανερώνουν πως το 

2015, υπήρχε τεράστια απήχηση όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης στην 

Ελλάδα. Ο κόσμος και οι χρήστες αλληλοεπιδρούσαν σε μεγάλο βαθμό με τις 

αναρτήσεις και έπαιρναν ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας τις 

απόψεις τους. 

 Το 2016, αντίθετα παρατηρείται μια κάθετη πτώση. Παρόλο που δεν είχε 

περάσει αρκετός καιρός, ένας χρόνος δηλαδή από την ανάλυση του 2015, σύμφωνα 

με τα δεδομένα τα οποία εξάχθηκαν με το Netvizz, ο κόσμος σταμάτησε απότομα να 

ασχολείται με το θέμα της μετανάστευσης και οι αλληλεπιδράσεις έπεσαν 

κατακόρυφα. Το 2015 φαίνεται πως έφταναν στις φωτογραφίες τουλάχιστον τις 
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10.000, ενώ αντίθετα το 2016 όπως φαίνεται παρακάτω, φτάνει στο μέγιστο στις 

4000. 

 

10.4.1.1 Τύπος ανάρτησης της σελίδας "Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with 

Refugees in Greece"(2016) 

 

10.4.2 Ανάλυση γράφου 

 

 Επιπρόσθετα, η πτώση της ενασχόλησης των χρηστών με την σελίδα και 

γενικότερα με το θέμα της μετανάστευσης φαίνεται στην ανάλυση του γράφου της 

σελίδας, με τις ίδιες παραμέτρους. Ενώ χρησιμοποιήθηκαν το modularity και το 

eigenvector centrality, φαίνεται πως οι κοινότητες έγιναν πιο λίγες και παράλληλα οι 

σημαντικοί κόμβοι στο δίκτυο μειώθηκαν σημαντικά. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι 

σταμάτησε η διάδοση της πληροφορίας σε υψηλό ποσοστό. 
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10.4.2.1 Ανάλυση γράφου της σελίδας "Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with Refugees 

in Greece"(2016) 

 Οι αναλύσεις αυτές γεννάν αρκετά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα για ποιο 

λόγο σταμάτησαν οι χρήστες να ασχολούνται με ένα αρκετά σοβαρό θέμα όπως αυτό 

της μετανάστευσης, ειδικά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, με το πρόβλημα να 

είναι ακόμα στα όρια της κρίσης. 

 

 

10.5 "Stop Islam in Greece" (2015) 
 

10.5.1 Ανάλυση γράφου 
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 Για να γίνει το παράδειγμα πιο απτό στην πραγματικότητα, λήφθηκαν 

δεδομένα με παρόμοιο τρόπο για μια σελίδα εναντίον των μεταναστών, αυτή τη φορά 

αφορώντας τον ελληνικό χώρο, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη σύγκριση όσον αφορά 

την ελληνική πραγματικότητα. 

 Αρχικά θα παρουσιαστεί ο γράφος της σελίδας "Stop Islam in Greece" κατά 

τη διάρκεια του έτους 2015, έτσι ώστε να παρουσιαστεί η κινητικότητα των χρηστών, 

κατά πόσο δηλαδή αλληλοεπιδρούσαν με τις αναρτήσεις που γινόταν στη σελίδα. Η 

κινητικότητα των χρηστών φανερώνει το πόσο ασχολούνταν οι χρήστες με το θέμα 

εκφράζοντας τις απόψεις τους.  

 Για την ανάλυση του γράφου χρησιμοποιήθηκαν οι μετρικές modularity και 

eigenvector centrality, με σκοπό να εμφανιστούν οι κοινότητες μέσα στο δίκτυο και 

πως αλληλοεπιδράν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα εμφανίζονται στο γράφο οι κόμβοι 

κλειδιά όπου έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα. 

 

10.5.1.1 Ανάλυση γράφου "Stop Islam in Greece" (2015) 

 Φαίνεται ότι στο δίκτυο κατά την περίοδο 2015 υπήρχε μεγάλη κινητικότητα. 

Οι χρήστες αντάλλασσαν απόψεις αλληλοεπιδρώντας με τις αναρτήσεις, ενώ 

παράλληλα υπήρχαν και πολλές αναρτήσεις οι οποίες είχαν μεγάλη βαρύτητα. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι είχαν μεγάλη απήχηση και στο εσωτερικό του δικτύου αλλά 

και στο εξωτερικό, καθώς οι χρήστες διέδιδαν τις αναρτήσεις, ο βαθμός των οποίων 

θα αναλυθεί στη συνέχεια. 
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10.5.2 Ανάλυση δεδομένων 

 

 Στην επόμενη εικόνα αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών στις 

αναρτήσεις. Η ανάλυση αυτή είναι κομβική καθώς φανερώνει το ποσοστό απόκρισης 

το 2015, την περίοδο δηλαδή εμφάνισης και παράλληλα ακμής του θέματος της 

μετανάστευσης. 
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10.5.2.1 Τύπος αναρτήσεων "Stop Islam in Greece" (2015) 

 Η ανάλυση δείχνει πως τα links και οι φωτογραφίες έχουν τη μεγαλύτερη 

απήχηση, ενώ ακολουθούν τα βίντεο και στη συνέχεια τα status. Τα links έχουν τη  

μεγαλύτερη απήχηση καθώς είναι πιο διαδραστικά με το χρήστη, ενώ παράλληλα τον 

οδηγούν σε περαιτέρω πληροφορία. 

 Η ισχύς που έχει το link στην διάδοση της πληροφορίας είναι αρκετά 

υψηλότερη από τις άλλες μεθόδους. Για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

άρθρο το οποίο να περιέχει σημαντικές πληροφορίες για κάποιο γεγονός το οποίο 

ενδιαφέρει τους χρήστες της ομάδας και είναι σχετικό με το αντικείμενο που 

πραγματεύεται. 

 Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται καθώς το engagement που έχουν τα links 

είναι φανερός πιο μεγάλο από τις άλλες αναρτήσεις και παράλληλα τα shares που 

γίνονται έχουν επίσης πιο ευρεία κλίμακα, καθώς το περιεχόμενο τους θα ήταν 

σαφώς πιο σημαντικό και θα υποδείκνυε περισσότερες και πιο σημαντικές 

πληροφορίες. 
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10.6 "Stop Islam in Greece" (2016) 

 

10.6.1 Ανάλυση γράφου και δεδομένων 

 

 Ίδια ανάλυση έγινε και για το έτος 2016. Τα αποτελέσματα φανερώνουν πως 

υπάρχει παρόμοια και μεγαλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις κινητικότητα με την 

προηγούμενη χρονιά στην κίνηση των χρηστών στο δίκτυο τους, αλλά και στα 

αποτελέσματα που εμφανίζει η οπτικοποίηση των αναρτήσεων.   

 Όλα τα είδη των αναρτήσεων αυξήθηκαν με τη μεγαλύτερη αύξηση να 

βρίσκεται στα links όπου το engagement αυξήθηκε κατά χίλια. Με τον τρόπο αυτό 

επιβεβαιώνεται η σημαντικότητα των links που προαναφέρθηκε, οδηγώντας τους 

χρήστες εντός και εκτός σελίδας να παρακολουθούν τις αναρτήσεις, εμφανίζοντας 

παράλληλα ενδιαφέρον για την κινητικότητα  της σελίδας. 

 

 

10.6.1.1 Ανάλυση γράφου "Stop Islam in Greece" (2016) 
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10.6.1.2 Τύπος αναρτήσεων "Stop Islam in Greece" (2016) 

 Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω αναλύσεις και 

παίρνοντας ορισμένα δείγματα από σελίδες οι οποίες είναι υπέρ και κατά της έλευσης 

των μεταναστών στην Ελλάδα και παρατηρώντας την κίνηση της πληροφορίας στα 
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κοινωνικά δίκτυα, οι σελίδες κατά των μεταναστών έχουν μεγαλύτερη απήχηση από 

αυτές που είναι υπέρ. 

 Αυτό οφείλεται σε διάφορες μεθόδους όπως για παράδειγμα τα link, τα οποία 

προκαλούν μεγαλύτερο engagement στους χρήστες ωθώντας τους να μοιραστούν 

την πληροφορία όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται για να υποστηρίξουν την 

άποψη τους. 
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11. Σύγκριση σελίδων στο Facebook μεταξύ αυτών που είναι 

υπέρ και κατά των μεταναστών το 2017. Δραστηριότητα των 

χρηστών 

  

 Στις παραπάνω ενότητες αναλύθηκαν τα στατιστικά δεδομένα και οι γραφικές 

απεικονίσεις των δικτύων των ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα, πραγματοποιώντας 

μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ του 2015 και 2016, δύο χρονιές που αποτελούσαν 

την απογείωση της μεταναστευτικής κρίσης. 

 

 Στην συγκεκριμένη ενότητα, αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από 

το Facebook, βάση των likes που έχουν κάνει οι επιλεγμένες σελίδες. 

Χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα σελίδες που είναι υπέρ και κατά των μεταναστών, 

αυτή τη φορά όμως από το 2017 και παράλληλα ευρείας κλίμακας και όχι μόνο στην 

Ελλάδα. 

  

 Οι σελίδες αυτές έχουν δεδομένα όπως το fan count, το activity, username, 

link, category και user can post. Η ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί βάση αυτών 

των σελίδων, θα επικεντρωθεί στα δεδομένα fan count, activity και users can post. Ο 

λόγος που χρησιμοποιούνται τα εξής δεδομένα, είναι για να συγκριθούν τα μέλη που 

υπάρχουν σε αυτές τις σελίδες και να διευκρινιστεί ποια μεριά έχει το 2017 την 

μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους χρήστες, αλλά και πως αυτές οι σελίδες 

αντιμετωπίζουν τους χρήστες έτσι ώστε να εκφράζουν την άποψη τους πάνω σε 

σχετικά θέματα. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα εξάχθηκαν χρησιμοποιώντας τους 

crawler του Netvizz, εφαρμογής εξαγωγής δεδομένων από το Facebook και οι 

σελίδες αντιπροσώπευαν ομάδες ανθρώπων, υπέρ και κατά της άφιξης των 

μεταναστών στην Ευρώπη και την Αμερική. 

  

11.1 Επεξήγηση λειτουργίας του Netvizz 

 

 Για λόγους διευκρίνισης, παρακάτω εξηγείται με λίγα λόγια η χρήση του 

Netvizz. 

  

 
11.1.1 Λογότυπο Netvizz 

 Από όλες τις επιλογές που δίνει το Netvizz, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο page like network, το οποίο βάση της επιλεγμένης 
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σελίδας που δίνει ο χρήστης, πραγματοποιεί crawling για να εμφανίσει ποιες σελίδες 

έχει κάνει like η επιλεγμένη σελίδα. 

 
Εικόνα 11.1.2 Περιεχόμενα Netvizz 

 

 Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα 

σε αυτό το κεφάλαιο, κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί το id της σελίδας. Για να 

επιτευχθεί αυτό γίνεται χρήση ενός άλλου εργαλείου από παραπομπή του page like 

network που ονομάζεται Lookup-id.com.  

 

Εικόνα 11.1.3 Μετατροπή url σελίδας σε id Netvizz 

 Αφού επιλεχθεί το id, το πρόγραμμα ξεκινάει το crawling στην σελίδα που έχει 

επιλεχθεί. 

 

Εικόνα 11.1.4 Εισαγωγή id 

 

 Στη συνέχεια, αφού τελειώσει το crawling, το Netvizz αποθηκεύει τις σελίδες 

σε ένα αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια με πολλούς τρόπους, 

όπως για παράδειγμα για ανάλυση γράφου με το Gephi, στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων μέσω προγραμμάτων όπως το Tableau αλλά και μορφοποίηση για 
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κατάλληλη χρήση με το Excel. Οι σελίδες αποθηκεύονται βάση των id τους και 

συγκεντρώνονται όπως προαναφέρθηκε σε έναzip αρχείο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. 

 
Εικόνα 11.1.5 Crawling του Netvizz 

 

 

11.2 Συγκριτική ανάλυση των σελίδων 

 

11.2.1 "Anti-Islam Alliance" (2017) 

 

 Ξεκινώντας την ανάλυση των σελίδων για το 2017, η πρώτη ανάλυση θα γίνει 

για μια σελίδα που θεωρεί ανεπιθύμητους τους μετανάστες και κατ' επέκταση είναι 

κατά του Ισλάμ. Η σελίδα αυτή είναι η "Anti-Islam Alliance", η οποία έχει μεγάλη 

εμβέλεια στο Facebook.  

 H σύγκριση θα γίνει ανάμεσα σελίδες με παρόμοια εμβέλεια έτσι ώστε τα 

αποτελέσματα να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν είναι fan 

count, activity και userscanpost. Στόχος της συγκεκριμένης σύγκρισης και ανάλυσης 

είναι να φανεί το χρονικό διάστημα του 2017, πόσο απήχηση είχαν οι σελίδες, ενώ 

παράλληλα και ο χαρακτήρας που κρατάνε απέναντι στους χρήστες τους. 

 Επιπρόσθετα, οι αναλύσεις γίνονται σε όλες τις σελίδες που έχει κάνει like η 

σελίδα που μελετάται, στη συγκεκριμένη περίπτωση η  "Anti-Islam Alliance", έτσι 

ώστε να φανεί μια συνολική εικόνα των σελίδων και πόση ανταπόκριση και 

αλληλεπίδραση έχουν από τον κόσμο.  Ένας ακόμα στόχος είναι να εμφανιστεί κατά 
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πόσο έχει μεγαλώσει ή μικρύνει η επίδραση της μετανάστευσης στον κόσμο και πως 

το αντιμετωπίζει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και πόσο μάλλον από το Facebook, 

που αποτελεί το μεγαλύτερο σε χρήστες κοινωνικό δίκτυο στον κόσμο. 

 

11.2.1.1 Post activity της σελίδας "Anti-Islam Alliance" (2017) 

 Στην παραπάνω ανάλυση εμφανίζεται στην κάτω στήλη το activity των 

χρηστών  ανά τις σελίδες, ενώ στην οριζόντια ο αριθμός των μελών. Δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τα ονόματα των σελίδων, καθώς όλες έχουν ίδιο ή 

σχετικό περιεχόμενο.  

 Μέσα από το διάγραμμα εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά, ένα 

από αυτά είναι πως συνεχίζει και το 2017 να υπάρχει μεγάλη απήχηση σε σελίδες 

παρόμοιου περιεχομένου. Οι ενέργειες που έχουν παρθεί από τις χώρες όσον αφορά 

το θέμα του μεταναστευτικού, φαίνεται πως κινητοποιούν ομάδες που είναι εναντίον 

των μέτρων αυτών να ενεργούν μέσω των κοινωνικών δικτύων, ίσως για να 

παρακινούν τον κόσμο να υιοθετήσει παρόμοιες απόψεις.  

 Το γεγονός αυτό ίσως αναιρείται από ένα άλλο συμπέρασμα. Το διάγραμμα 

παρουσιάζει πως, ορισμένες σελίδες που έχουν μικρή δραστηριότητα σχετικά με τις 

αναρτήσεις, έχουν περισσότερα μέλη. Το συμπέρασμα αυτό ίσως αποδίδεται στο 

γεγονός ότι  παρόλο που υπάρχουν αρκετά μέλη, αν και η σελίδα που έχει τα 

περισσότερα μέλη έχει και σχετικά μεγάλη δραστηριότητα, αυτά είχαν μείνει από 

προηγούμενα έτη στα οποία το θέμα του μεταναστευτικού ήταν στο αποκορύφωμα 



71 
 

του και πλέον δεν έχουν ενεργή δράση. Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι ίσως ο κόσμος 

και τα μέλη των συγκεκριμένων σελίδων σταμάτησαν μετά από ένα χρονικό διάστημα 

να ασχολούνται με τις συγκεκριμένες σελίδες, αλλά παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να 

είναι μέλη, γεγονός που συνεχίζει να δίνει τις δίνει αξία. 

 Επιπρόσθετα, ένα τελικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις 

γνώσεις που λαμβάνονται από τα εξής δεδομένα, είναι πως στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των σελίδων δεν επιτρέπεται στους χρήστες να εκφράσουν τις απόψεις 

τους κάνοντας αναρτήσεις στη σελίδα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να 

αλληλοεπιδράν με τις αναρτήσεις των διαχειριστών, είτε με like είτε με σχόλια, τα 

οποία δεν μπορούν να αποφευχθούν.  

  Στο διάγραμμα παρουσιάζεται πως, οι σελίδες με σχετικά μεγάλη απήχηση 

(0.61) και τον υψηλότερο αριθμό μελών, δεν έχουν το δικαίωμα ανάρτησης στην 

σελίδα γεγονός που την κάνει αυτόματα μονόπλευρη όσον αφορά τις απόψεις που 

παρατίθενται, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο μεγαλύτερο ποσοστό των σελίδων 

του συγκεκριμένου θέματος. 

 

11.2.2 "Refugees welcome" (2017) 

 

 Στη συνέχεια της σύγκρισης μεταξύ των σελίδων υπέρ και κατά των 

μεταναστών, έγινε επιλογή μια σελίδας η οποία τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των 

μεταναστών. Η αναλύσεις θα είναι παρόμοιες με αυτές της προηγούμενης 

θεματολογίας, έτσι ώστε να εξαχθούν ορισμένα ποιοτικά αποτελέσματα, τα οποία θα 

οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα. 
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11.2.2.1 Post activity της σελίδας "Refugees welcome" (2017) 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω barchart, πραγματοποιήθηκε παρόμοια 

ανάλυση με την προηγούμενη σελίδα και τις σελίδες που τις συνδέουν με like. Και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε ως μέτρηση το όνομα των 

σελίδων για τον λόγο ότι αντιπροσωπεύουν στην πλειονότητα τους το ίδιο νόημα. 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, οι σελίδες που τάσσονται υπέρ 

των μεταναστών, έχουν λιγότερη απήχηση αλλά έχουν περισσότερα μέλη. Στην 

περίπτωση του "Anti-Islam Alliance" και των παρόμοιων σελίδων η υψηλότερη 

απήχηση έφτανε στο 3.57, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει στο 2.41. Παρ' 

όλα αυτά, τα μέλη στις σελίδες είναι περισσότερα στο τελευταίο δείγμα. 

 Η μεγαλύτερη απήχηση στις σελίδες τις πρώτης περίπτωσης, μπορεί να 

ισοσταθμιστεί με το  γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερα μέλη στις σελίδες της 

δεύτερης περίπτωσης συν το γεγονός ότι οι σελίδες που έχουν τα περισσότερα μέλη, 

επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τη σελίδα, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη της 

απήχησης της με την πάροδο του χρόνου. Παρ' όλο που υπάρχουν πάλι σελίδες που 

δεν επιτρέπουν την ανάρτηση από τους χρήστες, η πλειοψηφία την επιτρέπει έτσι 

ώστε να μην υπάρχει μονομερής πληροφόρηση. 

 Συμπερασματικά,  σύμφωνα με την παραπάνω σύγκριση και ανάλυση των 

δεδομένων από το Facebook, όσον αφορά δύο δείγματα σελίδων που είναι κατά και 

υπέρ των μεταναστών αντίστοιχα, οι σελίδες και των δύο μεριών το 2017 κυμαίνονται 

στα ίδια πλαίσια. 
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 Από την μία η "Anti-Islam Alliance" και οι παρεμφερείς σελίδες έχουν 

μεγαλύτερη απήχηση, ενώ από την άλλη η "Refugees welcome" και οι σελίδες που 

συνδέονται μαζί της μέσω like, έχουν περισσότερα μέλη. Το δείγμα που κάνει τη 

διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες σελίδων, είναι η ελευθερία που δίνουν 

στους χρήστες να μοιράζονται τις απόψεις και τις ιδέες. Έτσι φανερώνεται ο 

χαρακτήρας των σελίδων και παράλληλα αυξάνεται η προοπτική να αυξήσουν τα 

μέλη τους και την απήχηση τους. 

 Σε σχέση με τα έτη 2015-2016 τα οποία αναλύθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, παρατηρείται ότι το 2017 υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των σελίδων υπέρ 

και κατά των μεταναστών. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι 

πλέον το συγκεκριμένο θέμα έχει αποκτήσει μια σταθερή πορεία και για τις δύο 

κοινωνικές ομάδες, η οποία πολύ πιθανόν να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις που 

πρόκειται να συμβούν. 

 Η κίνηση στα κοινωνικά δίκτυα παρομοιάζεται τα τελευταία χρόνια, όπου τα 

κοινωνικά δίκτυα έχουν λάβει μεγάλη δύναμη σε κοινωνικό επίπεδο, με την 

πραγματική ζωή. Λαμβάνοντας τα αποτελέσματα από τις παραπάνω αναλύσεις, 

φαίνεται πως το θέμα αυτό, το οποίο είναι ύψιστης σημασίας, έχει δημιουργήσει 

αρνητική εικόνα στον κόσμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

 Μέσα από την κίνηση της πληροφορίας, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων 

επηρεάζονται είτε θετικά είτε αρνητικά, υιοθετώντας απόψεις και ιδέες τις οποίες 

έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν. Μέσα από τις αναλύσεις όμως, παρά το ότι 

δίνουν σημαντικά συμπεράσματα και αποτελέσματα, γεννούν και αρκετές απορίες για 

το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικό τομέα. 
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12. Εύρεση πορισμάτων μέσω των likes σε σελίδες του 

Facebook 
 

12.1 Like σε σελίδες που δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα της 

εκάστοτε σελίδας 

 

 Για την εύρεση περισσότερων αποτελεσμάτων πάνω στην έρευνα των 

σελίδων του Facebook που τάσσονται υπέρ και κατά των μεταναστών, 

πραγματοποιήθηκε λεπτομερείς έρευνα για τις σελίδες που συνδέονται με την κάθε 

μια με like.  

 Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να γίνει εύρεση σελίδων οι οποίες 

δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα της σελίδας που εξεταζόταν. Το γεγονός αυτό θα 

σήμαινε πως οι σελίδες είναι ευάλωτες ως προς τον χαρακτήρα τους. Αν για 

παράδειγμα βρισκόταν σε μια σελίδα τύπου "Anti-Islam Alliance", μια σελίδα μέσα 

από like η οποία θα υποστήριζε έστω και λίγο τους μετανάστες ή είχε διαφορετικό 

χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα "World Peace", τότε θα μπορούσαν να εξαχθούν 

σημαντικά συμπεράσματα. 

 Παρ' όλο που εξετάστηκαν αρκετές σελίδες και από τις δύο μεριές (Europe 

United Against Islam, Exposing Islam, Help - Refugees, Islamic migrants NOT 

welcome in Europe, Refugee Action, Refugees Not Welcome, Refugees welcome, 

Refugees welcome Greece, Roof for refugee, STOP Islam in Greece, Stop 

Islamization of the world, Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with Refugees in 

Greece) δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι το αξιοπρόσεκτο, πέρα από ορισμένες 

περιπτώσεις. 

 Στη σελίδα η οποία είναι κατά της έλευσης των μεταναστών στην Ευρώπη, 

"Refugees not Welcome", υπάρχουν σελίδες οι οποίες ενώνονται με like χωρίς να 

έχουν σχέση στην ιδεολογία και στο περιεχόμενο τους.  

 Η προαναφερθείσα σελίδα έχει συνδεθεί με like, γεγονός το οποίο σημαίνει 

πως συμμερίζεται τις ίδιες απόψεις, με σελίδες όπως  "Alzheimer's Association", 

"RSPCA (England & Wales)" οι οποίες είναι σελίδες που νοιάζονται ουσιαστικά για 

τον συνάνθρωπο τους αλλά και φιλοζωικές, ενώ παράλληλα υπάρχουν διάφορες 

σελίδες όπως "Express Sport", "Scottish Daily Express", "UK Press Online 

Newspaper Archives", "The Daily Star", που είναι καθημερινές σελίδες με μέλη άτομα 

χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις στην πολιτική σκηνή.  

 Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εύρεση σελίδων οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τον χαρακτήρα της σελίδας βάση του ονόματος της, όπως για 

παράδειγμα "Lovers of Australia. Haters of Islam", "Islam Unwanted",   

"terrormonitorting.org". Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το like στη σελίδα του αθλητή 

του στίβου Usain Bolt, καθώς σε ευρύτερη έννοια υπήρχαν και υπάρχουν μετανάστες 

εκτός της Ανατολής, από χώρες όπως αυτή που κατάγεται ο συγκεκριμένος αθλητής, 

οπότε δεν ταιριάζει με το όνομα της σελίδας, ούτε το αντιπροσωπεύει ιδεολογικά. 
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 Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν 

σελίδα υποστήριξης προς τους ανθρώπους που ουσιαστικά έρχονται ως μετανάστες 

στην Ευρώπη. Η σελίδα αυτή ονομάζεται "Syrian Observatory for Human Rights". Η 

συγκεκριμένη σελίδα αναφέρει πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και πιστεύει στα 

ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Συρίας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με 

οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, τον αραβικό κόσμο και τη διεθνή 

κοινότητα με ότι σχετικό συμβαίνει με τη μετανάστευση και τον πόλεμο. 

 Μια σελίδα που ουσιαστικά αποτελεί το ακριβώς αντίθετο από αυτό που 

επιθυμεί να εκφράσει η σελίδα που πραγματοποιήθηκε η έρευνα , "Refugees not 

Welcome". Η εύρεση αυτή μπορεί να σημαίνει πως ιδεολογικά η σελίδα δεν έχει 

κατανοήσει την έκταση του θέματος του μεταναστευτικού που έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις στην Ευρώπη και όχι μόνο, ακολουθώντας σελίδες τελείως διαφορετικού 

περιεχομένου από ότι περιέχει αυτή. 

  Κάνοντας like σε μια σελίδα όπως η "Syrian Observatory for Human Rights", 

αναιρούνται όλα τα προηγούμενα like κατά των μεταναστών και του Ισλάμ. Παρόλα 

αυτά, ένας άνθρωπος που δεν έχει πραγματοποιήσει έρευνα, δεν είναι δυνατόν να 

γνωρίζει αυτή τη λεπτομέρεια και η σελίδα θα συνεχίζει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα 

με το όνομα της. 

 Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα των σελίδων που συνδέεται με like η σελίδα 

"Refugees not Welcome": 

 

02.0.1  Like σε σελίδες της σελίδας "Refugees not Welcome" 

12.2 Κοινά like ανάμεσα σε σελίδες παρόμοιου περιεχομένου 
 

 Σε συνδυασμό με την έρευνα που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

προέκυψε μια έρευνα, στόχος της οποίας ήταν να βρεθούν κοινά like σελίδες 

παρόμοιου και διαφορετικού περιεχομένου. 

 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των γράφων στο Gephi, όπου 

προστέθηκαν οι σελίδες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (Europe 

United Against Islam, Exposing Islam, Help-Refugees, Islamic migrants NOT 

welcome in Europe, Refugee Action, Refugees Not Welcome, Refugees welcome, 
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Refugees welcome Greece, Roof for refugee, STOP Islam in Greece, Stop 

Islamization of the world, Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with Refugees in 

Greece), με σκοπό να βρεθούν κοινά like σε σελίδες με διαφορετικό περιεχόμενο. 

Αφού έγιναν οι κατάλληλοι συνδυασμοί ανάμεσα σε όλες τις σελίδες, δεν βρέθηκε 

κάποια αντιστοιχία η οποία κίνησε το ενδιαφέρον. 

 Παρ' όλα αυτά, όταν έγιναν οι συνδυασμοί μεταξύ κοινών σελίδων, 

εμφανίστηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα οποία αξίζει να αναφερθούν. Αρχικά 

θα παρουσιαστούν ορισμένοι συνδυασμοί για να φανεί το παράδειγμα το οποίο θα 

αναλυθεί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. 

 Πρώτος συνδυασμός μεταξύ των δικτύων που δημιουργούνται από τα likes 

ανάμεσα στις σελίδες. Ο πρώτος γράφος απεικονίζει τον συνδυασμό μεταξύ του 

Exposing Islam (αριστερά) και Stop Islamization of the World (δεξιά).  

 

02.2.1 Συνδυασμός και κοινά like μεταξύ του Exposing Islam (αριστερά) και Stop Islamization of 

the World (δεξιά) 

 Ανάμεσα σε αυτά τα δύο δίκτυα βρέθηκαν κοινές σελίδες όπως ACT for 

America, η οποία είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση περιεχόμενο της οποίας είναι 

η εθνική ασφάλεια και η καταστολή της τρομοκρατίας. 

  Ένας κοινός σύνδεσμος ο οποίος ίσως  παρουσιάζει  ενδιαφέρον είναι η The 

Middle East Media Research Institute (MEMRI). Η σελίδα αυτή πραγματεύεται την 

εξερεύνηση στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία μέσω των μέσων ενημέρωσης, ενώ 

παράλληλα προσπαθεί να γεφυρώσει το γλωσσικό χάσμα μεταξύ της Δύσης και της 

Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας, παρέχοντας έγκαιρες μεταφράσεις στα 

αραβικά, τουρκικά και άλλες γλώσσες και την εξήγηση πολιτικών, ιδεολογικών, 

πνευματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών τάσεων. Επιπρόσθετα, 

αναφέρεται στην πολιτική των Η.Π.Α. στη Μέση Ανατολή. Μια σελίδα δηλαδή που 

προάγει με το περιεχόμενο της την προσπάθεια  να σταματήσει των διαχωρισμό των 

λαών. 
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 Επίσης, σύνδεσμος αποτελεί η σελίδα Middle East Forum. Όπως 

αναφέρονται στις πληροφορίες : "Η σελίδα αυτή επιδιώκει να ορίσει και να 

προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Το Φόρουμ βλέπει την 

περιοχή - με μεγάλη πληθώρα δικτατοριών, ριζοσπαστικών ιδεολογιών, υπαρξιακών 

συγκρούσεων, διασυνοριακών διαφωνιών, πολιτικής βίας και όπλων μαζικής 

καταστροφής - ως κύρια πηγή προβλημάτων για τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

 Ως εκ τούτου, προτρέπει ενεργά μέτρα για την προστασία της Αμερικής και 

των συμμάχων τους. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνουν 

την καταπολέμηση του ριζοσπαστικού Ισλάμ που εργάζονται για την αποδοχή του 

Ισραήλ από την Παλαιστίνη. Ισχυρή διαβεβαίωση των συμφερόντων των ΗΠΑ έναντι 

της Σαουδικής Αραβίας και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του Ιράκ 

και του περιορισμού του Ιράν."  

 Μια σελίδα δηλαδή που τάσσεται κατά των χωρών της Ανατολής και 

πρεσβεύει την ιδεολογία των σελίδων που γίνεται η ανάλυση. 

 

02.2.2 Συνδυασμός και κοινά like μεταξύ του Exposing Islam (αριστερά) και Stop Islamization of 

the World (δεξιά) 

 Παρουσιάζονται δηλαδή σελίδες οι οποίες αντικατοπτρίζουν εν μέρη την 

ιδεολογία των που έχουν οι σελίδες που έγινε η ανάλυση και σε μία περίπτωση το 

γεγονός αυτό αλλάζει με την παρουσία μια σελίδας που ενδιαφέρεται για τη ζωή των 

κατοίκων της Ανατολής και έχει στόχο την κατάρριψη των ιδεολογικών πολιτιστικών 

τοίχων που υπάρχουν μεταξύ των πολιτισμών και των ανθρώπων. 

 Στη συνέχεια αναλύονται δύο σελίδες παρόμοιου περιεχομένου, οι Europe 

United Against Islam και Anti-islam-alliance. Οι δύο αυτές σελίδες τάσσονται 

σύμφωνα με το περιεχόμενο τους κατά του Ισλάμ και των μεταναστών. Ένα από τα 

δύο κοινά σημεία στα οποία συνδέονται είναι η σελίδα The AHA Foundation. Η 

συγκεκριμένη σελίδα είναι ένας οργανισμός που εστιάζει στην κατανόηση του 
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αντίκτυπου της βίας, του αναγκαστικού γάμου και του ακρωτηριασμού των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων στις ΗΠΑ και την οργάνωση αποτελεσματικής 

παρέμβασης, υποστήριξης, νομοθεσίας και ευαισθητοποίησης για την προστασία 

των θυμάτων.  

 Παρά τον χαρακτήρα των σελίδων, παρουσιάζεται μια σελίδα η οποία είναι 

υπέρ της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Παρακάτω παρουσιάζεται ο γράφος 

που δείχνει τη σύνδεση αυτή. 

 

02.0.2.3 Συνδυασμός και κοινά like μεταξύ των σελίδων Europe United Against Islam και Anti-

islam-alliance. 

 

 

 

  Τέλος, η τελευταία ανάλυση που πραγματοποιήθηκε δεν έγινε ανάμεσα σε 

δίκτυα σελίδων που συνδέονται με like, αλλά ανάμεσα σε δίκτυα των οποίων οι 

κόμβοι αποτελούνται από χρήστες και αναρτήσεις. Έγινε επιλογή δύο σελίδων με 

διαφορετικό περιεχόμενο, τις "Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - Solidarity with 

Refugees in Greece" και "STOP Islam in Greece".  
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12.3 Κοινά σημεία ανάμεσα σε σελίδες διαφορετικού περιεχομένου 

 

 Μέσα από την παρακάτω ανάλυση μεταξύ των σελίδων, έγινε προσπάθεια 

εξαγωγής συμπερασμάτων όπως αν υπάρχουν σχέσης μεταξύ των χρηστών των 

δύο δικτύων (σχέσης φιλίας), ή αν έχουν αλληλοεπιδράσει και στα δύο δίκτυα. Οι 

χρήστες στον παρακάτω γράφο αποτελούν τους κόκκινους κόμβους και οι 

αναρτήσεις τους μωβ. Για λόγους ιδιωτικότητας, το Facebook δεν επιτρέπει την 

εμφάνιση των ονομάτων των χρηστών και σε αρκετές περιπτώσεις τα σχόλια τα 

οποία έχουν αναρτηθεί. Ακολουθεί ο γράφος: 

 

02.0.3.1 Κοινές αλληλεπιδράσεις από χρήστες μεταξύ των σελίδων Αλληλεγγύη στους 

πρόσφυγες - Solidarity with Refugees in Greece - Stop islam 

 Όπως φαίνεται, υπάρχουν δύο χρήστες ανάμεσα στα δύο δίκτυα που 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια σχέση. Οι χρήστες μεταξύ των δύο 

σελίδων, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους(φιλίας), αλλά φαίνεται πως αλληλοεπιδρούν 

με τις αναρτήσεις που κάνει κάθε σελίδα.  

 Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια σχέση μεταξύ των χρηστών, καθώς για να 

αλληλεπίδραση με μια ανάρτηση ένας χρήστης, αναγκαστικά έρχεται σε επαφή με 

τους χρήστες της άλλης σελίδας. Δυστυχώς το περιεχόμενο δεν μπορεί να εμφανιστεί 

οπότε δεν γίνεται να υπάρξει άλλη ανάλυση. Το μόνο σίγουρο είναι πως έχουν 

δημιουργηθεί σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες υπάρχει περίπτωση να βάλουν βάσεις 

για την επιρροή που έχουν οι άνθρωποι στα κοινωνικά δίκτυα. 
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  Για παράδειγμα ένας χρήστης μια ομάδας μπορεί να ωθήσει μια μερίδα 

χρηστών της άλλης να αλλάξουν άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα, δίνοντας μια 

ευρεία δύναμη όσον αφορά την κίνηση της πληροφορίας στο διαδίκτυο, όπου κύριο 

ρόλο παίζουν οι ίδιοι οι χρήστες του. 
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13. Predictions ανάμεσα στις σελίδες του Facebook με τη 

χρήση του RapidMiner 
 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξηγούνται οι αναλύσεις που έγιναν με τη χρήση 

του λογισμικού RapidMiner, όσον αφορά τα prediction που μπορεί να υπάρξουν 

ανάμεσα στις σελίδες του Facebook που συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση των 

likes και για τις δύο περιπτώσεις (υπέρ και κατά των μεταναστών), αλλά και με τον 

συνδυασμό και των δύο.  

 Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, χρησιμοποιήθηκε όπως 

προαναφέρθηκε το RapidMiner αλλά επίσης και το Gephi για την επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων με τη χρήση του αλγόριθμου Pagerank. Ο αλγόριθμος αυτός 

χρησιμοποιήθηκε για τον λόγο ότι, όσο περισσότερο βαθμό Pagerank έχει μια 

σελίδα, τόσο περισσότερες πιθανότητες είναι να μεταβεί σε μια άλλη σελίδα στο 

μέλλον. Ο υψηλός βαθμός επίσης φανερώνει την «ποιότητα» που έχει μια σελίδα στο 

δίκτυο το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω, καθώς όσο ποιοτικός είναι ένας κόμβος, 

τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να συνδεθεί με άλλες σελίδες στο μέλλον.  

 Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, τα δεδομένα που 

πραγματοποιούνται κρίνεται αναγκαίο να είναι ίδιου χαρακτήρα. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν σελίδες του Facebook, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

σκοπός της ανάλυσης.  

 Επιπρόσθετα, όπως θα περιγράφει και στην ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν 

συγκεκριμένοι παράμετροι. Στην περίπτωση της φανέρωσης των μελλοντικών 

συνδέσεων, η παράμετρος η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως ήταν η users_can_post, 

και δίνοντας επίσης την παράμετρο Label ως βάση για το prediction σε ορισμένες 

περιπτώσεις, πάρθηκαν ορισμένα αποτελέσματα.  

 Επιπρόσθετα, έγινε χρήση και των παραμέτρων fan_count και post activity, 

για την περίπτωση που μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα για τις μελλοντικές 

συνδέσεις. Η παράμετρος users_can_post χρησιμοποιήθηκε ως βαρύμετρο στην 

ανάλυση, για να φανεί πόσο σημασία έχουν οι χρήστες στην μετάδοση της 

πληροφορίας και πως αυτή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την μετέπειτα 

σύνδεση των σελίδων μεταξύ τους. 
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13.1 Predictions για τη σελίδα "Refugee Action" 

 

13.1.1 Decision Tree 

 

 Αρχικά, η ανάλυση ξεκίνησε για τη σελίδα υπέρ των μεταναστών "Refugee 

Action". Η πρώτη χρήση του RapidMiner  ήταν με τον αλγόριθμο decision tree, ο 

οποίος θα φανέρωνε μέσω ενός μικρού γράφου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

παράμετροι fan_count και post activity αλλά και το Label, ως βάση του prediction, για 

τις μελλοντικές συνδέσεις. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν 

ορισμένοι παράμετροι: 

Set role: Αυτός ο Operator χρησιμοποιείται για να αλλάξει τον ρόλο ενός ή 

περισσοτέρων Attribute. 

  Ο ρόλος ενός Attribute περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το 

στοιχείο αυτό άλλοι Operator. Ο προεπιλεγμένος ρόλος είναι κανονικός, ενώ οι άλλοι 

ρόλοι ταξινομούνται ως ξεχωριστοί. Ένα ExampleSet μπορεί να έχει πολλά ειδικά 

Attributes, αλλά κάθε ειδικός ρόλος μπορεί να εμφανιστεί μόνο μία φορά. Εάν ένας 

ειδικός ρόλος έχει εκχωρηθεί σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά, όλοι οι ρόλοι 

θα αλλάξουν σε κανονικούς εκτός από το τελευταίο Attribute.  

Decision tree: Αυτός ο Operator δημιουργεί ένα Decision tree μοντέλο, το οποίο 

χρησιμοποιείται για ταξινόμηση. Ένα Decision tree είναι μια συλλογή κόμβων με 

σκοπό να δημιουργήσει μια απόφαση σχετικά με τις τιμές που δίνονται. Κάθε κόμβος 

αντιπροσωπεύει έναν κανόνα διαίρεσης για ένα συγκεκριμένο Attribute. Αυτός ο 

κανόνας διαχωρίζει τις τιμές που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες με τον βέλτιστο 

τρόπο. Η δημιουργία νέων κόμβων επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός. 

Μια πρόβλεψη για τα Attributes καθορίζεται ανάλογα με την πλειοψηφία των 

Examples  κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 

  To Decision tree μπορεί να επεξεργαστεί παραδείγματα που περιέχουν τόσο 

ονομαστικά όσο και αριθμητικά χαρακτηριστικά. Η ιδιότητα label πρέπει να είναι 

ονομαστική. 

Naive Bayes: Ένας ταξινομητής Naive Bayes είναι ταξινομητής πιθανοτήτων. Ένας 

πιο περιγραφικός όρος για το συγκεκριμένο μοντέλο πιθανοτήτων θα είναι 

«ανεξάρτητο μοντέλο χαρακτηριστικών». Με απλούς όρους, ο Naive Bayes υποθέτει 

ότι η παρουσία (ή η απουσία) ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού μιας κλάσης δεν 

σχετίζεται με την παρουσία (ή απουσία) οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. 

Rule Induction: Ο αλγόριθμος αναπτύσσεται διαδοχικά μέχρι να απομείνουν θετικά 

παραδείγματα ή ο ρυθμός σφάλματος να είναι μεγαλύτερος από 50%. 
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03.0.1.1 Δημιουργία Decision Tree 

 Στον αλγόριθμο SetRole έγιναν ορισμένες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήθηκε η 

παράμετρος users_can_post στο attribute name, έτσι ώστε να γίνει το prediction 

βάση της συγκεκριμένης παραμέτρου και προστέθηκε το label έτσι ώστε να μπορεί 

να λειτουργήσει το Decision Tree. Παράλληλα στο set additional roles 

χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος Label στο attribute name και στο target role to 

prediction, έτσι ώστε το Label να θεωρηθεί ως κριτήριο για το prediction. 

 

03.1.1.2 Εισαγωγή παραμέτρων 

 

03.1.0.3 Εισαγωγή παραμέτρων 

 Έτσι λοιπόν, αφού πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω ρυθμίσεις 

δημιουργήθηκε το Decision Tree, σύμφωνα με το οποίο: Όσον αφορά τα Labels και 

αν οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν με τη σελίδα αν ο αριθμός των μελών της 

σελίδας είναι μικρότερος του 846666, τότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να 

υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στις σελίδες. Αν είναι μεγαλύτερος από 846666 και το 

activity στη σελίδα είναι μικρότερο από 0.165, τότε δεν θα υπάρξει σύνδεση, ενώ αν 

είναι μεγαλύτερο από 0.165 τότε θα υπάρχει σύνδεση. 
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03.1.0.4 Decision Tree 

 

13.1.2 Prediction με εμφάνιση Performance 

 

 Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη για μελλοντικές 

συνδέσεις ανάμεσα στις σελίδες με διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν ίδιοι 

παράμετροι που αναφέρθηκαν και παραπάνω, οι Naive Bayes και Set Role, αλλά 

έγινε χρήση και καινούργιων οι οποίοι είναι: 

Split Data: Ο συγκεκριμένος Operator παίρνει ένα ExampleSet ως είσοδο και 

παραδίδει τα υποσύνολα του παραδείγματος αυτού μέσω των θυρών εξόδου του. Ο 

αριθμός των υποσυνόλων και το σχετικό μέγεθος κάθε διαμερίσματος καθορίζονται 

μέσω της παραμέτρου διαχωρισμάτων. Το άθροισμα όλων των διαχωρισμάτων 

πρέπει να είναι 1. Η παράμετρος τύπου δειγματοληψίας αποφασίζει πώς τα 

παραδείγματα θα πρέπει να ανακατευθύνονται στα διαμερίσματα που προκύπτουν. 

Αυτός ο Operator είναι διαφορετικός από άλλους Operator δειγματοληψίας και 

φιλτραρίσματος υπό την έννοια ότι είναι ικανός να παρέχει πολλαπλούς 

διαχωρισμούς ενός set δεδομένων. 

Apply model: Ένα μοντέλο αρχικά δημιουργείται σε ένα ExampleSet από άλλο 

Operator, ο οποίος είναι συχνά ένας αλγόριθμος μάθησης. Στη συνέχεια, αυτό το 

μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα άλλο παράδειγμα. Συνήθως, ο στόχος είναι να 

ληφθεί μια πρόβλεψη σε δεδομένα που δεν είναι φανερά ή η μετατροπή δεδομένων 

εφαρμόζοντας ένα μοντέλο προεπεξεργασίας. 

Performance: Αυτός ο Operator χρησιμοποιείται για τη στατιστική αξιολόγηση των 

επιδόσεων των εργασιών ταξινόμησης. Παράλληλα, παραδίδει μια λίστα με τις τιμές 

των κριτηρίων απόδοσης της ταξινόμησης. 
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 Στην παράμετρο SetRole έγιναν ρυθμίσεις ίδιες όπως στην προηγούμενη 

περίπτωση. Όσον αφορά τη Split Data, έγιναν οι εξής ρυθμίσεις: Στο σημείο των 

partitions, τα δεδομένα χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, στο training set που 

αποτελούσε το 0.7 και το test set, όπου ανήκει το 0.3.  

 Το test set δημιουργείται έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο για 

prediction. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα δυο αυτά set. Το training 

δεδομένα για να τοποθετηθεί το μοντέλο και τα testing δεδομένα για να δοκιμαστούν. 

Τα μοντέλα αυτά δημιουργούνται για να προβλεφθούν τα άγνωστα αποτελέσματα τα 

οποία ονομάζονται test set. Όπως αναφέρθηκε, το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε 

training και test sets προκειμένου να ελέγχεται η ακρίβεια. 

 Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο διαχωρισμός των δεδομένων στα δύο set. 

 

03.1.2.1 Εισαγωγή training και testset 

 Ενώ στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το συνολικό μοντέλο που 

δημιουργήθηκε στο RapidMiner για τα predictions στις σελίδες του Facebook που 

ενώνονται με τη μέθοδο των likes. 

 

03.1.2.2 Δημιουργία Prediction με εμφάνιση Performance 

  Στη συνέχεια αναδεικνύονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τα στοιχεία τα 

οποία δίνονται παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέρον αποτελέσματα, καθώς όπως 
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φαίνεται και από το δείγμα που παρουσιάζεται παρακάτω, το να αλληλοεπιδρούν οι 

χρήστες με τη σελίδα δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στη μελλοντική σύνδεση που 

θα υπάρξει στο μέλλον με τις άλλες σελίδες.  

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα ήταν τα αντίθετα, καθώς ο ρόλος της 

συμμετοχής του χρήστη σε ένα περιβάλλον κοινωνικού δικτύου είναι πολύ 

σημαντικός για την συνέχιση της πορείας του, πόσο μάλλον σε μια σελίδα σε ένα 

κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook. Ένα παράδειγμα είναι πως οι χρήστες δεν 

έχουν τη δυνατότητα στην περίπτωση που δεν τους επιτρέπεται να αλληλοεπιδρούν 

με τη σελίδα να διαδίδουν το περιεχόμενο της, με αποτέλεσμα να μην γίνεται γνωστό 

το περιεχόμενο της στο ευρύτερο κοινό του κοινωνικού δικτύου, γεγονός το οποίο 

επιφέρει σχεδόν καθόλου αλληλεπίδραση της σελίδας με τις άλλες έτσι ώστε να 

συνδεθεί στο μέλλον με τις υπόλοιπες. 
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03.1.2.3 Αποτελέσματα Prediction 

 Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η απόδοση του μοντέλου στο test set. Η 

ακρίβεια είναι 52.24% και αναφέρει πόσο ακριβής είναι το μοντέλο συνολικά. Το 

confusion matrix  δείχνει τα διαφορετικά είδη σφαλμάτων. Για παράδειγμα, 30 

περιπτώσεις έχουν προβλεφθεί "όχι" όταν ήταν πραγματικά "ναι". Η ακρίβεια είναι το 

άθροισμα όλων των αριθμών στη διαγώνια που διαιρούνται με το άθροισμα όλων 

των αριθμών. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι αριθμοί στη διαγώνιο, τόσο καλύτερη είναι η 

απόδοση του μοντέλου. 
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03.1.2.4 Αποτελέσματα Prediction και Performance 

 Tα παραπάνω δεδομένα τα οποία φανέρωσε η παράμετρος που 

χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή το Performance, φανερώνει πως η χρήση του μοντέλου 

που χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη περίπτωση των prediction δεν είναι βασίζεται 

στην πραγματικότητα.  

 Ενώ το αποτέλεσμα των αναλύσεων μπορεί να ληφθεί υπόψιν, για τον λόγο 

ότι δεν είναι τελείως λάθος και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, παρ' όλα αυτά 

μεγάλο μέρος του ίσως να μην βοηθάει να δοθεί βαρύτητα στο συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα, καθώς όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, 54 περιπτώσεις 

έχουν προβλεφθεί "όχι" όταν ήταν πραγματικά "ναι". 

 Το ποια μέθοδος απέδωσε καλύτερα σχετικά με τα prediction στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, αποδεικνύεται στην επόμενη ενότητα, όπου 

χρησιμοποιούνται αναλύσεις για τον σκοπό αυτό. 

 

13.1.3 Αποδοτικότερος αλγόριθμος για prediction 

 

 Όπως αναλύθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, το μοντέλο το οποίο 

δημιουργήθηκε για τις μελλοντικές συνδέσεις δεν ήταν αρκετά βάσιμο. Αυτό 

αποδεικνύεται με το παρακάτω μοντέλο που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας 

ορισμένες γνωστές παραμέτρους, αλλά και μία άγνωστη, την CompareROCs, η 

οποία έχει βασικό ρόλο για την ανάλυση. 

Compare ROCs: Η Receiver Operating Characteristics (ROC) δείχνει πόσο καλά 

λειτουργεί ένα μοντέλο machine learning. Δείχνει το True Positive Rate (TPR) έναντι 

του False Positive Rate (FPR). Το αποτέλεσμα είναι μια γραμμή η οποία είναι μια 

ευθεία διαγώνια αν το μοντέλο πραγματοποιεί απλά prediction και μια καμπύλη που 

κινείται ολοένα και περισσότερο προς την πάνω αριστερή γωνία τόσο καλύτερα 

λειτουργεί το μοντέλο. 

 Οι ROC καμπύλες  στο σχεδιάγραμμα είναι ένας πολύ γνωστός τρόπος για 

την απεικόνιση της απόδοσης των μοντέλων. Οι καμπύλες των καλύτερων μοντέλων 

μετακινούνται προς τα επάνω αριστερά. Ένα τέλειο μοντέλο παράγει μια γραμμή που 

πηγαίνει κατευθείαν προς τα πάνω (κάθετα) και στη συνέχεια κατ' ευθείαν δεξιά 

(οριζόντια). 
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03.1.3.1 Δημιουργία αποδοτικότερου αλγόριθμου για prediction 

 Μέσα στην παράμετρο Compare ROCs υπάρχουν οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται για τα predictions, Decision Tree, Naive Bayes, Rule Induction. 

 

03.1.3.2 Αποδοτικότερος αλγόριθμος 

 Το διάγραμμα αποδεικνύει πως όπως είχε προαναφερθεί, το decisiontree 

είναι η καλύτερη και πιο βάσιμη μέθοδος για να πραγματοποιηθούν predictions, ενώ 

ακολουθάει το Rule Induction και τέλος ο αλγόριθμος Naive Bayes, ο οποίος είχε 

βασικό ρόλο στην ανάλυση που είχε γίνει στην προηγούμενη ενότητα. 
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13.2 Συνδυασμός δεδομένων και Predictions (RapidMiner)  

  

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πραγματοποιούνται αναλύσεις παρόμοιες με 

αυτές προηγούμενων κεφαλαίων, αυτή τη φορά όμως με μια σημαντική διαφορά. 

Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα αποτελούν ένα σύνολο μεταξύ της σελίδας 

Refugee action και Stop islamization of the world.  

 Σκοπός της έρευνας είναι να φανερωθεί με βαρύμετρο την παράμετρο 

users_can_post, αν οι σελίδες οι οποίες έχουν αντίθετο τελείως περιεχόμενο υπήρχε 

περίπτωση να συνδεθούν μεταξύ τους με like στο μέλλον.  

 
03.2.1  Συνδυασμός δεδομένων και ανάλυση τους 

 Το περιεχόμενο της ανάλυσης έδειξε πως όντως στις περισσότερες 

περιπτώσεις όπου οι χρήστες δεν αλληλοεπιδρούν με τις σελίδες τους, δεν έχουν 

πιθανότητες στο μέλλον να συνδεθούν με μια σελίδα. Μια σημαντική ρύθμιση που 

ίσως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, είναι πως τέθηκε ως παράμετρος το 

Label, δηλαδή το όνομα της κάθε σελίδας ως prediction. 

 

03.2.2 Εισαγωγή παραμέτρων 

 Δεδομένου ότι στο δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε οι σελίδες έχουν 

διαφορετικό περιεχόμενο και πως τέθηκε ως παράμετρος το όνομα τους, μειώνει 

σημαντικά τις πιθανότητες οι σελίδες να ενωθούν μαζί μελλοντικά. Ένα δείγμα των 

αποτελεσμάτων είναι αρκετό για να παρουσιάσει το αποτέλεσμα των αναλύσεων 

όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα παρακάτω. 
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03.2.3 Αποτελέσματα prediction 
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Επίλογος 
 

Σύνοψη και συμπεράσματα 

 

 Συμπερασματικά, η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων είναι ένας 

επιστημονικός τομέας ο οποίος βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης 

του. Είναι σίγουρο πως υπάρχει αρκετός χώρος για βελτιώσεις αλλά και για 

προσθήκη νέων παραμέτρων που θα διευκολύνουν το έργο των αναλυτών και 

παράλληλα θα εξάγουν ποιοτικότερα αποτελέσματα.  

 Παρ' όλα αυτά, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κλάδους, καθώς η 

σωστή του χρήση μπορεί να επωφελήσει αρκετά επιστημονικά περιβάλλοντα όπως 

αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο της εργασίας, όπως για παράδειγμα η ιατρική, η 

βιολογία και η κοινωνιολογία.  

 Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter), με τη χρήση διάφορων λογισμικών σχετικά 

με το θέμα της μετανάστευσης, είναι πως είναι δυνατή πλέον η παρακολούθηση της 

εξέλιξης και της πορείας της πληροφορίας. Μέσα από τις αναλύσεις έγινε κατανοητό 

πως αντέδρασαν οι χρήστες τα έτη 2015 έως 2017 σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. 

Έγιναν κατανοητοί  οι παράγοντες που επηρέασαν τις απόψεις των ανθρώπων 

πραγματοποιώντας συγκρίσεις μεταξύ των ελληνικών και ξένων σελίδων, για το πως 

αλληλοεπιδρούσαν τα μέλη με αυτές για την επεξήγηση των παραγόντων που 

επηρέαζαν την εξέλιξη της ανάπτυξης της πληροφορίας. 

 Μέσα από τα πορίσματα των αναλύσεων που έγιναν σχετικά με τα like που 

έχουν κάνει οι σελίδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τους χρήστες που 

είναι μέλη σε αυτή, εξάγονται διάφορα συμπεράσματα τα οποία γεννάν νέα 

ερωτήματα. Ο χαρακτήρας των σελίδων σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 

αντιπροσωπεύει τα like τα οποία έχει κάνει σε άλλες σελίδες, ή η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των χρηστών σελίδων διαφορετικού περιεχομένου. 

 Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων βρίσκεται ακόμα σε 

αρχικό στάδιο. Τα predictions είναι ένα παράδειγμα που φανερώνει το γεγονός αυτό. 

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν όπως εξηγήθηκε και στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο, φάνηκε πως δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και αξιόπιστες. Πάντως 

μπορούν να δώσουν επαρκή αποτελέσματα έτσι ώστε να υπάρχει μια γενική εικόνα. 

Μελλοντική έρευνα 

 

 Ένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία κρίνεται αναγκαίο να εξεταστούν στο 

μέλλον είναι η ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Τα δεδομένα τα οποία εξάγονται 

είναι ουσιαστικά δείγματα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέσα, 

χωρίς να το γνωρίζουν. Το Facebook όπως φαίνεται και στην έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, δεν εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα, γεγονός που 

από τη μία δυσκολεύει την έρευνα, αλλά από την άλλη σέβεται την ιδιωτικότητα των 
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χρηστών. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να βρεθεί μια μέση λύση, έτσι ώστε 

να μπορούν να πραγματοποιούνται μελέτες, χωρίς αντιδράσεις και παράλληλα να 

εξάγονται αποτελέσματα που θα βοηθάνε στην έρευνα. 

 Επιπλέον, μια θεματική ενότητα που χρειάζεται να επεκταθεί και να βελτιωθεί, 

είναι αυτή των predictions. Οι αλγόριθμοι και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

φαίνονται αρκετές φορές πολύπλοκοι. Η δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο μέσω 

αλγορίθμων θα πραγματοποιούσε τη συγκεκριμένη μέτρηση, θα βοηθούσε σε μεγάλο 

ποσοστό την επιστημονική κοινότητα. 

 Τέλος, η έρευνα πάνω στην ψευδή πληροφορία και τη διάδοση αυτής, 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Η 

διάδοση της ψεύτικης πληροφορίας αποτελεί ένα μείζον θέμα στα κοινωνικά δίκτυα 

και η αντιμετώπιση αυτής θα λύσει ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τη 

συγκεκριμένη επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια. 
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1. Παράρτημα: Οπτικοποιήσεις διαφορετικού 

περιεχομένου για κατανόηση της ανάλυσης δεδομένων 

των κοινωνικών δικτύων και την πορεία της 

πληροφορίας 
 

 Για την οπτικοποίηση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά 

Facepager, Netvizz και NodeXL για την εξαγωγή των δεδομένων. Για την 

οπτικοποίηση και ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Gephi και NodeXL. 

 

1.1 Οπτικοποίηση δικτύου του Twitter 

 Αρχικά, η εξαγωγή των δεδομένων έγινε από το Twitter με τις λέξεις κλειδιά 

"bullying", "school".  

 O χρωματισμός των κόμβων στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο έγινε βάση 

του EigenvectorCentrality, μέτρηση η οποία αναφέρεται στο πόσο επιρροή έχει ένας 

κόμβος στο δίκτυο. Πραγματοποιεί συγκρίσεις μεταξύ των κόμβων του δικτύου που 

αναλύεται και το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι πως οι κόμβοι που έχουν 

μεγαλύτερο βαθμό συνδεσιμότητας, συνεισφέρουν περισσότερο στο δίκτυο από 

αυτούς που έχουν χαμηλό βαθμό συνδεσιμότητας. 

 Η συγκεκριμένη μέτρηση αποδεικνύεται πολύ σημαντική για τη θεματολογία 

που έγινε ο γράφος, καθώς επιτρέπει να μελετηθεί πως διαχέεται η πληροφορία σε 
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ένα κοινωνικό δίκτυο για ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα όπως το bullying. Για 

παράδειγμα, μπορεί ένας σημαντικός κόμβος στο δίκτυο να παρείχε πληροφορίες 

που υποστήριζαν με κάποιο τρόπο την κακοποίηση, ή να παρείχε λανθασμένες 

πληροφορίες για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου.  

 Για την καλύτερη κατανόηση του γράφου πραγματοποιήθηκαν ορισμένες 

μετρήσεις οι οποίες άλλαξαν την εικόνα του.  Όπως προαναφέρθηκε, ο χρωματισμός 

των κόμβων έγινε με Eigenvector Centrality. Αυτό φανερώνει αμέσως τους κόμβους 

που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή για τη διάδοση της πληροφορίας. Για καλύτερο 

διαχωρισμό των σημαντικών κόμβων, πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο opacity, με 

αποτέλεσμα αυτοί που έχουν το πιο βαθύ κόκκινο να αποτελούν τους πιο 

σημαντικούς σε αντίθεση με τους σχεδόν διαφανείς, οι οποίοι ουσιαστικά λαμβάνουν 

την πληροφορία. 

 Όσον αφορά το μέγεθος, οι κόμβοι διαχωρίστηκαν βάση της μέτρησης 

betweenness centrality, καθώς αποτελεί ένα καλό συνδυασμό με το Eigenvector 

Centrality. Αυτό οφείλεται στο ότι πλέον στο γράφο φαίνονται και οι κόμβοι οι οποίοι 

αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ των ομάδων του δικτύου. Έτσι, οι κόμβοι που έχουν 

μεγάλο betweenness και eigenvector centrality, αποτελούν τους πιο σημαντικούς 

actors στο γράφό, αφού έχουν και μεγάλη επιρροή αλλά ταυτόχρονα συνδέουν και 

ομάδες ατόμων, έτσι ώστε σε περίπτωση που εγκαταλείψουν το δίκτυο η 

πληροφορία δεν θα έχει ισχυρό αντίκτυπο και η διάδοση της θα είναι δυσκολότερη. 

 Παρατηρείται επίσης πως τα edges χωρίζονται και αυτά σε δύο κατηγορίες. 

Υπάρχουν τα απλά διαφανή edges, όπου η πληροφορία μεταδίδεται με σταθερό 

ρυθμό και τα μαύρα οποία απευθύνονται στο Reply to Tweet. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 

μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό πως οι κόμβοι στους οποίους κατευθύνονται τα 

edges, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο γράφο, καθώς αλληλοεπιδρούν άμεσα με 

τους άλλους χρήστες και φαίνεται η απήχηση που είχε το tweet όσον αφορά μια 

συγκεκριμένη άποψη. 
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1.2 Οπτικοποίηση δικτύου του Twitter με έμφαση στο betweenness και EigenvectorCentrality 

 Για παράδειγμα, οι μετρήσεις για τον επιλεγμένο κόμβο, δείχνουν ότι έχει 

μεγάλο betweenness και eigenvector centrality, γεγονός που τον  κάνει από τους πιο 

ισχυρούς στο γράφο. Η πληροφορία που μεταδίδει ο συγκεκριμένος χρήστης θα έχει 

μεγάλη απήχηση στο δίκτυο, ενώ παράλληλα βρίσκεται ανάμεσα στον πυρήνα και τις 

άλλες ομάδες, καθιστώντας τον πολύ σημαντικό συνδετικό κρίκο. 
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Βιβλιοθήκη ΠαΜακ (Facebook,Facepager) 

 

 

1.3 Ανάλυση κοινωνικού δικτύου της Βιβλιοθήκης του ΠαΜακ 

 Στον παραπάνω γράφο αναλύεται το κοινωνικό δίκτυο της Βιβλιοθήκης του 

ΠαMακ. Ο γράφος δημιουργείται με το layout Fruchterman Reingold και αναδεικνύει 

τις σχέσεις μεταξύ ενός μέρους του δικτύου της Βιβλιοθήκης.  

 Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός έγινε με βάση το betweenness centrality, 

που φανερώνει τους κύριους κόμβους του δικτύου. Όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω γράφο, οι κόμβοι που έχουν το μεγαλύτερο μέγεθος είναι αυτοί που 

έχουν το μεγαλύτερο betweenness centrality και έχουν χρωματιστεί με το κόκκινο 

χρώμα.  Όσο πιο βαθύ είναι το κόκκινο, τόσο πιο μεγάλη σημασία έχει ο κόμβος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι απλοί κόμβοι (μπεζ) έχουν μικρή σημασία στο δίκτυο όπως 

και οι κίτρινοι που μπορεί να έχουν λίγο παραπάνω επιρροή, ενώ στη συνέχεια 

ακολουθούν οι άσπροι που αποτελούν ορισμένες φορές συνδετικό κρίκο μεταξύ των 

κύριων κόμβων (κόκκινων) και των υπολοίπων. 

 Παράλληλα, φαίνεται στα edges πως έχουν στην άκρη τους βελάκια 

δείχνοντας έτσι σε πιο κόμβο είναι direct, ποιος ουσιαστικά τους ωθεί στο να 

παραμείνουν στο δίκτυο.  

 Υπάρχουν αρκετοί κόμβοι που είναι χωρίς edges, οι οποίοι δεν έχουν καμία 

συνεισφορά και αλληλεπίδραση, αλλά απλά είναι μέλη. 

 Όσον αφορά την επεξήγηση των κύριων κόμβων στο κοινωνικό δίκτυο της 

Βιβλιοθήκης του ΠαΜακ, είναι ουσιαστικά αυτοί που κρατάν το δίκτυο ζωντανό. Με 
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διάφορες αλληλεπιδράσεις στο Facebook με τη σελίδα της Βιβλιοθήκης, 

προσελκύουν άτομα, διατηρούν τα υπάρχοντα και μεταξύ τους στην πραγματικότητα 

αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ διαφόρων ομάδων που δεν έχουν σχέση 

μεταξύ τους, ενώ το μόνο που έχουν κοινό είναι ότι αποτελούν μέλη της σελίδας του 

κοινωνικού δικτύου Facebook της Βιβλιοθήκης.  

 

Βιβλιοθήκη Βέροιας (Facebook,Facepager) 

 

 

1.4 Ανάλυση κοινωνικού δικτύου της Βιβλιοθήκης της Βέροιας 

 Στον παραπάνω γράφο απεικονίζεται το κοινωνικό δίκτυο της Δημόσιας 

Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Ο γράφος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Yifan Hu και οι 

μετρήσεις των μελών διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη μέτρηση betweenness 

centrality όπως το μέγεθος των κόμβων και το χρώμα τους.  

 Με κίτρινο χρώμα απεικονίζονται οι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη 

σημασία στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο. Μπορεί οι αλληλεπιδράσεις τους να μην 

έχουν μεγάλο αντίκτυπο ή να μην υπάρχουν, παρ' όλα αυτά όμως συνδέονται με 

άλλα μέλη τα οποία ουσιαστικά αποτελούν το συνδετικό κρίκο με τη βιβλιοθήκη.  

 Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο γράφο, οι κόμβοι αλλάζουν χρώμα 

σταδιακά ανάλογα με το μέγεθος τους. Όπως παρατηρείται, συνέχεια έχουν οι κόμβοι 

με το γαλάζιο χρώμα, όπου ο δείκτης betweenness centrality είναι αρκετά μικρός, 
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γεγονός το οποίο σημαίνει πως και να εξαφανιστούν από το γράφο, δεν θα υπάρχει 

μεγάλο αντίκτυπο στη μετάδοση της πληροφορίας.  

 Αργότερα, ο γράφος συνεχίζει με τους κόκκινους και τους ανοιχτά κόκκινους, 

όπου οι τελευταίοι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος που σημαίνει ότι και οι δύο κατέχουν 

σημαντική θέση για μέσα στο κοινωνικό δίκτυο και η απουσία τους θα σήμαινε 

απομόνωση πολλών χρηστών και διακοπή μετάδοσης πληροφοριών. 

 Τέλος, ο κόμβος ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο αποτελεί και τον πυρήνα του 

γράφου, καθώς ενώνεται με όλους τους σημαντικούς κόμβους που με τη σειρά τους 

συνδέονται με τους άλλους χρήστες. Αποτελεί το κέντρο όπου ξεκινάν οι 

πληροφορίες να μεταφέρονται στους χρήστες. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε το 

συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.  

 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Facebook, Netvizz) 
 

 

1.5 Ανάλυση κοινωνικού δικτύου της Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έμφαση στο 

modularity 

 Στον παραπάνω γράφο, οι κόμβοι είναι χρωματισμένοι με βάση τον 

αλγόριθμο modularity. Tα χρώματα υποδεικνύουν διαφορετικές κοινότητες που 

καθορίζονται από αυτόν τον αλγόριθμο και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δείξει, 

ποιοι χρήστες είναι πιο πυκνά συνδεδεμένοι μεταξύ τους παρά με το υπόλοιπο 

δίκτυο. 
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 Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι ένα δίκτυο χωρίζεται σε ομάδες, όπου οι 

χρήστες έχουν περισσότερα κοινά σημεία μεταξύ τους, αλληλοεπιδρούν ξεχωριστά 

και έχουν διαφορετικό αντίκτυπο. Η πυκνότητα των κόμβων με γαλάζιο χρώμα όπως 

φαίνεται είναι περισσότερη από τις άλλες ομάδες για τον λόγο ότι επηρεάζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό με τις ενέργειες τους το δίκτυο. 

 Όσον αφορά το μέγεθος των κόμβων ρυθμίστηκαν με τον αλγόριθμο 

eigenvectorcentrality, που αφορά τη βαρύτητα που έχει ο κόμβος και η πληροφορία 

που διαδίδει μέσα στο δίκτυο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσέλκυσε 

περισσότερους χρήστες του Facebook να αλληλοεπιδράσουν με τη σελίδα της 

Βιβλιοθήκης του ΠαΜακ καθώς οι κόμβοι αποτελούνται από τους χρήστες και τις 

δημοσιεύσεις που αλληλοεπιδρούν κάνοντας έτσι το δίκτυο bipartite.  

 Σχετικά με τα edges, αποτελούν τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των κόμβων και το weight τους υπολογίζεται ανάλογα με τις φορές που έχει 

αλληλοεπιδράσει ο ένας κόμβος με τον άλλο. 

  



104 
 

Bethesda (Επιχείρηση μέσωTwitter, Socioviz) 

 

 

1.6 Η κίνηση της πληροφορίας σε ένα κοινωνικό δίκτυο της επιχείρησης Bethesda 

 Στον παραπάνω γράφο απεικονίζεται η κίνηση της πληροφορίας σε ένα 

κοινωνικό δίκτυο όσον αφορά την επιχείρηση Bethesda. Μέσω του παραπάνω 

γράφου, υπάρχει η δυνατότητα να κατανοηθεί πως μια εταιρεία μπορεί να κινηθεί για 

να κατανοήσει τι ακριβώς αρέσει στους πελάτες της. 

 Κάνοντας ένα συγκεκριμένο post στο Twitter, μπορεί να δει την απήχηση του, 

για παράδειγμα σχετικά με μια δημοσίευση ενός προϊόντος.  Παρατηρώντας ένα 

δυναμικό γράφο, μπορεί να δει πως κυκλοφορεί η δημοσίευση ή το νέο που 

μετέδωσε με σκοπό ή την αλλαγή του σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεγάλη 

απήχηση την διατήρηση του αν υπάρχει και το κυρίως μέρος, να το προωθήσει σε 

στοχευμένα άτομα που βλέπει πως προωθούν τις δημοσιεύσεις τους.  

 Η στόχευση ορισμένων ατόμων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την 

ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Όπως παρατηρείται στον παραπάνω γράφο, η 

Bethesda μπορεί να δει μέσα από τα edges, ποιοι χρήστες κάνουν retweet ή mention 

την εταιρία και την δημοσίευση, προωθούν μια δημοσίευση ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα τους για να τους τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα 

οι χρήστες να το διαδώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Γενικότερα, η 

παρατήρηση των κινήσεων των κόμβων ενός γράφου, μπορούν να επιφέρουν 

σημαντικά αποτελέσματα για μια εταιρία, κυρίως όσον αφορά την προώθηση των 

προϊόντων τους και το πως κινούνται στα πλαίσια ικανοποίησης των πελατών. 
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 Πιο συγκεκριμένα, τα edges με μπλε χρώμα αποτελούν το mention στην 

εταιρία ή τη δημοσίευση, ενώ το ροζ το retweet. To μέγεθος των κόμβων 

πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση betweenness centrality, έτσι ώστε να φανερωθεί 

ποιοι χρήστες διατηρούν το κοινωνικό δίκτυο ουσιαστικά ζωντανό.  

 Η Bethesda προσπαθεί να προωθήσει τη δημοσίευσή της με το μεγαλύτερο 

όπως φαίνεται στο γράφο betweenness centrality, οι οποίοι με τη σειρά τους κάνουν 

retweet τη δημοσίευση και οι επόμενοι χρήστες κάνουν στο μεγαλύτερο μέρος του 

δικτύου mention τους χρήστες που έκαναν το retweet. Παράλληλα, τα edges έχουν 

μέγεθος ανάλογα με το weight τους.  

 Με αυτό τον τρόπο η Bethesda μπορεί να παράγει ουσιαστική πληροφόρηση 

στους χρήστες της, να παρατηρεί το κοινωνικό της δίκτυο και να προωθεί τα 

προϊόντα της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Blizzard_WoW (Επιχείρηση μέσω Twitter, Socioviz) 

 

1.7 Η κίνηση της πληροφορίας σε ένα κοινωνικό δίκτυο της επιχείρησης Blizzard 

 Η δημιουργία του παραπάνω γράφου, έγινε για τον ίδιο σκοπό με τον 

προηγούμενο, δηλαδή τη μελέτη της αντίδρασης των χρηστών στο Twitter όσον 

αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα μιας εταιρίας, αυτή τη φορά της Blizzard, με θέμα το 

καλύτερο της παιχνίδι, το World Of Warcraft. 

 Στο συγκεκριμένο όμως γράφο, παρά την ομοιότητα όσον αφορά το θέμα, 

υπάρχουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Το μέγεθος των κόμβων γίνεται σύμφωνα 

με την ανάλυση Clustering Coefficient, ενώ το χρώμα τους σύμφωνα με το 

Eccentricity. 
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 To Eccentricity centrality αποτελεί τη μέγιστη απόσταση ενός κόμβου από 

τους άλλους στο δίκτυο, καθώς η διάμετρος του δικτύου αποτελεί το μέγιστο 

eccentricity centrality.   

 Αυτοί που έχουν γαλάζιο χρώμα, έχουν τη μεγαλύτερη απόσταση από τους 

άλλους και ακολουθούν αυτοί με το πράσινο και τέλος με το καφέ. το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει τη σημασία που έχουν οι συγκεκριμένοι κόμβοι, καθώς παρά την 

απόσταση τους από τους υπόλοιπους που μπορεί να μην τους γνωρίζουν στο 

δίκτυο, έχουν επιρροή όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, εφόσον συνδέονται με 

αυτούς. 

 Όσον αφορά το Clustering Coefficient όπως αναφέρουν οι Watts και Strogatz 

(1998) στη θεωρία των γράφων, το Clustering Coefficient  είναι μια μέτρηση του 

degree όπου οι κόμβοι σε ένα γράφο τείνουν να συσσωρεύονται μαζί. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι στα περισσότερα δίκτυα του πραγματικού κόσμου, και ιδίως στα 

κοινωνικά δίκτυα, οι κόμβοι τείνουν να δημιουργούν στενά συνδεδεμένες ομάδες που 

χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλή πυκνότητα δεσμών. Αυτή η πιθανότητα τείνει να 

είναι μεγαλύτερη από τη μέση πιθανότητα μιας τυχαίας σύνδεσης μεταξύ δύο 

κόμβων. 

 Παρατηρώντας, λοιπόν τους κόμβους,  φαίνεται πως αυτοί με το μεγαλύτερο 

μέγεθος έχουν το μεγαλύτερο Clustering Coefficient που σημαίνει ότι δημιουργούν 

περισσότερες ομάδες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η εταιρία Blizzard 

επικεντρώνεται σε αυτούς τους κόμβους καθώς έχουν τη δυνατότητα να διαδώσουν 

την πληροφορία σε περισσότερα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους θα τα διαδώσουν 

αλλού. 

 Σχετικά με τα edges, αυτά  με μπλε χρώμα αποτελούν το retweet στην εταιρία 

ή τη δημοσίευση, το καφέ το mention και το πράσινο το quote. 

 Η Blizzard προσπαθεί να προωθήσει τη δημοσίευσή της βασισμένη στο 

Eccentricity, καθώς όπως φαίνεται το μεγαλύτερο weight στο edge το έχει ένας 

κόμβος ο οποίος δεν έχει μεγάλο Clustering Coefficient , γεγονός το οποίο σημαίνει 

πως την ενδιαφέρει η πληροφορία να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται. Το 

γεγονός αυτό δεν αναιρεί πως το Clustering Coefficient  παίζει σημαντικό ρόλο στις 

συνδέσεις των κόμβων καθώς φαίνεται πως η πληροφορία μεταδίδεται και μέσω 

αυτής της μέτρησης, δηλαδή σε ομάδες που είναι πιο εύκολο να μεταδοθεί. 

 

Yasiv 
 

 Το Yasiv, μια υπηρεσία οπτικοποίησης συστάσεων, δημιούργησε ένα 

εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν συστάσεις για βιβλία, 

videogames, ταινίες, βασισμένο σε ότι αρέσει στο χρήστη. Για παράδειγμα, ένας 

χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει ένα βιβλίο που του αρέσει και το εργαλείο θα 

οπτικοποιήσει τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι το βιβλίο και τα σχετικά βιβλία. 
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 Το εργαλείο βασίζει τις συνδέσεις του στις προηγούμενες αγορές, για 

παράδειγμα στο Amazon ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει εργαλείο για οπτικοποίηση 

προτιμήσεων όπως το Youtube. Η ιδεολογία του εργαλείου, βασίζεται στο γεγονός 

πως οι προτιμήσεις γίνονται βάση αναζήτησης των χρηστών και αγορών αυτών. 

Οπότε όσο πιο πολλές συστάσεις έχει ένα αντικείμενο, τόσο περισσότερους πόντους 

αξίας έχει για τους χρήστες. Μια σύνδεση μεταξύ των δύο προϊόντων σημαίνει ότι 

συχνά αγοράζονται μαζί. Παρατηρώντας απλά το δίκτυο των προϊόντων, μπορεί 

κανείς να μαντέψει τι είναι δημοφιλές και τι δεν είναι. 

 Περισσότερα δεδομένα προέρχονται από τον κατάλογο στην επάνω αριστερή 

πλευρά κάθε σελίδας, ο οποίος δείχνει πόσο δημοφιλής είναι τα κορυφαία 

αντικείμενα. Κάνοντας κλικ σε ένα μεμονωμένο στοιχείο σε αυτήν τη λίστα ή στον 

ιστό θα εμφανιστεί η πλήρης περίληψη του Amazon για το στοιχείο και τυχόν 

διαθέσιμες κριτικές. Οι χρήστες μπορούν επίσης να συνδεθούν απευθείας με το 

Amazon για να αγοράσουν ένα προϊόν. το ίδιο συμβαίνει και με το Youtube, όπου 

όταν δημιουργηθεί ο γράφος και γίνει επιλογή ενός συγκεκριμένου video, τότε αυτό 

εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Τέλος, το Yasiv, μπορεί να 

δημιουργήσει γράφο τεράστιων κοινωνικών δικτύων φανερώνοντας τις συσχετίσεις 

και πως συνδέονται μεταξύ τους οι υποκατηγορίες για παράδειγμα ενός site. 

 Το Yasiv είναι ένας τρόπος για να απεικονιστούν οι  συνδέσεις και η σχετική 

δημοτικότητα των αντικειμένων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν πολύτιμες 

πληροφορίες σε χρήστες που ψάχνουν μέσω ενός φαινομενικά άπειρου αριθμού 

επιλογών και είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα ματιά σε αυτό που μπορεί να γίνει με 

την οπτικοποίηση δεδομένων. 

Reddit visualization 

 

Συσχέτιση μεταξύ υποκατηγοριών του Reddit: 

http://www.yasiv.com/allreddit 



108 
 

 

1.8 Visualization των υποκατηγοριών του Reddit 

 O παραπάνω γράφος φανερώνει τις συνδέσεις των υποκατηγοριών του 

Reddit. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες του Reddit, έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν τις υποκατηγορίες και να ελέγξουν για παράδειγμα σε ποια 

υποκατηγορία μπορούν να βρουν την πληροφορία που αναζητάνε η οποία θα 

σχετίζεται με άλλες παρόμοιες. Ένα παράδειγμα είναι πως ένας χρήστης μπορεί να 

αναζητάει πληροφορίες στην υποκατηγορία fantasy και μόλις τη ανακαλύψει στο 

γράφο, να μπορεί να εμβαθύνει την αναζήτηση του και να ανακαλύψει σχετικές 

πληροφορίες. 

 

Συσχέτιση βιβλίων της σειράς Lord ofthe rings. 

 

http://www.yasiv.com/#/Search?q=lord%20of%20the%20rings&category=Book

s&lang=US 



109 
 

 

1.9 Συσχέτιση βιβλίων της σειράς Lord of the rings 

 Στον παραπάνω γράφο φαίνεται στο κέντρο η σειρά των βιβλίων 

Lordoftherings και στη συνέχεια πραγματοποιούνται συνδέσεις μαζί με τον πυρήνα, 

έτσι ώστε να φανερωθούν οι συσχετίσεις ανάλογα με τις αναζητήσεις και τις 

προτιμήσεις των χρηστών. Επίσης, τα στοιχεία χωρίζονται σε clusters ανάλογα με τη 

θεματολογία τους, έτσι ώστε να γίνεται ευκολότερη η αναζήτηση.  

 Ο γράφος είναι directed, που σημαίνει πως κάθε κόμβος απευθύνεται σε ένα 

άλλο, με την έννοια ότι οι χρήστες που έκαναν αναζήτηση το Lord of the rings και  

στη συνέχεια το Beowolf, θα έχει directednode προς τον κόμβο Beowolf. 
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Παράρτημα 2. Κώδικας για την υλοποίηση της εφαρμογής 

Κώδικας για το Download Button και Arrow 

HTML 

 

<div class='arrow'> 

<img id='arrowImg' src='/img/arrowDownload.png' alt='DownloadLink'> 

</div> 

<div class='container'> 

<img src='/img/download.png' alt='DownloadLink' class='image'> 

<div class='overlay'> 

<div class='text'><a href='/Graphs-Analytics/Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - 

Solidarity with Refugees in Greece (2015).gephi'>Download Link</a></div> 

</div> 

</div> 

 

Κώδικας για Footer 

 

CSS 

#footer{ 

 width:99%; 

 max-width:100%; 

 max-height:100%; 

 font-family:'Arial'; 

 background-image: radial-gradient(grey,black ); 

 border:1px solid; 

 position:relative; 

 border-radius:25px; 

 margin-top:auto; 

} 
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PHP-HTML 

 

<?php 

echo "<head>"; 

echo "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>"; 

echo"<link rel='stylesheet' href='https://www.w3schools.com/w3css/3/w3.css'>"; 

echo "</head>"; 

echo "<div id='footer'>"; 

echo "<center>"; 

echo "<h4>Copyright &copy; KαρακατσάνηςΧρήστος2017</h4>"; 

echo "</center>"; 

echo "</div>"; 

?> 

 

Κώδικας για το Logo που οδηγεί στην αρχή της σελίδας 

 

<style> 

.buttonimg { 

width:6%; 

max-width:100%; 

max-height:100%; 

background-image: radial-gradient( red,black ); 

border:1px solid; 

position:relative; 

border-radius:25px; 

float:right; 

-webkit-transition: width 2s, height 4s; /* For Safari 3.1 to 6.0 */ 

transition: width 2s, height 4s; 

} 
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.buttonimg:hover{ 

width: 9%; 

height: 9%; 

} 

</style> 

<?php 

echo "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>"; 

echo "<div id='logo-words'>"; 

echo "</div>"; 

echo "<div id='logo'> 

<a href='index.php'><img class='buttonimg'alt='SocialNetworkAnalysis' 

src='/img/Logo.png'></a> 

</div>"; 

?> 

 

Κώδικας για DropDownMenu 

 

CSS 

/*Full Menu Dropdown*/ 

 

/* 

================================================================

==============================  

This copyright notice must be kept untouched in the stylesheet at all times. 

The original version of this stylesheet and the associated (x)html  

is available at http://www.script-tutorials.com/whirling-dropdown-menu/ 

Copyright (c) Script Tutorials. All rights reserved. 

This stylesheet and the associated (x)html may be modified in any way to fit your 

requirements. 

================================================================

================================= */ 
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* { 

    margin:0; 

    padding: 0; 

  

} 

html { 

    background-color: #000; 

} 

.container { 

    margin: 10em auto; 

    width: 100%; 

 margin-left:5%; 

 position:relative; 

 text-align:center; 

 margin-top:-5%; 

  

} 

 

/* general styles */ 

.menu, .menu ul { 

    list-style: none; 

    padding: 0; 

    margin: 0; 

  

  

} 

.menu { 
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    height: 58px; 

 max-height:100%; 

 max-width:100%; 

 position:relative; 

} 

.menu li { 

    background: -moz-linear-gradient(#292929, #252525); 

    background: -ms-linear-gradient(#292929, #252525); 

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #292929), 

color-stop(100%, #252525)); 

    background: -webkit-linear-gradient(#292929, #252525); 

    background: -o-linear-gradient(#292929, #252525); 

    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', 

endColorstr='#252525'); 

    -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', 

endColorstr='#252525')"; 

    background: linear-gradient(#292929, #252525); 

  

    border-bottom: 2px solid #181818; 

    border-top: 2px solid #303030; 

    min-width: 160px; 

} 

.menu > li { 

    display: block; 

    float: left; 

    position: relative; 

} 

.menu > li:first-child { 

    border-radius: 5px 0 0; 

} 
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.menu a { 

    border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0); 

    color: #808080; 

    display: block; 

    font-family: 'Lucida Console'; 

    font-size: 18px; 

    line-height: 54px; 

    padding: 0 25px; 

    text-decoration: none; 

    text-transform: uppercase; 

} 

 

/* onhover styles */ 

.menu li:hover { 

    background-color: #1c1c1c; 

    background: -moz-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b); 

    background: -ms-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b); 

    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #1c1c1c), 

color-stop(100%, #1b1b1b)); 

    background: -webkit-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b); 

    background: -o-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b); 

    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', 

endColorstr='#1b1b1b'); 

    -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', 

endColorstr='#1b1b1b')"; 

    background: linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b); 

 

    border-bottom: 2px solid #222222; 

    border-top: 2px solid #1B1B1B; 

} 
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.menu li:hover > a { 

    border-radius: 5px 0 0 0; 

    border-left: 3px solid #C4302B; 

    color: #C4302B; 

  

} 

 

/* submenu styles */ 

.submenu { 

    left: 0; 

    max-height: 0; 

    position: absolute; 

    top: 100%; 

    z-index: 0; 

 

    -webkit-perspective: 400px; 

    -moz-perspective: 400px; 

    -ms-perspective: 400px; 

    -o-perspective: 400px; 

    perspective: 400px; 

} 

.submenu li { 

    opacity: 0; 

 

    -webkit-transform: rotateY(90deg); 

    -moz-transform: rotateY(90deg); 

    -ms-transform: rotateY(90deg); 

    -o-transform: rotateY(90deg); 
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    transform: rotateY(90deg); 

 

    -webkit-transition: opacity .4s, -webkit-transform .5s; 

    -moz-transition: opacity .4s, -moz-transform .5s; 

    -ms-transition: opacity .4s, -ms-transform .5s; 

    -o-transition: opacity .4s, -o-transform .5s; 

    transition: opacity .4s, transform .5s; 

} 

.menu .submenu li:hover a { 

    border-left: 3px solid #454545; 

    border-radius: 0; 

    color: #ffffff; 

} 

.menu > li:hover .submenu, .menu > li:focus .submenu { 

    max-height: 2000px; 

    z-index: 10; 

} 

.menu > li:hover .submenu li, .menu > li:focus .submenu li { 

    opacity: 1; 

 

    -webkit-transform: none; 

    -moz-transform: none; 

    -ms-transform: none; 

    -o-transform: none; 

    transform: none; 

} 

 

/* CSS3 delays for transition effects */ 
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.menu li:hover .submenu li:nth-child(1) { 

    -webkit-transition-delay: 0s; 

    -moz-transition-delay: 0s; 

    -ms-transition-delay: 0s; 

    -o-transition-delay: 0s; 

    transition-delay: 0s; 

} 

.menu li:hover .submenu li:nth-child(2) { 

    -webkit-transition-delay: 50ms; 

    -moz-transition-delay: 50ms; 

    -ms-transition-delay: 50ms; 

    -o-transition-delay: 50ms; 

    transition-delay: 50ms; 

} 

.menu li:hover .submenu li:nth-child(3) { 

    -webkit-transition-delay: 100ms; 

    -moz-transition-delay: 100ms; 

    -ms-transition-delay: 100ms; 

    -o-transition-delay: 100ms; 

    transition-delay: 100ms; 

} 

.menu li:hover .submenu li:nth-child(4) { 

    -webkit-transition-delay: 150ms; 

    -moz-transition-delay: 150ms; 

    -ms-transition-delay: 150ms; 

    -o-transition-delay: 150ms; 

    transition-delay: 150ms; 

} 
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.menu li:hover .submenu li:nth-child(5) { 

    -webkit-transition-delay: 200ms; 

    -moz-transition-delay: 200ms; 

    -ms-transition-delay: 200ms; 

    -o-transition-delay: 200ms; 

    transition-delay: 200ms; 

} 

.menu li:hover .submenu li:nth-child(6) { 

    -webkit-transition-delay: 250ms; 

    -moz-transition-delay: 250ms; 

    -ms-transition-delay: 250ms; 

    -o-transition-delay: 250ms; 

    transition-delay: 250ms; 

} 

.menu li:hover .submenu li:nth-child(7) { 

    -webkit-transition-delay: 300ms; 

    -moz-transition-delay: 300ms; 

    -ms-transition-delay: 300ms; 

    -o-transition-delay: 300ms; 

    transition-delay: 300ms; 

} 

.menu li:hover .submenu li:nth-child(8) { 

    -webkit-transition-delay: 350ms; 

    -moz-transition-delay: 350ms; 

    -ms-transition-delay: 350ms; 

    -o-transition-delay: 350ms; 

    transition-delay: 350ms; 

} 
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.submenu li:nth-child(1) { 

    -webkit-transition-delay: 350ms; 

    -moz-transition-delay: 350ms; 

    -ms-transition-delay: 350ms; 

    -o-transition-delay: 350ms; 

    transition-delay: 350ms; 

} 

.submenu li:nth-child(2) { 

    -webkit-transition-delay: 300ms; 

    -moz-transition-delay: 300ms; 

    -ms-transition-delay: 300ms; 

    -o-transition-delay: 300ms; 

    transition-delay: 300ms; 

} 

.submenu li:nth-child(3) { 

    -webkit-transition-delay: 250ms; 

    -moz-transition-delay: 250ms; 

    -ms-transition-delay: 250ms; 

    -o-transition-delay: 250ms; 

    transition-delay: 250ms; 

} 

.submenu li:nth-child(4) { 

    -webkit-transition-delay: 200ms; 

    -moz-transition-delay: 200ms; 

    -ms-transition-delay: 200ms; 

    -o-transition-delay: 200ms; 

    transition-delay: 200ms; 
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} 

.submenu li:nth-child(5) { 

    -webkit-transition-delay: 150ms; 

    -moz-transition-delay: 150ms; 

    -ms-transition-delay: 150ms; 

    -o-transition-delay: 150ms; 

    transition-delay: 150ms; 

} 

.submenu li:nth-child(6) { 

    -webkit-transition-delay: 100ms; 

    -moz-transition-delay: 100ms; 

    -ms-transition-delay: 100ms; 

    -o-transition-delay: 100ms; 

    transition-delay: 100ms; 

} 

.submenu li:nth-child(7) { 

    -webkit-transition-delay: 50ms; 

    -moz-transition-delay: 50ms; 

    -ms-transition-delay: 50ms; 

    -o-transition-delay: 50ms; 

    transition-delay: 50ms; 

} 

.submenu li:nth-child(8) { 

    -webkit-transition-delay: 0s; 

    -moz-transition-delay: 0s; 

    -ms-transition-delay: 0s; 

    -o-transition-delay: 0s; 

    transition-delay: 0s; 
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} 

 

/*End of Full Menu Dropdown*/ 

 

PHP-HTML 

 

<?php 

 

echo" <body> 

<div class='container' id='main' role='main'> 

<ul class='menu'> 

<li><a href='index.php'>Αρχικη</a></li> 

<li><a href='refugeemenu1.php'>Αντιμετωπιση στα Social Media</a> 

<ul class='submenu'> 

<li><a href='refugee1.php'>Πρωτο δειγμα</a></li> 

<li><a href='refugee2.php'>Αντικτυπο αλληλεπιδρασεων (Twitter)</a></li> 

<li><a href='refugee3.php'>Δευτερο δειγμα</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li class='active'><a href='refugeemenu2.php'>Αναλυσεις σελιδων (Facebook)</a> 

<ul class='submenu'> 

<li><a href='refugee4.php'>'Educating the Children about the evils of 

Islam'(2015)'</a></li> 

<li><a href='refugee5.php'>'Educating the Children about the evils of Islam' 

(2016)</a></li> 

<li><a href='refugee6.php'>'Αλληλεγγυη στους προσφυγες - Solidarity with Refugees 

in Greece'(2015)</a></li> 

<li><a href='refugee7.php'>'Αλληλεγγυη στους προσφυγες - Solidarity with Refugees 

in Greece'(2016)</a></li> 

<li><a href='refugee8.php'>'Stop Islam in Greece' (2015)</a></li> 
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<li><a href='refugee9.php'>'Stop Islam in Greece' (2016)</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li><a href='refugeemenu3.php'>Συγκριση σελιδων (Facebook)</a> 

<ul class='submenu'> 

<li><a href='refugee10.php'>'Anti-Islam Alliance' (2017)'</a></li> 

<li><a href='refugee11.php'>'Refugees welcome' (2017)</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li><a href='refugeemenu4.php'>Πορισματα (Facebook-likes)</a> 

<ul class='submenu'> 

<li><a href='refugee12.php'>Like σε σελιδες που δεν ταιριαζουν στον χαρακτηρα της 

εκαστοτε σελιδας</a></li> 

<li><a href='refugee13.php'>'Κοινα like αναμεσα σε σελιδες παρομοιου 

περιεχομενου' (2017)</a></li> 

<li><ahref='refugee14.php'>Κοινα σημεια αναμεσα σε σελιδες διαφορετικου 

περιεχομενου</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li><a href='refugeemenu5.php'>Predictions (Facebook-RapidMiner)</a> 

<ul class='submenu'> 

<li><a href='refugee15.php'>Predictions για τη σελιδα 'Refugee Action'.Decision 

Tree</a></li> 

<li><a href='refugee16.php'>Prediction με εμφανιση Performance</a></li> 

<li><a href='refugee17.php'>Αποδοτικoτερος αλγoριθμος για prediction</a></li> 

<li><ahref='refugeemenu6.php'>Συνδιασμoς δεδομενων και αναλυση τους</a></li> 

</ul> 

</li> 

</ul> 

</div> 
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</body> 

</html>"; 

?> 

Kώδικας για τη σελίδα του DropdownMenu 

 

CSS 

 

.Slides{ 

 width:15%; 

 margin-left:25%; 

 max-width:100%; 

 max-height:100%; 

 position:relative; 

} 

 

HTML 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<title>Graph World</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css"> 

<body> 

<img class="Slides w3-animate-top"    

src="/img/EducationgthechildrenabouttheevilsofIslam(2016).png" style="width:50%"> 

<img class="Slides w3-animate-bottom" 

src="/img/EducationgthechildrenabouttheevilsofIslam(2015).png" style="width:50%"> 

<img class="Slides w3-animate-top" src="/img/SecondGraphAboutRefugees.png" 

style="width:40%"> 

<img class="Slides w3-animate-bottom" src="/img/Stop Islam in Greece (2015).png" 

style="width:50%"> 
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<img class="Slides w3-animate-top" src="/img/CommonInteractions.png" 

style="width:50%"> 

<img class="Slides w3-animate-bottom" src="/img/FirstGraphAboutRefugees.png" 

style="width:40%"> 

<img class="Slides w3-animate-top" src="/img/LikeSimilarities.png" 

style="width:50%"> 

<script src='/js/FullPageMenuJS.js'></script> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας σελίδας Index (Αρχικής) 

 

HTML-PHP 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"/> 

<title>Graph World</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Graphs.css"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/3/w3.css"> 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 

</head>  

<body> 

<script src="/js/FadeinFadeout.js"></script> 

<br/> 

<br> 

<h2 class='w3-wide'><span style='font-family: Impact';>Graph World</span></h2> 

<?php 
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 require("menu2.php"); 

?> 

<br/> 

<br/> 

<span style="font-size:40px;cursor:pointer;font-family:'Arial'; font-

weight:bold;color:#D3D3D3" onclick="openNav()">&#9776; Menu</span> 

<!-- Slide Show --> 

<section> 

<center> 

<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img/graph1.png" 

  style="width:40%;"> 

<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img/graph2.png" 

   style="width:40%; height:10%;"> 

<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img/graph3.png" 

   style="width:40%; height:10%;"> 

<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img/graph4.png" 

  style="width:40%; height:10%;"> 

<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img/graph6.png" 

   style="width:40%; height:10%;"> 

 

<script src="/js/slideshowScript.js"></script> 

</center> 

</section> 

<!--  Description --> 

<center> 

<section class="w3-container w3-center w3-content" style="max-width:1200px"> 

<p class="w3-opacity"><i>Κατανόηση της διάδοσης της πληροφορίας στα Social 

Media μέσω γράφων και αναλύσεων</i></p> 
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<p class="w3-justify">To Graph World είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου 

λαμβάνει μέρος η ανάλυση κοινωνικών δικτύων.  

 Τα Social Network Analytics έχουν μεγάλο και ισχυρό αντίκτυπο σε επιχειρηματικό, 

κοινωνικό και σε άλλα επιπλέον περιβάλλοντα.  

 Τα Social Network Analytics βασίζονται στην επίλυση προβλημάτων μέσω 

υποδομών δικτύου. Αυτές οι υποδομές, στις περισσότερες περιπτώσεις,  

 αποτελούν μια γραφική παράσταση. Η κοινωνική δικτύωση δεν είναι απλώς μια 

μεθοδολογία, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ως μια προοπτική για το πώς λειτουργεί μια 

κοινωνία ή τουλάχιστον ένα μέρος της, 

 καθώς επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Οι οπτικοποιήσεις 

μπορούν να μας κάνουν να κατανοήσουμε τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ενώ 

παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να ανακαλύψουμε  

 νέα πρότυπα.<br><br> 

 (Απαραίτητη προϋπόθεση για να επεξεργαστείτε τα αρχεία που περιλαμβάνονται 

στην εφαρμογή είναι να έχετε εγκατεστημένο στο σύστημα σας το Gephi και το 

NodeXL.) 

</p> 

</section> 

</center> 

<?php 

require ("footer.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας πλάγιου menu 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"/> 

<title>Graph World</title> 
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<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Graphs.css"/> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 

</head>  

 

<body> 

<script src="/js/FadeinFadeout.js"></script> 

<h2 class='w3-wide'><span style='font-family: Impact';>Graph World</span></h2> 

 

<div id='mySidenav' class='sidenav'> 

<a href='javascript:void(0)' class='closebtn' onclick='closeNav()'>&times;</a> 

<ahref='refugee1.php'>Η περίπτωση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα(Πρώτο 

δείγμα)</a> 

<a href='refugee2.php'>Επίδραση των tweets,των follows και των followers</a> 

<a href='refugee3.php'>Η περίπτωση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα(Δεύτερο 

δείγμα)</a> 

<ahref='FullMenuDropDownPage.php'>Παρακολούθηση ολοκληρομένου Menu</a> 

</div> 

<div id='main'> 

</div> 

<script src='/js/menuScript.js'></script> 

<?php 

require ("BackButton.php"); 

?> 

<span style="font-size:2em;cursor:pointer;font-family:'Impact';color:#D3D3D3" 

onclick="openNav()">&#9776; Menu Περιεχομένων ενότητας</span> 

 

Κώδικας HTML για τους τίτλους 

 

<center> 



129 
 

<h2 class='headers'> 

<i><b>Δυναμική του θέματος της μετανάστευσης στα Social Media</b></i></h2> 

</center> 

Κώδικας HTML για τις εικόνες για επεξήγηση 

 

<!--Άνοιγμα εικόνας γράφου για επεξήγηση --> 

<center> 

<img id='myImg' src='/img/FirstGraphAboutRefugees.png' alt='Εξέλιξη της 

πληροφορίας σχετικά με τους μετανάστες στο Twitter' width='25%' height='auto;'> 

</center> 

 

<!-- Όταν ανοίγει η εικόνα--> 

<div id='myModal' class='modal' > 

<div class="mySlides fade"> 

<center> 

<div class="numbertext">1 / 2</div> 

<img src="/img/FirstGraphAboutRefugees.png" width='40%' height='auto'; > 

<div class="text1">Εξέλιξη της πληροφορίας σχετικά με τους μετανάστες στο 

Twitter</div> 

</center> 

</div> 

 

<div class="mySlides fade"> 

<center> 

<div class="numbertext">2 / 2</div> 

<img src="/img2/themeStrengthInMigration.png" width='40%' height='auto';> 

<div class="text1">Επεξήγηση γράφου </div> 

</center> 

</div> 

 



130 
 

<a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">&#10094;</a><!-- βελάκια --> 

<a class="next" onclick="plusSlides(1)">&#10095;</a> 

 

<div style="text-align:center"> 

<span class="dot" onclick="currentSlide(1)"></span><!-- dots κατω από την εικόνα --

> 

<span class="dot" onclick="currentSlide(2)"></span> 

</div> 

 

<span class='close'>×</span><!--κλείσιμο εσωτερικού slideshow --> 

<img class='modal-content' > 

<div id='caption'></div> 

</div> 

 

<script src='/js/ImagesScript.js'></script> 

<script src='/js/ImagesSlideshowScript.js'></script> 

 

 

Κώδικας ΗΤΜL τίτλου κάτω από τις εικόνες 

 

<h4 style="text-align:center; font-family:'Arial';"><i><b>Επεξήγηση 

γράφου</b></i></h4> 

<h6 style="text-align:center; font-family:'Arial';"><i><b>*Επιλέξτε την εικόνα του 

γράφου για μεγέθυνση και επεξήγηση</b></i></h6></center> 

 

Κώδικας HTML για το περιεχόμενο 

 

<pid='borderimg'>H ανάλυση κοινωνικών δικτύων έχει τη βάση της στην επίλυση 

προβλημάτων που έχουν οι υποδομές δικτύου. Οι υποδομές αυτές, τις περισσότερες 

φορές έχουν δομή γράφου. 

 Στον παραπάνω γράφο, η επιλογή του χρώματος των κόμβων έγινε με βάση 

τους Followers που έχουν οι χρήστες του Twitter, 
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 με σκοπό να φανεί η επίδραση και το αντίκτυπο που έχουν σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

και η δυναμική που δίνουν σε ένα κόμβο. Οι κόμβοι με ανοιχτό μπλε έχουν τους 

λιγότερους followers και όσο  

 πιο πολύ σκουρένει το χρώμα, τόσο αυξάνεται ο αριθμός τους.<br><br> 

Παρατηρείται βλέποντας την τοποθέτηση των κόμβων στο γράφο και τα communities 

που έχουν δημιουργηθεί, πως ο αριθμός των followers δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο 

στην διάδοση της πληροφορίας. 

 Υπάρχουν κόμβοι με πολλούς και λίγους  followers σε μια ομάδα, γεγονός που 

σημαίνει πως η επιρροή τους δεν είναι σημαντική όσον αφορά τη συγκεκριμένη 

παράμετρο.  

 Για να εξηγηθεί καλύτερα το φαινόμενο της βαρύτητας ενός κόμβου, 

χρησιμοποιήθηκε το eigenvectorcentrality, έτσι ώστε να εμφανιστούν οι κόμβοι με την 

μεγαλύτερη επιρροή.  

 Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, καθώς οι κόμβοι έχουν παρόμοιο μέγεθος 

στο περισσότερο μήκος του γράφου, φανερώνοντας πως το θέμα της προέλευσης 

των μεταναστών στην Ελλάδα παρουσιάζει  

 μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις μεριές και πως οι χρήστες βρίσκονται σε 

συνεχόμενη συζήτηση πάνω στο θέμα.<br><br> 

 Για την μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα, χρησιμοποιήθηκαν και οι παράμετροι των 

χρηστών που ακολουθούν οι κόμβοι(Followed) αλλά και τα tweets 

 που έχουν κάνει πάνω στο θέμα. Παρατηρείται πάλι ότι οι παράμετροι αυτοί δεν 

έχουν μεγάλο αντίκτυπο.<br><br> 

Επιπρόσθετα, παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν και για τα edges, όπου το χρώμα και 

το μέγεθος τους καθορίζονται από τις σχέσεις μεταξύ των κόμβων(Followers, 

followed, retweets)  

και την ημερομηνία που έγιναν. Το γεγονός αυτό φανερώνει πάλι την κινητικότητα 

μεταξύ των κόμβων όσον αφορά τις πληροφορίες που διαδίδονται,  

δείχνοντας ουσιαστικά ότι όλοι οι κόμβοι σχεδόν έχουν μια σχέση μεταξύ τους. 

Παράλληλα, το opacity των κόμβων είναι βάση της ημερομηνίας που έγινε το tweet,  

έτσι ώστε να φανερωθεί η αξία που μπορεί να έχει ένα tweet όσο παλιό και να είναι. 

<br><br> 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα του παραπάνω γράφου και των παραμέτρων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του, φαίνεται πως το θέμα των μεταναστών στην 

Ελλάδα έχει 

 παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον και οι απόψεις των περισσότερων ατόμων θα 

διαδοθούν και θα συζητηθούν σε όλο το μήκος του γράφου. </p> 
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</section> 

<center><h4><i>*Σε κάθε σελίδα περιηγηθείτε στο Menu για να δείτε τα 

περιεχόμενα</i></h4></center> 

Kώδικας για το βελάκι που οδηγεί στην κορυφή της σελίδας 

 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://arrow.scrolltotop.com/arrow7.js"></script> 

 

<?php 

require ("footer.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

Κώδικας Javascript 

 

Button που οδηγεί στην αρχή της σελίδας 

 

// When the user scrolls down 20px from the top of the document, show the button 

window.onscroll = function() { 

scrollFunction() 

}; 

 

function scrollFunction() { 

    if (document.body.scrollTop > 20 || document.documentElement.scrollTop > 20) { 

        document.getElementById("ImgTop").style.display = "block"; 

    } else { 

        document.getElementById("ImgTop").style.display = "none"; 

    } 
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} 

 

// When the user clicks on the button, scroll to the top of the document 

function topFunction() { 

    document.body.scrollTop = 0; 

document.documentElement.scrollTop = 0; 

} 

Κώδικας για Fade in Fade out κάθε φορά που αλλάζει η σελίδα 

 

 jQuery('body').css('display','none'); 

 jQuery(document).ready(function() { 

  jQuery('body').fadeIn(); 

  jQuery('b').on('click',function(event){ 

   var thetarget = this.getAttribute('target') 

   if (thetarget != "_blank"){    

    var thehref = this.getAttribute('href') 

    event.preventDefault(); 

    jQuery('body').fadeOut(function(){ 

     //alert(thehref) 

     window.location = thehref   

   

    }); 

   } 

  }); 

 }); 

 setTimeout(function(){ 

  jQuery('body').fadeIn(); 

 },1000) 
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Κώδικας για το slideshow στη σελίδα του Menu 

 

var myIndex = 0; 

carousel(); 

function carousel() { 

    var i; 

    var x = document.getElementsByClassName("Slides"); 

    for (i = 0; i < x.length; i++) { 

      x[i].style.display = "none";   

    } 

    myIndex ++; 

    if (myIndex > x.length) {myIndex = 1}     

    x[myIndex-1].style.display = "block";   

    setTimeout(carousel, 3000);     

} 

Kώδικας των εικόνων για επεξήγηση  

 

// Get the modal 

var modal = document.getElementById('myModal'); 

 

// Get the image and insert it inside the modal - use its "alt" text as a caption 

var img = document.getElementById('myImg'); 

var modalImg = document.getElementById("img01"); 

var captionText = document.getElementById("caption"); 

img.onclick = function(){ 

modal.style.display = "block"; 

modalImg.src = this.src; 

captionText.innerHTML = this.alt; 
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} 

 

// Get the <span> element that closes the modal 

var span = document.getElementsByClassName("close")[0]; 

 

// When the user clicks on <span> (x), close the modal 

span.onclick = function() {  

    modal.style.display = "none"; 

} 

 

Κώδικας για το slideshow της επεξήγησης εικόνων 

 

var slideIndex = 1; 

showSlides(slideIndex); 

 

function plusSlides(n) { 

  showSlides(slideIndex += n); 

} 

 

function currentSlide(n) { 

  showSlides(slideIndex = n); 

} 

 

function showSlides(n) { 

  var i; 

  var slides = document.getElementsByClassName("mySlides"); 

  var dots = document.getElementsByClassName("dot"); 

  if (n > slides.length) {slideIndex = 1}     

  if (n < 1) {slideIndex = slides.length} 
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  for (i = 0; i < slides.length; i++) { 

      slides[i].style.display = "none";   

  } 

  for (i = 0; i < dots.length; i++) { 

      dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", ""); 

  } 

  slides[slideIndex-1].style.display = "block";   

  dots[slideIndex-1].className += " active"; 

} 

Kώδικας για το πλάγιο menu 

 

function openNav() { 

    document.getElementById('mySidenav').style.width = '250px'; 

    document.getElementById('main').style.marginLeft = '250px'; 

    document.body.style.backgroundColor = 'rgba(0,0,0,0.4)'; 

} 

function closeNav() { 

    document.getElementById('mySidenav').style.width = '0'; 

    document.getElementById('main').style.marginLeft= '0'; 

    document.body.style.backgroundColor = 'white'; 

} 

 

Κώδικας για το slideshow της αρχικής σελίδας 

 

// Automatic Slideshow - change image every 3 seconds 

var myIndex = 0; 

carousel(); 

 

function carousel() { 
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    var i; 

    var x = document.getElementsByClassName("mySlides"); 

    for (i = 0; i < x.length; i++) { 

       x[i].style.display = "none"; 

    } 

    myIndex++; 

    if (myIndex > x.length) { 

myIndex = 1 

} 

    x[myIndex-1].style.display = "block"; 

    setTimeout(carousel, 3000); 

} 

 

 

Kώδικας CSS 

 

body { 

  background-image: radial-gradient(#D3D3D3,black); 

 height:auto; 

 max-width:100%; 

 max-height:100%; 

  

} 

.w3-wide{ 

 font-size:60px; 

 border:1px solid; 

 background-image: radial-gradient(white,black ); 

 border-radius: 40px; 

 text-align:center;  
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} 

 

.w3-opacity{ 

 font-size:30px; 

} 

 

/* Kώδικας για τους τίτλους των ενοτήτων και κεφαλαίων 

.headers{ 

 text-align:center; 

 color:#FFFFFF; 

 padding:5%;  

  font-family:Book Antiqua; 

 background-image: url("/img/headerImage2.jpg");  

 border-radius:50%; 

 margin-bottom:5%;  

 width:32%; 

 position:relative; 

 margin-top:-20%; 

} 

 

/*Button To Top*/ 

 

/* ---Menu (πλάγιο)--- */ 

 

.sidenav { 

    height: 100%; 

    width: 0; 

    position: fixed; 
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    z-index: 1; 

    top: 0; 

    left: 0; 

    background-color: #111; 

    overflow-x: hidden; 

    transition: 0.5s; 

    padding-top: 60px; 

} 

 

.sidenav a { 

    padding: 8px 8px 8px 32px; 

    text-decoration: none; 

    font-size: 18px; 

    color: #818181; 

    display: block; 

    transition: 0.3s; 

} 

 

.sidenav a:hover { 

    color: #f1f1f1; 

} 

 

.sidenav .closebtn { 

    position: absolute; 

    top: 0; 

    right: 25px; 

    font-size: 36px; 

    margin-left: 50px; 



140 
 

} 

 

#main { 

    transition: margin-left .5s; 

    padding: 16px; 

} 

 

@media screen and (max-height: 450px) { 

  .sidenav {padding-top: 15px;} 

  .sidenav a {font-size: 18px;} 

} 

 

/* ---End of Menu--- */ 

 

 

/*--- content --- */ 

 

.content{ 

  

 text-align:center; 

 text-align:justify; 

 font-family:"Arial"; 

 padding: 68px; 

 position:absolute; 

 width:84%; 

 max-width:100%; 

 max-height:100%; 
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} 

 

#borderimg {  

  border: 35px solid transparent; 

 border-image: url(/img/borderimg.jpg) 48 round; 

 position:relative; 

 border-radius:50px; 

 max-width:100%; 

 max-height:100%; 

 padding:2%; 

 width:50%; 

 margin-left:25%; 

 text-align:justify; 

  

} 

 

/* Images of Graphs */ 

#myImg { 

 border-radius: 50px; 

  cursor: pointer; 

 transition: 0.3s; 

} 

 

#myImg:hover {opacity: 0.7;} 

 

/* The Modal (background) */ 

.modal { 

    display: none; /* Hidden by default */ 
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    position: fixed; /* Stay in place */ 

    z-index: 1; /* Sit on top */ 

    padding-top: 100px; /* Location of the box */ 

    left: 0; 

    top: 0; 

    width: 100%; /* Full width */ 

    height: 100%; /* Full height */ 

    overflow: auto; /* Enable scroll if needed */ 

    background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */ 

    background-color: rgba(0,0,0,0.9); /* Black w/ opacity */ 

} 

 

 

/* On smaller screens, decrease text size */ 

@media only screen and (max-width: 300px) { 

  .prev, .next,.text {font-size: 11px} 

} 

 

 

/* Add Animation */ 

.modal-content, #caption {     

    -webkit-animation-name: zoom; 

    -webkit-animation-duration: 0.6s; 

    animation-name: zoom; 

    animation-duration: 0.6s; 

} 

 

@-webkit-keyframes zoom { 
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    from {-webkit-transform: scale(0)}  

    to {-webkit-transform: scale(1)} 

} 

 

@keyframes zoom { 

    from {transform: scale(0.1)}  

    to {transform: scale(1)} 

} 

 

/* Next & previous buttons */ 

.prev, .next { 

   cursor: pointer; 

 position: absolute; 

 top: 50%; 

 width: auto; 

 padding: 16px; 

 margin-top: -22px; 

 color: red; 

  font-weight: bold; 

 font-size: 18px; 

  transition: 0.6s ease; 

  border-radius: 0 3px 3px 0; 

} 

 

/* Position the "next button" to the right */ 

.next { 

 right: 0; 

 border-radius: 3px 0 0 3px; 
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} 

 

/* On hover */ 

.prev:hover, .next:hover { 

   background-color: white; 

} 

 

/* Number text (1/2 etc) */ 

.numbertext { 

  color: #f2f2f2; 

 font-size: 19px; 

 padding: 8px 12px; 

 position: absolute; 

 top: 0; 

   margin-left:50%; 

} 

 

/* The dots/bullets/indicators */ 

.dot { 

  cursor: pointer; 

  height: 15px; 

  width: 15px; 

  margin: 0 2px; 

  background-color: #bbb; 

  border-radius: 50%; 

  display: inline-block; 

  transition: background-color 0.6s ease; 

} 
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.active, .dot:hover { 

  background-color: #717171; 

} 

 

/* Fading animation */ 

.fade { 

  -webkit-animation-name: fade; 

  -webkit-animation-duration: 1.5s; 

  animation-name: fade; 

  animation-duration: 1.5s; 

} 

 

@-webkit-keyframes fade { 

  from {opacity: .4}  

  to {opacity: 1} 

} 

 

@keyframes fade { 

  from {opacity: .4}  

  to {opacity: 1} 

} 

/* Caption text */ 

.text1 { 

  color: #f2f2f2; 

  font-size: 15px; 

  padding: 8px 12px; 

  position: absolute; 
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  bottom: 8px; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

} 

 

/* The Close Button */ 

.close { 

    position: absolute; 

    top: 15px; 

    right: 35px; 

    color: #f1f1f1; 

    font-size: 40px; 

    font-weight: bold; 

    transition: 0.3s; 

} 

 

.close:hover, 

.close:focus { 

    color: #bbb; 

    text-decoration: none; 

    cursor: pointer; 

} 

 

/* 100% Image Width on Smaller Screens */ 

@media only screen and (max-width: 700px){ 

    .modal-content { 

        width: 100%; 

    } 
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} 

 

/* End of CSS Images of Graphs */ 

 

/* Css download link */ 

.container { 

  position: relative; 

  width: 5%; 

 margin-left:76%; 

 margin-top:17%; 

  height:auto; 

 

 

} 

 

.image { 

  display: block; 

  width: 100%; 

  height: auto; 

 

} 

 

.overlay { 

  position: absolute; 

  bottom: 100%; 

  left: 0; 

  right: 0; 

  background-color: black; 
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  overflow: hidden; 

  width: 100%; 

  height:0; 

  transition: .5s ease; 

} 

 

.container:hover .overlay { 

  bottom: 0; 

  height: 100%; 

    border-radius: 50%; 

} 

 

.text { 

  white-space: nowrap;  

  color: white; 

  font-size: 14px; 

  position: relative; 

  overflow: hidden; 

  font-family:"Arial"; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

  transform: translate(-50%, -50%); 

  -ms-transform: translate(-50%, -50%); 

  height:auto; 

  width:100%; 

 

} 

 



149 
 

/* End of Css download link */ 

 

/*Arrow in download*/ 

  .arrow{ 

 width:4%; 

 position: absolute; 

  -webkit-animation-name: example; /* Safari 4.0 - 8.0 */ 

  -webkit-animation-duration: 4s; /* Safari 4.0 - 8.0 */ 

 -webkit-animation-iteration-count: infinite; /* Safari 4.0 - 8.0 */ 

  animation-name: example; 

   animation-duration: 4s; 

   animation-iteration-count: infinite; 

 margin-top:18%; 

 margin-left:65%; 

 margin-bottom:-5%; 

} 

#arrowImg{ 

 width:100%; 

 height:auto; 

  

  

 } 

 

/* Standard syntax */ 

@keyframes example { 

    0%   {background-color:; left:0px; right:0px;} 

 25%  {background-color:; left:100px; right:0px;} 

    50%  {background-color:; left:100px; right:100px;} 
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    75%  {background-color:; left:0px; right:10px;} 

    100% {background-color:; left:0px; right:0px;} 

} 

 

Προσθήκες και αλλαγές για responsive elements 

 

CSS για τους τίτλους, περιεχόμενο menu, κείμενο, τίτλο εφαρμογής, το text 

στο modal και στο download link και τέλος στο scroll to top κουμπί αντίστοιχα. 

 .headers{ 

  font-size: 2vw; 

} 

.sidenav a { 

 font-size:1vw; 

} 

 

.span{ 

 font-size:1vw; 

} 

 

#borderimg{ 

 font-size:1vw; 

 max-width:100%; 

} 

 

.w3-wide{ 

 font-size:4vw; 

} 

.text1{ 

 font-size:1vw; 
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 position: relative; 

 position: fixed;  

 bottom: 0;  

 width:100%; 

} 

.text{ 

 font-size:0.7vw; 

} 

.numbertext{ 

 font-size:1vw; 

} 

#ImgTop { 

    position: fixed; 

    bottom: 30%; 

    right: 3%; 

    opacity: 1; 

    cursor: pointer; 

 z-index: 1; 

 cursor: pointer; 

 width:5%; 

  

} 

Προσθήκη CSS για την εμφάνιση του menu και για τους τίτλους κάτω από την 

εικόνα επεξήγησης 

 

<span style="font-size:2em;cursor:pointer;font-family:'Impact';color:#D3D3D3;font-

size:2vw;" onclick="openNav()">&#9776; Menu Περιεχομένων ενότητας</span> 

<h4 style="text-align:center; font-family:'Arial'; font-size:2vw;"> <i><b>Επεξήγηση 

γράφου και αναλύσεων</b></i></h4> 
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<center><h6 style="text-align:center; font-family:'Arial';font-

size:1vw;"><i><b>*Επιλέξτε την εικόνα για μεγέθυνση και 

επεξήγηση</b></i></h6></center> 

Προσθήκη Javascript και ΗΤΜL για το scroll to top button 

 

<script src='/js/ButtonTop.js'></script> 

 

<div id="TopButton"> 

<img src="Scrolltotop1.gif" id="ImgTop" onload="scrollFunction()" 

onclick="topFunction()"> 

</div> 
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