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Περίληψη 

 

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εισαγωγή και η 

γεωγραφική απεικόνιση δεδομένων του κοινωνικού δικτύου Twitter σε χάρτη Google 

Maps. Ο στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη τεχνικών για την άντληση δεδομένων 

που αφορούν αναρτήσεις στο Twitter και η οπτική αναπαράσταση του τρόπου 

εξάπλωσης της πληροφορίας. 

Στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αναπτύσσονται τα κοινωνικά δίκτυα και 

το Twitter ως κοινωνικό δίκτυο, ο ρόλος που παίζει η γεωγραφία, οι χάρτες της Google 

(Google Maps), οι περιορισμοί που θέτουν το Twitter API και το Google Maps API και 

γίνεται μια αναφορά στον σχηματισμό ενός γράφου. Έπειτα, περιγράφονται οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (εργαλεία, γλώσσες προγραμματισμού, API' s, 

βιβλιοθήκες) και στη συνέχεια περιγράφεται η αρχιτεκτονική σχεδίαση της εφαρμογής. 

Για την άντληση δεδομένων μέσω του Twitter REST API και του Twitter Streaming API 

χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού PHP ενώ για τη δημιουργία του χάρτη και 

τον γράφο χρησιμοποιείται η JavaScript.  

Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται επίδειξη λειτουργίας της εφαρμογής και 

δημιουργούνται μελέτες περίπτωσης όπου συλλέγονται δεδομένα τα οποία 

παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται. Αρχικά μελετάται το hashtag #Portugal 

(το οποίο έγινε τάση για δύο λόγους: πρώτον, λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της 

Πορτογαλίας και του Μεξικού και δεύτερον, λόγω καταστροφικής δασικής πυρκαγιάς 

στην Πορτογαλία) με την χρήση του Streaming API ώστε να διαπιστωθεί πώς διαδίδεται 

γεωγραφικά η πληροφορία και ποια χώρα κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό σε tweets για 

το συγκεκριμένο θέμα στο χρονικό διάστημα της έρευνας. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι πως οι χρήστες με κοντινή τοποθεσία από την χώρα στην οποία έγινε το 

συμβάν αναφέρονται πολύ περισσότερο στο θέμα μέσω αναρτήσεων στο κοινωνικό 

δίκτυο. 

Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης, μελετάται το ίδιο hashtag (#Portugal) έπειτα 

από επτά ημέρες και διαπιστώνεται πως ενώ τα περισσότερα tweets τα έχει η ίδια χώρα 

(η Ισπανία), τα δεδομένα που αντλούνται είναι έξι φορές λιγότερα συγκριτικά. Από την 

σύγκριση της πρώτης και της δεύτερης μελέτης περίπτωσης προκύπτει πως οι χρήστες 

συζητούν πολύ λιγότερο για το συμβάν από το οποίο προέκυψε το hashtag κάποιες 

ημέρες μετά. 
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Τέλος, κάνοντας χρήση του Twitter REST API, μελετάται το hashtag 

#GrenfellTower (το οποίο έγινε τάση λόγω καταστροφικής πυρκαγιάς στον πύργο 

Grenfell του Λονδίνου της Αγγλίας) και από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει 

πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τα περισσότερα tweets. 

Πηγαίνοντας την έρευνα παραπέρα, εξετάζονται οι συσχετισμοί που έχει η Ελλάδα με τις 

υπόλοιπες χώρες του γράφου και διαπιστώνεται πως υπάρχει ταύτιση με την Ολλανδία 

και με την Ιρλανδία.  

Σε όλες τις μελέτες περίπτωσης, ο συντελεστής Gini Coefficient δείχνει πως η 

κατανομή δεν είναι ομοιόμορφη. Ρόλο στα αποτελέσματα φαίνεται να παίζει και η 

γλώσσα, αφού χώρες με μεγάλο πληθυσμό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα διαδικτύου 

(όπως για παράδειγμα η Κίνα και η Τουρκία) εμφανίζονται σπάνια στον χάρτη.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Twitter, Twitter REST API, Twitter Streaming API, PHP, 

JavaScript, Γράφος, Google Maps, Γεωγραφία, Χάρτες, Κοινωνικό Δίκτυο, #Portugal, 

#GrenfellTower 
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Abstract 

The subject of this thesis is to import and display geographic data from Twitter 

social network on a Google Maps map chart. The objective of the thesis is to develop 

techniques for data collection in relation to Twitter posts and the visual representation of 

the diffusion of information.  

Literature research explores social networks and Twitter as one of them, the role 

of geography, the map charts of Google Maps, the inherent limitations of Twitter and 

Google Maps API’s, and graph design. Consequently, the technologies used (tools, 

programming languages, API’s, libraries) are recounted, and, afterwards, the 

architectural design of the application is discussed. For data retrieval via the Twitter 

REST API and the Twitter Streaming API, PHP programming language was used, while 

Javascript was used for the creation of the map and graph.  

On a subsequent chapter there is a demonstration of the application’s function, 

and case studies are created so that data is collected and thereafter exhibited, analysed 

and interpreted. Initially, the hashtag #Portugal is studied (which was trending during a 

football game between Portugal and Mexico which coincided with a forest fire in central 

Portugal), with the use of Streaming API, in order to establish how information is 

diffused in relation to geography, and which country has the greatest number of tweets 

on that specific subject during the study. The arising conclusion is that users in locations 

in proximity to the country of the event’s origin refer to the subject on social networks 

much more often.  

For the next case study, the same hashtag is studied but seven days later, and it is 

ascertained that while the same country (Spain) holds the first place in the number of 

tweets, the data retrieved is six times less. From the comparison between the first and the 

second case study it is established that users talk about the event (using the 

corresponding hashtag) much less some days later.  

Finally, making use of the Twitter REST API, the hashtag #GrenfellTower 

(which happened to be trending due to a fire in Grenfell Tower in London) is studied, 

and the results of this study demonstrate that the UK and the USA have the first place in 

the number of tweets. Furthermore, after examining the correlations between Greece and 

the other countries of the graph, it becomes apparent that there is an interrelation between 

Greece, Holland and Ireland.  
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In all case studies, the Gini Coefficient indicates that the distribution is not 

equable. Language seems to be a determining factor in the results, since countries with 

high population and the technological means for the use of the internet (such as, for 

example, China and Turkey) rarely appear on the map. 

 

Keywords: Twitter, Twitter REST API, Twitter Streaming API, PHP, JavaScript, 

Graph, Google Maps, Geography, Maps, Social Network, #Portugal, #GrenfellTower 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πλαίσιο της διπλωματικής 

 

Στην εποχή που ζούμε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ευρέως διαδεδομένα και 

χρησιμοποιούνται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες διαδραστικές πλατφόρμες μέσω των οποίων τα 

άτομα αλλά και οι οργανισμοί μπορούν να μοιραστούν, να δημιουργήσουν αλλά και να 

συζητήσουν το περιεχόμενο που θέλουν. Σύμφωνα με τη Nielsen, η οποία είναι εταιρεία 

που μελετά τους χρήστες/καταναλωτές σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, ο  

συνολικός χρόνος που δαπανάται σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης από τους 

χρήστες είναι υψηλότερος από οποιονδήποτε άλλον τύπο ιστοσελίδας  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media). 

 Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούμε με το Twitter, ένα κοινωνικό δίκτυο το 

οποίο εξελίχθηκε ραγδαία και επιλέγεται από τους χρήστες του διαδικτύου καθημερινά. 

Οι χρήστες του Twitter επιτρέπεται να κάνουν μία ανάρτηση η οποία ονομάζεται tweet, 

για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν, έχοντας όριο 140 χαρακτήρων. Μέσα στο κοινωνικό 

δίκτυο επιτρέπεται να ακολουθούν άλλους χρήστες αλλά και να ακολουθούνται από 

αυτούς, λαμβάνοντας έτσι τα tweets των ακόλουθών τους. Σε αντίθεση με τα 

περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, οι ακολουθίες στο Twitter δεν χρειάζεται να είναι 

αμοιβαίες: ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τον άλλον επειδή 

ενδιαφέρεται για τα θέματα που θίγει χωρίς να χρειάζεται να τον ακολουθεί κι εκείνος. 

 Ακόμη, θα ασχοληθούμε με την γεωγραφική απεικόνιση δεδομένων σε χάρτη, 

αλλά και με την δημιουργία γράφου μέσω του οποίο θα γίνουν αναλύσεις σχετικά με το 

ποιες χώρες είναι πιο κοντά στις αναρτήσεις δεδομένων στο Twitter συγκριτικά με τον 

πληθυσμό τους στο διαδίκτυο (http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-

country/). 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη τεχνικών για την άντληση δεδομένων 

που αφορούν αναρτήσεις στο Twitter και η ανάλυση, ομαδοποίηση και οπτικοποίηση 

του τρόπου με τον οποίο διαδίδονται οι πληροφορίες. Ειδικότερο στόχο, αποτελεί η 
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οπτική αναπαράσταση του τρόπου εξάπλωσης των αναρτήσεων επί γεωγραφικής 

απεικόνισης των δεδομένων που θα συλλεχθούν στον χάρτη. 

Εδώ και αρκετά χρόνια, το Twitter επιτρέπει την παροχή της γεωγραφικής θέσης 

ενός tweet. Ο τόπος επιλέγεται χειροκίνητα από τον χρήστη και μπορεί να είναι ένα 

μέρος από μία προκαθορισμένη λίστα τοποθεσιών που υποστηρίζονται από το Twitter, η 

τοποθεσία του χρήστη σύμφωνα με το GPS κάποιας συσκευής, ή κάτι άλλο που θέλει να 

ορίσει ο χρήστης. Από τον συνολικό αριθμό των tweets που γίνονται καθημερινά, ένα 

πολύ μικρό ποσοστό χρηστών έχει ενεργοποιημένη την γεωγραφική αναφορά στις 

αναρτήσεις του. Για τις ανάγκες της μελέτης που θα γίνει, τα δεδομένα θα 

επεξεργαστούν έτσι ώστε να ληφθούν υπόψιν μόνο tweets τα οποία θα έχουν υπαρκτή 

πραγματική τοποθεσία. 

Η εργασία θα συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση των 

τεχνικών με την χρήση τεχνολογιών διαδικτύου και αξιοποιώντας υπηρεσίες ιστού (όπως 

για παράδειγμα το Twitter REST API και το Twitter Streaming API, τα οποία 

αναλύονται παρακάτω). Παράλληλα, θα γίνει μελέτη του τρόπου εξάπλωσης της 

πληροφορίας αλλά και συσχετισμοί των χωρών δια μέσου γράφου που θα δημιουργηθεί. 

 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις 

Στην προσπάθεια να απεικονιστούν γεωγραφικά δεδομένα του κοινωνικού 

δικτύου Twitter, στόχος είναι να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: 

 Πώς αποτυπώνονται οι σχέσεις ενός κοινωνικού δικτύου στο Twitter μεταξύ 

των χωρών; 

 Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των χωρών; 

 Πώς διαφοροποιείται για συγκεκριμένα θέματα η εξάπλωση της πληροφορίας 

γεωγραφικά; 

 Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφία στο Twitter; 

 Ποιες χώρες συμμετέχουν περισσότερο (συγκριτικά με τον πληθυσμό τους 

στο διαδίκτυο) στο κοινωνικό δίκτυο του Twitter; 

 Ποιες χώρες έχουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ τους (με βάση τον πληθυσμό της 

κάθε χώρας στο διαδίκτυο); 

 Αλλάζει ο βαθμός συσχέτισης των χωρών για κάθε hashtag που αναζητείται; 
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 Πόσο επηρεάζει η γλώσσα τη γεωγραφική μετάδοση των δεδομένων στο 

Twitter; 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία θα 

μελετηθούν σχετικές εργασίες που έχουν ασχοληθεί με την γεωγραφική απεικόνιση των 

χρηστών του Twitter. Έπειτα, θα υπάρξει ένα κεφάλαιο στο οποίο θα αναλυθούν σε 

θεωρητικό υπόβαθρο τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η διπλωματική. Στη συνέχεια 

θα γίνει η περιγραφή των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής και την άντληση των δεδομένων του Twitter. Στο επόμενο κεφάλαιο, 

πρόκειται να παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική σχεδίαση της εφαρμογής όπου θα γίνει 

αναφορά στην πλήρη δομή της εφαρμογής.  

Στο έκτο κατά σειρά κεφάλαιο, θα γίνει επίδειξη λειτουργίας της εφαρμογής. 

Μετέπειτα, πρόκειται να αναλυθούν μελέτες περίπτωσης οι οποίες θα περιλαμβάνουν 

την χρήση της εφαρμογής και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Στο όγδοο κεφάλαιο 

θα αναλυθούν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν και θα τεθούν ερευνητικά 

ερωτήματα και προτάσεις για έρευνα. Τέλος, θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Εδώ και αρκετά χρόνια, το Twitter αποτελεί τάση της εποχής. Σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα www.statista.com και με έρευνα που έχει γίνει, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 2-1 παρακάτω, το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι ενεργοί χρήστες του Twitter 

έφτασαν κατά μέσο όρο τα 328 εκατομμύρια μηνιαία  

(https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια αναδρομή στην σχετική βιβλιογραφία είναι αρκετή για να διαπιστώσουμε 

πως έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για να προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης 

της πληροφορίας αλλά και η γεωγραφική της προέλευση και απεικόνιση. Άλλωστε, ο 

γεωγραφικός τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει μία ανάρτηση από τους χρήστες του 

διαδικτύου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Δυστυχώς, στο διαδίκτυο αλλά και στο Twitter, ο κάθε χρήστης έχει την επιλογή 

του να δηλώσει ή όχι την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται την στιγμή που 

Εικόνα 2-1: Χρήστες του Twitter Ιανουάριος 2010-Μάρτιος 2017 
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κάνει μία ανάρτηση. Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο να υπάρχουν περιορισμοί στα 

δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν. 

Οι Zhiyuan Cheng, James Caverlee και Kyumin Lee ασχολήθηκαν με την 

εκτίμηση της τοποθεσίας ενός χρήστη του Twitter σε επίπεδο πόλης, βασισμένοι 

αποκλειστικά στο περιεχόμενο των αναρτήσεων (tweets) του χρήστη. Όπως αναφέρεται 

στη μελέτη τους, σε ένα τυχαίο δείγμα με πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες του 

Twitter, μόνο το 26% δηλώνει την τοποθεσία του. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των 

λίγων αναφορών τοποθεσίας, αυτό που προτείνουν είναι να γίνεται έρευνα με βάση το 

περιεχόμενο των tweets του χρήστη. Έτσι, ακόμη και εν απουσία οποιασδήποτε άλλης 

γεωχωρικής πληροφορίας είναι δυνατό όπως αναφέρουν να γεφυρωθεί το χάσμα για το 

υπόλοιπο 74% των χρηστών οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τοποθεσία. 

Αν και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κάποιος την τοποθεσία ενός χρήστη με 

βάση το περιεχόμενο της ανάρτησης του, αναλύουν πως πρώτα από όλα θα πρέπει να 

αποκωδικοποιηθεί αν με τα λεγόμενα του ο χρήστης δίνει κάποιο σαφές μήνυμα το οποίο 

μπορεί να προσδιορίσει τον εντοπισμό του. Δεύτερον, οι χρήστες αρκετές φορές δεν 

χρησιμοποιούν απλό λεξιλόγιο αλλά κάποιες τοπικές λέξεις. Το πρόβλημα που 

προκύπτει είναι το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μία ανάρτηση, διότι όλοι οι υπόλοιποι 

χρήστες του Twitter μπορούν να την διαμοιραστούν. Και τέλος, ένας χρήστης μπορεί να 

ταξιδεύει, πράγμα που σημαίνει πως είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της ακριβής 

τοποθεσίας του. 

Το αποτέλεσμα της μελέτης τους είναι πως για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της 

μη ύπαρξης τοποθεσίας στον χρήστη, θα μπορούσε να γίνει μία προσέγγιση με βάση το 

περιεχόμενο της ανάρτησης. Κάτι τέτοιο όμως καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο και θα 

πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω  (Cheng, Caverlee, & Lee, 2010). 

 Οι Mark Graham, Monica Stephens και Scott Hale, συλλέξαν δεδομένα του 

Twitter που περιελάμβαναν γεωγραφική αναφορά στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 

Μαρτίου και 13 Μαρτίου του έτους 2012. Από τα δεδομένα αυτά, πήραν ένα τυχαίο 

δείγμα 20% του συνόλου των δεδομένων και είδαν πώς κατατάσσονται σε επίπεδο 

χώρας. Έπειτα, απεικόνισαν αυτά τα δεδομένα χωρικά με έναν χάρτη από tweets, όπου 

το μέγεθος του κάθε πεδίου αντιπροσωπεύει τον αριθμό των tweets που προέρχεται από 

κάθε χώρα και η σκίαση δείχνει τον αριθμό των tweets που είχαν γεωγραφική 

πληροφορία σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας στο διαδίκτυο. 
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Από την έρευνα που έκαναν, οι έξι χώρες οι οποίες είχαν τα περισσότερα 

δεδομένα στο Twitter είναι: (1) οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, (2) η Βραζιλία, (3) 

η Ινδονησία, (4) το Ηνωμένο Βασίλειο, (5) το Μεξικό και (6) η Μαλαισία.  

Με την χαρτογράφηση της κατανομής των tweets στον κόσμο, καθίσταται 

προφανές πως το Twitter είναι το μέσο που επιτρέπει ευρύτερη συμμετοχή του 

πληθυσμού από άλλες πλατφόρμες και άλλα μέσα. Εκτός των άλλων, από την έρευνα 

προκύπτει και ότι υπάρχουν ορατά εμπόδια στη διάδοση των πληροφοριών, όπως είναι η 

λογοκρισία, κάτι που φαίνεται από το μικρό ποσοστό των tweets στην Κίνα, η οποία 

κατέχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό χρηστών διαδικτύου στον κόσμο (Graham, Stephens, 

& Hale, 2013). 

Οι Alan Mislove et al., ασχολήθηκαν με την κατανόηση των δημογραφικών 

στοιχείων του Twitter. Στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν πόσο αντιπροσωπευτικό 

δείγμα είναι το σύνολο των χρηστών του Twitter σε σχέση με τον πληθυσμό, ανέλυσαν 

ένα δείγμα δεδομένων που είχε πάνω από 1% των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  

Όπως επισημαίνουν, η βασική διαφορά του Twitter σε σχέση με τα υπόλοιπα 

κοινωνικά δίκτυα, έγκειται στο ότι πάνω από 91% των χρηστών του Twitter επιλέγουν 

να έχουν το προφίλ τους και τις αναρτήσεις τους ορατά σε όλους, επιτρέποντας έτσι 

στους ερευνητές πρόσβαση στο τεράστιο αυτό περιεχόμενο. Τα δεδομένα του Twitter 

λοιπόν, έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη διάφορων φαινομένων στον κόσμο, 

όπως για παράδειγμα οι εκλογές αλλά και η χρηματιστηριακή αγορά.  

Ιδανικά, στην έρευνα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται η κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και το είδος απασχόλησης των χρηστών. Ωστόσο 

περιορίζονται χρησιμοποιώντας το όνομα τους, την τοποθεσία και το περιεχόμενο του 

κειμένου των αναρτήσεων τους. Χρησιμοποίησαν λοιπόν το API των χαρτών του Google 

Maps για να πάρουν το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του tweet με βάση την τοποθεσία 

του. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι πως οι χρήστες του Twitter φαίνεται να 

αντιπροσωπεύουν σημαντικά τις πυκνές περιοχές των ΗΠΑ, με βάση το όνομα τους είναι 

κατά κύριο λόγο άνδρες και εκπροσωπούν ένα άκρως μη τυχαίο δείγμα της συνολικής 

κατανομής του πληθυσμού με βάση την φυλή/εθνικότητα τους  (Mislove, et al., 2011). 

 Οι Juhi Kulshrestha, Farshad Kooti, Ashkan Nikravesh, Krishna P. Gummadi 

διαπιστώνουν πως η γεωγραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

κοινωνίας και φέρνει αλληλεπιδράσεις στον πραγματικό κόσμο.  Έτσι, στόχο στην 

έρευνα τους έχουν το να απαντήσουν στο ερώτημα αν η γεωγραφία έχει εξίσου σημασία 
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στα κοινωνικά δίκτυα και διερευνούν πως επηρεάζει τους χρήστες του Twitter η 

τοποθεσία τους. Για την έρευνα τους χρησιμοποίησαν ένα σύνολο δεδομένων το οποίο 

περιλαμβάνει 51.9 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών, 1.9 δισεκατομμύρια συνδέσεις 

μεταξύ τους με βάση στιγμιότυπα που λήφθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009, καθώς και 

1.7 δισεκατομμύρια δημόσια tweets που δημοσιεύτηκαν από αυτούς τους χρήστες από 

τον Μάρτιο του 2006 έως τον Σεπτέμβριο του 2009. 

 Το πρώτο ενδιαφέρον που προκύπτει από την έρευνα, είναι πως οι κορυφαίες 

χώρες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού στο Twitter 

σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Αυτό συμβαίνει διότι στον πραγματικό κόσμο, οι 

χρήστες που ζουν μακριά από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν 

περιορισμένη εμβέλεια σε online υπηρεσίες όπως το Twitter. 

 Στο Twitter, το 35.15% του συνόλου των κοινωνικών δεσμών είναι διακρατικοί, 

δηλαδή οι ακόλουθοι και οι χρήστες που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε 

διαφορετικές χώρες. Το ποσοστό φαίνεται να αυξάνεται σε 37% όταν αποκλειστούν οι 

ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των χρηστών του Twitter. Έτσι, ακόμη και 

αν η πλειοψηφία των κοινωνικών δεσμών παραμείνουν εντός των εθνικών συνόρων, ένα 

ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου όλων των συνδέσμων διασχίζουν τα εθνικά 

σύνορα. 

 Ακόμη, στην έρευνα μελετήθηκαν οι επιπτώσεις που έχει η γεωγραφία και η 

γλώσσα στις διεθνείς συνδέσεις μεταξύ των χωρών. Το αποτέλεσμα έδειξε πως η 

συντριπτική πλειονότητα των κοντινότερων χωρών είναι γεωγραφικοί ή γλωσσικοί 

γείτονες. Πιο συγκεκριμένα, το 55% των συνδέσεων είναι μεταξύ χωρών που 

μοιράζονται κοινά σύνορα, ενώ το 38% έχουν την ίδια γλώσσα. Άρα, είναι γεγονός, η 

γλώσσα και η γεωγραφία ασκούν μεγάλη επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα. 

 Συμπερασματικά, η ανάλυση αποκάλυψε πως η γεωγραφία έχει μεγάλες 

επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές του Twitter. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως 

τουλάχιστον το ένα τρίτο των πληροφοριών που ανταλλάσσουν οι χρήστες είναι με 

άλλους χρήστες πέραν των εθνικών τους συνόρων  (Kulshrestha, Kooti, Nikravesh, & 

Gummadi, 2012).  

 Οι Bartosz Hawelka, Izabela Sitko, Euro Beinat, Stanislav Sobolevsky, Pavlos 

Kazakopoulos και Carlo Ratti προσπάθησαν να αποκαλύψουν τα παγκόσμια πρότυπα 

κινητικότητας του πληθυσμού και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά κινητικότητας 

μεταξύ των εθνών μέσω του Twitter.  
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 Για την μελέτη τους χρησιμοποίησαν ένα πλήθος δεδομένων που αποτελούνταν 

από tweets τα οποία αναρτήθηκαν από χρήστες σε όλον τον κόσμο από την 1η 

Ιανουαρίου του 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2012. Στην βάση τους είχαν ένα 

σύνολο από 944 εκατομμύρια δεδομένα τα οποία έκαναν 13 εκατομμύρια χρήστες. 

 Στην έρευνα τους, μετά από επεξεργασία των δεδομένων, απέδειξαν πως παρά 

την άνιση κατανομή των διαφόρων μερών του κόσμου και την πιθανή προκατάληψη 

προς ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις τα γεωγραφικά 

αποτελέσματα των χρηστών του Twitter μπορούν και θα πρέπει να θεωρούνται ένα 

πολύτιμο υποκατάστατο για την ανθρώπινη κινητικότητα (Hawelka, et al., 2014). 

 Τέλος, οι Kalev Leetaru et al. ασχολήθηκαν με το πόσο ακριβή μπορούν να είναι 

τα αποτελέσματα που μπορεί να δώσει ένα σύνολο δεδομένων του Twitter για να γίνει 

μία κοινωνική έρευνα. Αυτό που επισημαίνεται στην μελέτη τους, είναι πως η γλώσσα 

στην οποία γίνονται τα tweets παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας 

χαρτογράφησης των δεδομένων του Twitter. 

 Διερεύνησαν έναν μήνα του Twitter και αποκόμισαν πάνω από 1.5 

δισεκατομμύρια tweets από περισσότερους από 70 εκατομμύρια χρήστες. Διαπίστωσαν 

πως τα σύνορα μιας χώρας οριοθετούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο Twitter στην χώρα αυτή, με τις περισσότερες να έχουν ως 

κυρίαρχη γλώσσα τα αγγλικά.  

 Υπάρχουν περιοχές που δείχνουν μια ισχυρή ομοιογένεια χρησιμοποιώντας μία 

μόνο γλώσσα στις αναρτήσεις τους και λίγα απομονωμένα tweets σε άλλες γλώσσες, και 

υπάρχουν περιοχές οι οποίες φαίνεται να είναι εξαιρετικά πολύγλωσσες. Για να 

διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα, έκαναν έρευνες μεταφράζοντας κάποια λέξη ή φράση 

σε διάφορες γλώσσες και βλέποντας πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του χάρτη. 

 Αυτό που προέκυψε είναι πως υπάρχει μια αδύναμη γεωγραφική συγγένεια στον 

σχηματισμό μιας επικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Αυτό φάνηκε από το 

γεγονός πως οι χρήστες φαίνεται να αναπαράγουν ένα tweet ή μια αναφορά που τους 

άρεσε τόσο από άλλους χρήστες που είναι πολύ μακριά τους γεωγραφικά όσο και από 

εκείνους που είναι κοντά τους. Το ίδιο συνέβη και με τις ειδήσεις, αφού οι χρήστες 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως ενδιαφέρονται για ένα ζήτημα 

που είναι μακριά τους τόσο όσο και για ένα ζήτημα που βρίσκεται γεωγραφικά κοντά 

τους.  
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 Το συμπέρασμα είναι πως τα κοινωνικά δίκτυα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον 

ρόλο της γεωγραφικής εγγύτητας του επικοινωνιακού τοπίου. Τα κύρια μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ειδήσεων και το Twitter φαίνεται να έχουν πολύ διαφορετικά γεωγραφικά 

προφίλ στο ίδιο χρονικό διάστημα  (Leetaru, Wang, Padmanabhan, & Shook, 2013). 

 Υπάρχει λοιπόν ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών για να 

καταλάβουμε πώς τα όρια του Παγκόσμιου Ιστού και της εικονικής πραγματικότητας 

αλληλεπιδρούν μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Κάποιες πρόσφατες μελέτες έχουν 

αναλύσει τη γεωγραφική κατανομή των χρηστών του Twitter, σε σύνολα δεδομένων που 

αποτελούνται από δεκάδες χιλιάδες χρήστες  (Java, Song, Finin, & Tseng, 2007) και 

εξέτασαν τις διαφορές μεταξύ των ιδιοτήτων και της ανάπτυξης των δικτύων των 

χρηστών του Twitter σε διαφορετικές γεωγραφικές πόλεις όπως η Βόρεια Αμερική, η 

Ευρώπη και η Νότια Αμερική  (Krishnamurthy, Gill, & Arlitt, 2008). 

 Πιο πρόσφατα, διαπιστώθηκε πως οι γεωγραφικές αποστάσεις, τα εθνικά σύνορα 

και οι γλώσσες κατέχουν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση των κοινωνικών δεσμών 

στο Twitter  (Gruzd, Wellman, & Takhteyev, 2011). Πολλοί προσπάθησαν να 

προβλέψουν τη θέση των χρηστών που δεν παρέχουν στις πληροφορίες του προφίλ τους 

την τοποθεσία, είτε με βάση την τοποθεσία των γειτονικών χρηστών στο κοινωνικό 

γράφημα  (Sadilek, Kautz, & Bigham, 2012, Backstrom, Sun, & Marlow, 2010), είτε με 

βάση το περιεχόμενο των tweets τους  (Cheng, Caverlee, & Lee, 2010). Στην 

συγκεκριμένη εργασία στηριζόμαστε μόνο στις πληροφορίες που παρέχονται από τους 

ίδιους τους χρήστες, δεδομένου ότι αρκεί για να ληφθεί ένα σημαντικό ποσοστό 

δεδομένων του συνόλου των χρηστών στο Twitter. 

 Η κατανόηση του πώς επηρεάζει την συμπεριφορά των χρηστών η τοποθεσία 

τους καθώς και η μελέτη της διάδοσης των πληροφοριών σε ένα κοινωνικό δίκτυο έχει 

απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Για παράδειγμα, υπήρξε περίπτωση που 

κατασκευάστηκε ένα μοντέλο για την πρόβλεψη του σχηματισμού μιας εικονικής φιλίας 

μεταξύ χρηστών με βάση την παρατήρηση πως η πιθανότητα σχηματισμού δεσμών 

φιλίας είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη γεωγραφική εγγύτητα και με τον αριθμό των 

ατόμων που είναι γεωγραφικά πιο κοντά  (Liben-Nowell, Novak, Kumar, Raghavan, & 

Tomkins, 2005). Ομοίως, η τοποθεσία των χρηστών έχει χρησιμοποιηθεί και για την 

ανάπτυξη ενός μοντέλου υιοθέτησης καινοτομιών για τα κοινωνικά δίκτυα  (Toole, Cha, 

& Gonzalez, 2012). 



 

10 

 Τα ευρήματα της τρέχουσας μελέτης έχουν πολλές πιθανές εφαρμογές. Ωστόσο, 

η εξερεύνηση οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής από τα ευρήματα μας είναι εκτός 

του πεδίου εφαρμογής του παρόντος έργου. 

 2.2  Συμπεράσματα 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε, φαίνεται πως αποτελεί κοινή 

παραδοχή η άποψη πως η γεωγραφική περιοχή ενός χρήστη παίζει ρόλο στη μετάδοση 

των πληροφοριών σε ένα κοινωνικό δίκτυο.  

Η γεωγραφία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αλληλεπίδραση των χρηστών στο 

Twitter. Η επιρροή της θα μπορούσε να εξηγηθεί ενδεχομένως από το κοινό εθνικό, 

γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των χρηστών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική 

περιοχή. 

 



 

11 

 3 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 3.1  Κοινωνικά Δίκτυα 

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και το ίντερνετ έχει προκαλέσει τεράστιο 

αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν αλλά και 

να ανταλλάξουν πληροφορίες. Το διαδίκτυο, έχει μειώσει το υψηλό κόστος της 

παραδοσιακής επικοινωνίας στο ελάχιστο και έχει επιτρέψει νέες μορφές επικοινωνίας, 

συλλογικής δράσης και συνεργασίας. 

Μία από αυτές τις νέες μορφές είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων. Ένα 

κοινωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα σύνολο 

δεσμών μεταξύ τους (για παράδειγμα τη φιλία) και τους ενώνει. Τα δίκτυα είναι ένας 

τρόπος κοινωνικοποίησης των ατόμων  (Burt, 1995, Bourdieu, 1985) αλλά και της 

κοινωνίας (Portes, & Sensenbrenner, 1993).  

Τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούνται μεταξύ ατόμων λόγω φιλίας, αναζήτησης 

συμβουλών, συμβατικών σχέσεων μεταξύ οργανισμών και διαφόρων άλλων αιτιών. 

Υπάρχουν πολλά επίπεδα ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων και πολλά κοινωνικά 

δίκτυα οφείλονται σε στρατηγικό χειρισμό. Έχουν οφέλη, αλλά παράλληλα δημιουργούν 

και κοινωνικές υποχρεώσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την κρίση των ατόμων. Η 

ανάλυση ενός κοινωνικού δικτύου επικεντρώνεται στα πρότυπα των σχέσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων, των οργανώσεων, των κρατών κ.λπ. (Berkowitz, 

1982, Wasserman, & Faust, 1994).  

Οι αναλυτές των κοινωνικών δικτύων, προσπαθούν να περιγράψουν τα δίκτυα 

των σχέσεων όσο το δυνατόν περισσότερο και θεωρούν ότι η περιγραφή σχεσιακών 

μοτίβων είναι ενδιαφέρουσα από μόνη της. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας πυρήνας και 

μία περιφέρεια και εξετάζεται με ποιον τρόπο συμβάλλουν τα κοινωνικά δίκτυα στην 

εξήγηση της συμπεριφοράς των ατόμων του δικτύου. Χρησιμοποιείται μια ποικιλία 

τεχνικών για να ανακαλυφθούν πυκνά δεμένες σχέσεις ενός κόμβου του δικτύου. Για την 

μελέτη των δεσμών μεταξύ ατόμων, οι αναλυτές μελετούν τις σχέσεις των ατόμων 

αυτών και με άλλα άτομα στο κοινωνικό τους δίκτυο. Ο Barnes  (1972) είπε πως «Για να 

ανακαλύψουμε πώς ο Α, ο οποίος είναι σε επαφή με τον Β και τον Γ, επηρεάζεται από 

την σχέση μεταξύ του Β και του Γ … απαιτείται η χρήση της έννοιας του κοινωνικού 

δικτύου.» 
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Εξετάζοντας τον τρόπο των σχέσεων μεταξύ των μελών ενός πληθυσμού, οι 

ομάδες εμφανίζονται ως αλληλένδετα σύνολα γνωστά και ως κλίκες. Η προσέγγιση ενός 

κοινωνικού δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, 

στο διαδίκτυο οι ομάδες μπορούν να διαμορφωθούν με βάση τα κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά τους (Furlong, 1989) .  

 Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις που εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των 

ατόμων σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Η πρώτη εξετάζει τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν 

από ένα επίκεντρο – ένα κεντρικό πρόσωπο. Για παράδειγμα ο Wellman και οι 

συνεργάτες του (Wellman, & Wortley, 1990) χρησιμοποίησαν την εγωκεντρική ανάλυση 

δικτύων για να διερευνήσουν πώς διατηρείται η αίσθηση μιας κοινωνίας μεταξύ των 

δεσμών και όχι μεταξύ της γεωγραφικής εγγύτητας, στους κατοίκους του Τορόντο. 

 Η δεύτερη προσέγγιση, θεωρεί πως ένα ολόκληρο δίκτυο βασίζεται σε 

συγκεκριμένα κριτήρια των ορίων του πληθυσμού όπως για παράδειγμα μία ομάδα ή μία 

λέσχη. Πρακτικά, εξετάζεται η εμφάνιση αλλά και η μη εμφάνιση σχέσεων μεταξύ των 

μελών ενός πληθυσμού. Σε μία ιδανική περίπτωση, η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί 

δεδομένα από όλα τα μέλη μίας ομάδας που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ τους 

(Haythornthwaite, Wellman, & Mantei, 1995). 

 3.2  Το Twitter ως κοινωνικό δίκτυο 

 Το Twitter, έχει εμφανιστεί ως ένα νέο μέσο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο 

των πρόσφατων συμβάντων. Δημιουργήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2006 από τους Jack 

Dorsey, Biz Stone και Evan Williams (https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter) και έγινε 

άμεσα δημοφιλές ως κοινωνικό δίκτυο. 

Οι χρήστες του Twitter μπορούν να κάνουν αναρτήσεις οι οποίες επιτρέπεται να 

έχουν έως 140 χαρακτήρες και ονομάζονται tweets. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να 

ακολουθούν άλλους χρήστες αλλά και να ακολουθούνται από αυτούς χωρίς να είναι 

απαραίτητο οι ακολουθίες αυτές να είναι αμοιβαίες. Το να ακολουθείς κάποιον χρήστη, 

σημαίνει πως λαμβάνεις όλες τις ενημερώσεις του. Όλοι οι χρήστες μπορούν να 

απαντήσουν σε κάποιο tweet, να αναπαράγουν κάποιο tweet (ονομάζεται retweet) και να 

χρησιμοποιήσουν το σύμβολο δίεση (#) μπροστά από μία λέξη, κάτι το οποίο σημαίνει 

πως δημιουργούν μία τάση. Εάν κάποιος δεν είναι μέλος του κοινωνικού δικτύου, μπορεί 

μόνο να διαβάσει τις αναρτήσεις άλλων χρηστών που έχουν το προφίλ τους δημόσιο. 

Από προεπιλογή, τα tweets είναι δημόσια ορατά.  
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 Όταν μία λέξη ή μία φράση χρησιμοποιείται στις αναρτήσεις σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από ότι άλλες, λέγεται πως είναι τάση ή «trending topic». Τα θέματα αυτά, 

γίνονται δημοφιλή είτε μέσω συντονισμένων αναρτήσεων χρηστών είτε λόγω ενός 

γεγονότος που ωθεί τους χρήστες να μιλάνε για το συγκεκριμένο θέμα (στην Εικόνα 3-1 

παρουσιάζεται το πιο σύνηθες περιεχόμενο από tweets). Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες 

του Twitter ενημερώνονται σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο αλλά και ποιες είναι 

οι απόψεις άλλων χρηστών σχετικά με αυτό. Πολλές φορές οι τάσεις αυτές είναι 

αποτέλεσμα χειρισμών εφήβων από διασημότητες ή μουσικούς όπως για παράδειγμα η 

Lady Gaga, ο Justin Bieber κ.α. (https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter). 

 Οι Java et al. πραγματοποίησαν μία ανάλυση του Twitter το 2007 (Java, et al., 

2007) με ένα σύνολο δεδομένων το οποίο αποτελείται από 76.000 χρήστες και ένα 

εκατομμύριο αναρτήσεις. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν πως οι χρήστες 

ομαδοποιούνται με βάση κοινά θέματα τα οποία επιλέγουν διότι τους ενδιαφέρουν.  

 3.3  Ο ρόλος της γεωγραφίας σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

 Σε ένα κοινωνικό δίκτυο, η γεωγραφία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Οι 

Festinger et al. (1950) έδειξαν πως υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της απόστασης και 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στις πόλεις, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε 

Εικόνα 3-1: Το περιεχόμενο των tweets (Pear Analytics) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
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κατοικημένες περιοχές για να έχουν κοινωνικές επαφές με εκείνους που θέλουν και να 

αποφεύγουν άλλους (Atkinson, & Blandy, 2006).  

Πολλοί επιστήμονες έχουν χτίσει μοντέλα υποθέτοντας πως η κοινωνική 

αλληλεπίδραση είναι χωρικά δομημένη. Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές μελέτες οι 

οποίες επικεντρώνονται στο γεγονός πως τα κοινωνικά δίκτυα εστιάζουν στις σχέσεις και 

τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών τους και δε δίνουν μεγάλη προσοχή στη 

γεωγραφία τους. 

 Η γεωγραφία όμως παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει εντοπιστεί μία σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών: οι αγροτικές περιοχές είναι μικροί 

οικισμοί που παρουσιάζουν έντονα πρότυπα κοινωνικής επαφής σε μικρά κοινωνικά 

δίκτυα, ενώ οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από πολλά και μεταβατικά πρότυπα 

επαφής, με λιγότερο έντονες σχέσεις (Tönnies, 1887). 

 3.4  Google Maps 

Οι χάρτες της Google είναι μία υπηρεσία ιστού που αναπτύχθηκε από την 

Google. Προσφέρουν δορυφορικές εικόνες, χάρτες δρόμων, πανοραμικές θέες δρόμων, 

συνθήκες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (σε κάποιες περιοχές) και προγραμματισμό 

μία διαδρομής για να ταξιδέψει ή να μετακινηθεί κάποιος με τα πόδια, με αυτοκίνητο, με 

ποδήλατο ή με δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού JavaScript και ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να μετακινήσει τον χάρτη και να μεταφορτώσει κι άλλα δεδομένα από τον 

διακομιστή πέραν της αρχικής εικόνας. Οι τοποθεσίες σχεδιάζονται δυναμικά 

τοποθετώντας μία κόκκινη πινέζα πάνω στις εικόνες του χάρτη 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps). 

Τον Ιούνιο του 2005 η Google επέτρεψε στους προγραμματιστές να 

ενσωματώσουν τους χάρτες Google στις ιστοσελίδες τους. Η υπηρεσία είναι δωρεάν και 

αυτήν την στιγμή δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις, αλλά όπως αναφέρεται στους όρους 

χρήσης (https://developers.google.com/maps/terms?csw=1) η Google διατηρεί το 

δικαίωμα να προβάλλει διαφημίσεις μελλοντικά. 

Το API της Google είναι δωρεάν για εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση πως 

δεν παράγονται περισσότερες από 25.000 τοποθεσίες στον χάρτη ημερησίως. Εάν 

υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, υπάρχει η δυνατότητα να αγοραστεί το Google Maps 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://developers.google.com/maps/terms?csw=1
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API για επιχειρήσεις, το οποίο δίνει περισσότερες δυνατότητες για χρήση και ανάλυση 

δεδομένων (https://developers.google.com/maps/faq?csw=1#tos_commercial). 

 3.5  Περιορισμοί Twitter και Google Maps 

 Το Twitter API αλλά και το Google Maps API θέτουν κάποιους περιορισμούς 

σχετικά με τα στοιχεία που μπορούν να συλλεχθούν για τις ανάγκες μίας έρευνας. To 

REST API του Twitter, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να εξάγει δεδομένα τα οποία 

έγιναν την τελευταία εβδομάδα στο Twitter. Οι περιορισμοί που έχει χωρίζονται 

συνήθως σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη κατηγορία επιτρέπονται 15 αιτήματα ανά 15 

λεπτά στο API ενώ στην δεύτερη κατηγορία επιτρέπονται 180 αιτήματα ανά 15 λεπτά 

στο API. Οι περιορισμοί αυτοί εξαρτώνται από το τι αίτημα κάνει ο χρήστης 

(https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limiting). 

To Streaming API του Twitter δίνει τη δυνατότητα να εξάγει ένας χρήστης 

δεδομένα τα οποία γίνονται ζωντανά. Από την στιγμή που θα ξεκινήσει την αναζήτηση 

έως ότου αποφασίσει να την σταματήσει. Η αναζήτηση πιθανό να σταματήσει (σε 

σπάνιες περιπτώσεις) μόνο λόγω κάποιας αλλαγής που μπορεί να γίνει στον Server του 

Twitter (https://dev.twitter.com/streaming/overview). 

Το Google Maps JavaScript API έχει επίσης τους δικούς του περιορισμούς. Στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, θα γίνει η χρήση του Geocoding και του Reverse 

Geocoding. Το Geocoding είναι υπεύθυνο για την μετατροπή μίας διεύθυνσης σε 

γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος. Το Reverse Geocoding είναι υπεύθυνο για 

την εισαγωγή μιας διεύθυνσης σε ένα σημείο επάνω στον χάρτη 

(https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro).  

Οι σχετικοί περιορισμοί του Google Maps JavaScript API σχετικά με τα 

παραπάνω είναι: ένας χρήστης που έχει το βασικό πακέτο του API μπορεί να κάνει 

δωρεάν έως 2500 αιτήματα την ημέρα και έως 50 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο. 

Προσφέρεται όμως η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να αγοράσει 1000 επιπρόσθετα 

αιτήματα με δυνατότητα να φτάσει έως τα 100000 αιτήματα την ημέρα 

(https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits). 

https://developers.google.com/maps/faq?csw=1#tos_commercial
https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limiting
https://dev.twitter.com/streaming/overview
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits
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 3.6  Η θεωρία των γράφων 

Η θεωρία των γράφων αναλύει την δομή ενός κοινωνικού δικτύου. Μέσα σε ένα 

κοινωνικό δίκτυο, μπορεί να παρουσιαστούν ισχυροί δεσμοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

στενές και συχνές κοινωνικές επαφές. Οι δεσμοί αυτοί τείνουν να βρίσκονται σε 

περιοχές στενά συνδεδεμένες με το δίκτυο, ενώ οι αδύναμοι δεσμοί αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο περιστασιακές και ξεχωριστές κοινωνικές επαφές οι οποίες τείνουν να 

διασταυρώνονται μεταξύ αυτών των περιοχών. Μία τέτοια διχοτόμηση είναι ουσιαστικά 

ένας τρόπος σκέψης για τα κοινωνικά δίκτυα, και δείχνει τον τρόπο που οι αδύναμοι 

επικοινωνούν με τους δυνατούς δεσμούς και βρίσκουν τρόπους να εξαπλωθούν μέσα σε 

ένα κοινωνικό δίκτυο.   

Τα κεντρικά σημεία ενός γράφου, έχουν πολλές συνδέσεις με άλλα άτομα. Στην 

πραγματικότητα όμως, δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Στα 

κοινωνικά δίκτυα τα οποία ζούμε οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ φίλων έχουν αυξηθεί σε 

πολυπλοκότητα κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, λόγω τεχνολογικών προόδων 

που επιλύουν προβλήματα όπως η απόσταση και η παγκόσμια επικοινωνία.  

Αν κοιτάξουμε δύο άτομα σε μία ομάδα και τους συνδέσουμε με μία γραμμή 

μεταξύ τους, η γραμμή αυτή θα είναι είτε θετική είτε αρνητική. Δηλαδή θα είναι είτε 

φίλοι, είτε όχι. Όταν όμως εξετάζουμε ομάδες τριών ανθρώπων κάθε φορά, το 

αποτέλεσμα είναι περισσότερο πολύπλοκο και υπάρχουν κοινωνικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες που το επηρεάζουν (Easley, & Kleinberg, 2009). 

Στη σημερινή κοινωνία, οι άνθρωποι έχουν τους πόρους για να ταξιδεύουν και να 

δημιουργούν δεσμούς στο διαδίκτυο οι οποίοι καλύπτουν γεωγραφικά και κοινωνικά 

όρια. Τα γεωγραφικά εμπόδια σε έναν πληθυσμό, μπορούν να απομονώσουν το ένα 

άτομο από το άλλο. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί μπορούν να επηρεάσουν τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων. 
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 4 Περιγραφή Τεχνολογιών 

 4.1  Εργαλεία 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής είναι το 

Composer και το Notepad++.  

Το Composer είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην γλώσσα 

προγραμματισμού PHP το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να δηλώσει τις βιβλιοθήκες τις 

οποίες θα χρειαστεί για την εφαρμογή του. Έπειτα, κάνει την διαχείριση που χρειάζεται 

για την εγκατάσταση και ενημέρωση τους. Διαχειρίζεται δηλαδή τα πακέτα σε επίπεδο 

εφαρμογής για την γλώσσα προγραμματισμού PHP και διευκολύνει τον χρήστη στην 

χρήση κώδικα τρίτων  (https://en.wikipedia.org/wiki/Composer_(software)). 

Το Notepad++ είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα το οποίο 

πρακτικά αντικαθιστά το απλό σημειωματάριο διότι υποστηρίζει πολλές γλώσσες 

προγραμματισμού. Είναι γραμμένο σε γλώσσα C++ και διασφαλίζει μεγαλύτερη 

ταχύτητα εκτέλεσης καθώς και μικρότερο μέγεθος του προγράμματος. Είναι φιλικό στον 

χρήστη και βασικός του στόχος είναι να βελτιστοποιήσει τη δημιουργία του κώδικα 

(https://notepad-plus-plus.org/). 

 4.2  Γλώσσες Προγραμματισμού 

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: η PHP, η 

JavaScript, η HTML και η CSS. Η PHP χρησιμοποιήθηκε στο κομμάτι που αφορά την 

άντληση δεδομένων από το Twitter API, η Javascript σε όσα κομμάτια αφορούν το 

Google Maps API καθώς και τη δημιουργία του γράφου και η HTML και η CSS για το 

οπτικό αποτέλεσμα της ιστοσελίδας. 

 4.2.1 HTML 

Η HTML θεωρείται η βασική γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία 

ιστοσελίδων και εφαρμογών ιστού. Ταυτόχρονα με την CSS και την JavaScript 

αποτελούν μία τριάδα τεχνολογιών που είναι ακρογωνιαίος λίθος στον Παγκόσμιο Ιστό.  

Τα στοιχεία της HTML (HTML elements) είναι αυτά που χτίζουν τις σελίδες 

HTML επιτρέποντας εικόνες και διαδραστικές φόρμες να ενσωματωθούν στην 

ιστοσελίδα. Είναι ένα μέσο για τη δημιουργία ενός δομημένου εγγράφου με 
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επικεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους και άλλα. Στην HTML μπορούν να 

ενσωματωθούν προγράμματα γραμμένα σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, όπως η 

JavaScript, ενώ η ενσωμάτωση της CSS ορίζει την εμφάνιση και τη διάταξη του 

περιεχομένου (https://en.wikipedia.org/wiki/HTML). 

 4.2.2 CSS 

Η CSS είναι μία γλώσσα προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για 

να ορίσει την εμφάνιση του περιεχομένου μιας γλώσσας όπως η HTML. Σχεδιάστηκε 

κυρίως για να διαφοροποιήσει την παρουσίαση και το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η διάταξη, τα χρώματα και οι γραμματοσειρές. Ο 

διαχωρισμός αυτός, μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα του περιεχομένου και να 

προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο επιτρέποντας σε πολλαπλές σελίδες HTML 

να μοιράζονται ένα αρχείο με κώδικα CSS μειώνοντας έτσι την επανάληψη και την 

πολυπλοκότητα στο δομικό περιεχόμενο. 

Η διαφοροποίηση της μορφοποίησης της σελίδας από το περιεχόμενο της, 

καθιστά δυνατή την παρουσίαση της ίδιας ιστοσελίδας σε διαφορετικά στυλ ανάλογα με 

τη χρήση, όπως για παράδειγμα σε διαφορετικού μεγέθους οθόνες. Η CSS καθορίζει 

κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν για ένα στοιχείο με βάση προτεραιότητες που θέτει 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets). 

 4.2.3 JavaScript 

Η JavaScript, γνωστή και με τη συντομογραφία “JS”, είναι μία υψηλού επιπέδου 

γλώσσα προγραμματισμού. Παράλληλα με την HTML και την CSS είναι μία από τις 

τρεις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον Παγκόσμιο Ιστό. Την 

χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των ιστότοπων και την υποστηρίζουν όλα τα σύγχρονια 

προγράμματα περιήγησης χωρίς την ανάγκη για περαιτέρω plug-ins. 

Η JavaScript, υποστηρίζει αντικειμενοστραφείς μορφές προγραμματισμού και αν 

και υπάρχουν ισχυρές ομοιότητες μεταξύ της JavaScript και της Java, είναι δύο γλώσσες 

που διαφέρουν πολύ στον σχεδιασμό τους. Ακόμη, χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα 

που δε βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν επίσης την 

JavaScript για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, εφαρμογών για κινητά κ.α. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript). 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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 4.2.4 PHP 

Η PHP είναι μία γλώσσα προγραμματισμού η οποία είχε σχεδιαστεί για 

διακομιστές (servers) αλλά πλέον είναι ευρέως διαδεδομένη. Αρχικά δημιουργήθηκε από 

τον Rasmus Lerdorf το 1994 και τώρα παράγεται από την Oμάδα Ανάπτυξης PHP. Το 

αρχικό ακρωνύμιο της PHP ήταν Personal Home Page,  αλλά τώρα σημαίνει PHP: 

Hypertext Preprocessor. 

Ο κώδικας της PHP μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στην γλώσσα 

προγραμματισμού HTML και HTML5 ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 

συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού. Η PHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους 

περισσότερους διακομιστές ιστού σχεδόν σε κάθε λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα 

δωρεάν (https://secure.php.net, https://en.wikipedia.org/wiki/PHP). 

 4.3  API’s 

 

Τα API’ s (API, από το Application Programming Interface), είναι ένα σύνολο 

πρωτοκόλλων και εργαλείων για την κατασκευή λογισμικού εφαρμογών. Πρόκειται για 

καθορισμένες μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων προγραμματιστικών διαδικασιών 

που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή εφαρμογή προκειμένου να 

επιτρέπει να γίνονται προς αυτά αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή/και ανταλλαγή 

δεδομένων (https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface). 

Το Twitter, παρέχει στους προγραμματιστές το δικό του API. Για την 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εφαρμογές και τους χρήστες του το Twitter 

χρησιμοποιεί αυθεντικοποίηση OAuth (είναι ένα ανοιχτό πρωτόκολλο που επιτρέπει την 

ασφαλή εξουσιοδότηση με μια απλή και τυποποιημένη μέθοδο από web, κινητές και 

επιτραπέζιες εφαρμογές) (https://oauth.net/). Ο συγκεκριμένος τύπος αυθεντικοποίησης 

είναι ασφαλής, αφού δεν απαιτείται από τους χρήστες να μοιράζονται τα διαπιστευτήρια 

του λογαριασμού τους αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια των εφαρμογών. Επίσης, παρέχει 

μία πληθώρα βιβλιοθηκών οι οποίες είναι συμβατές με την εφαρμογή OAuth του 

Twitter. 

Υπάρχει ο έλεγχος ταυτότητας του χρήστη, όπου ένα αίτημα προσδιορίζει την 

ταυτότητα μιας εφαρμογής και δίνει τα δικαιώματα στον τελικό χρήστη που κάνει την 

κλήση API για λογαριασμό του και αντιπροσωπεύεται από το αναγνωριστικό πρόσβασης 

του χρήστη. Υπάρχει και ο έλεγχος ταυτότητας για εφαρμογές, όπου μία εφαρμογή κάνει 

https://secure.php.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/PHP
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://oauth.net/
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αιτήματα API χωρίς περιβάλλον χρήστη. Τα αιτήματα αυτά είναι περιορισμένα ανά 

μέθοδο API, αλλά τα δεδομένα που αντλούνται από κάθε μέθοδο ανήκουν σε ολόκληρη 

την εφαρμογή και δεν έχουν όριο ανά χρήστη (https://dev.twitter.com/oauth). 

 4.3.1 Twitter REST API 

Στην παρούσα εργασία, ένα κομμάτι του Twitter API που χρησιμοποιήθηκε είναι 

το REST API, το οποίο παρέχει προγραμματιστική πρόσβαση για να διαβάσει και να 

γράψει κάποιος δεδομένα στο Twitter όπως το να δημιουργήσει ένα νέο tweet, να 

διαβάσει το προφίλ ενός χρήστη αλλά και να δει το περιεχόμενο των ακολούθων του. 

Χρησιμοποιεί την ταυτοποίηση OAuth του Twitter και οι απαντήσεις είναι σε μορφή 

JSON (το JSON είναι μια σύνταξη κειμένου για την αποθήκευση και ανταλλαγή 

δεδομένων) (https://dev.twitter.com/rest/public). 

Το Search API είναι μέρος του Twitter REST API με το οποίο θα ασχοληθούμε 

για την άντληση των δεδομένων. Επιτρέπει ερωτήματα για πρόσφατα ή δημοφιλή tweets 

που έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες 7 ημέρες και συμπεριφέρεται περίπου όπως η 

“Αναζήτηση” στην ιστοσελίδα του Twitter. Το συγκεκριμένο API επικεντρώνεται στη 

συνάφεια και όχι στην πληρότητα και κάποια tweets και χρήστες ενδέχεται να λείπουν 

από τα αποτελέσματα αναζήτησης. 

Για το Search API (https://dev.twitter.com/rest/public/search) υπάρχει ένα 

σύνολο πρόσθετων παραμέτρων που επιτρέπουν στον προγραμματιστή τον καλύτερο 

έλεγχο των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μία σύντομη πειριγραφή των δυνατοτήτων 

αυτών έχει ως εξής: 

 Τύπος Αποτελέσματος: Η παράμετρος “result_type” επιλέγει αν το αίτημα θα 

επιστρέφει πρόσφατα tweets, δημοφιλή tweets ή ένα μείγμα αυτών. 

 Γεωλογικός εντοπισμός: Η παράμετρος αυτή υπάρχει για να να περιοριστεί το 

ερώτημα σε μία τοποθεσία. Καθορίζεται από το γεωγραφικό μήκος και το 

γεωγραφικό πλάτος του tweet. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν tweets 

σύμφωνα με το ερώτημα που τέθηκε, θα προσπαθήσει να βρει tweets τα 

οποία δημιουργήθηκαν από χρήστες οι οποίοι έχουν ενεργή την τοποθεσία 

στο προφίλ τους. 

 Γλώσσα: Η παράμετρος “lang” περιορίζει τα tweets στην γλώσσα που 

επιλέγεται. 

https://dev.twitter.com/oauth
https://dev.twitter.com/rest/public
https://dev.twitter.com/rest/public/search
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 Έλεγχος επανάληψης στο σύνολο των αποτελεσμάτων: Παράμετροι όπως το 

“count”, το “until”, το “since_id” και το “max_id” ελέγχουν την επανάληψη 

σε ένα μεγάλο σύνολο από tweets.  

Φυσικά, όπως αναφέρθηκε ήδη υπάρχουν και περιορισμοί οι οποίοι είναι ανά 

χρήστη. Εάν μία μέθοδος επιτρέπει 15 αιτήματα, αυτό σημαίνει πως είναι 15 αιτήματα 

ανά χρήστη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν χρησιμοποιείται ο έλεγχος 

ταυτότητας εφαρμογών, τα όρια αυτά είναι συνολικά για όλη την εφαρμογή. Τα όρια που 

θέτει το Twitter API συνήθως χωρίζονται σε διαστήματα 15 λεπτών. Υπάρχουν δύο 

βασικές μορφές για αιτήματα τύπου GET (για άντληση δεδομένων): 15 αιτήματα κάθε 

15 λεπτά και 180 αιτήματα κάθε 15 λεπτά. Όταν ξεπεραστεί αυτό το όριο το API 

επιστρέφει κάποιον κωδικό λάθους με ανάλογο μήνυμα 

(https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limiting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-1, στο κομμάτι του REST API γίνεται αναζήτηση 

δεδομένων με βάση τα πρόσφατα tweets (recent). Ο αριθμός 100 είναι ο μέγιστος 

αριθμός tweets που μπορεί να επιστραφεί στην αναζήτηση μέσω του REST API. Δίνεται 

όμως παράλληλα η δυνατότητα αναζήτησης με σελίδες, όπου ο αριθμός των σελίδων για 

την περίπτωση της έρευνας είναι 5 (range 1 - 5) έτσι ώστε να μην υπάρχει ζήτημα με τα 

όρια που θέτει το Twitter REST API. Αυτό σημαίνει πως με μία αναζήτηση για ένα 

συγκεκριμένο hashtag θα αντληθούν έως 500 tweets (100 tweets x 5 σελίδες) 

(https://dev.twitter.com/rest/public/timelines). Επειδή όμως διαρκώς προστίθενται νέα 

Εικόνα 4-1: Άντληση δεδομένων από REST API 

https://dev.twitter.com/rest/public/rate-limiting
https://dev.twitter.com/rest/public/timelines


 

22 

tweets, υπάρχει το πρόβλημα του να λάβουμε τα ίδια tweets ανά σελίδα. Το πρόβλημα 

αυτό λύνει ο παράγοντας max_id. Με βάση αυτόν τον παράγοντα, σε κάθε σελίδα 

λαμβάνονται tweets τα οποία έχουν id το οποίο έγινε πριν από αυτό το id, άρα 

λαμβάνουμε διαφορετικά tweets. 

 4.3.2 Twitter Streaming API 

Το Streaming API δίνει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση στην παγκόσμια ροή δεδομένων του Twitter. Ένας χρήστης συνεχούς ροής 

δεδομένων, μπορεί να αντλήσει δεδομένα που περιλαμβάνουν tweets με διάφορα 

γεγονότα που έχουν συμβεί χωρίς να σταματάει κάπου η ροή δεδομένων όπως συμβαίνει 

στο REST API (https://dev.twitter.com/streaming/overview). 

 Η δημιουργία μιας σύνδεσης με το Streaming API σημαίνει ένα πολύ μεγάλης 

διάρκειας HTTP (πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε έναν διακομιστή και 

έναν πελάτη) αίτημα. Οι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αποσύνδεση αυτής της 

σύνδεσης, είναι οι εξής (https://dev.twitter.com/streaming/overview/connecting): 

 Να προσπαθήσουν να γίνουν πάνω από μία συνδέσεις με τα ίδια 

διαπιστευτήρια (θα διακοπεί η παλαιότερη σύνδεση.) 

 Να χαθεί ξαφνικά η σύνδεση από τη μεριά του πελάτη. 

 Να διαβάζονται αργά τα δεδομένα. Η κάθε σύνδεση με το Streaming API 

δημιουργεί μια ουρά δεδομένων, αν αυτή η ουρά γίνει πολύ μεγάλη, θα 

υπάρξει αποσύνδεση. 

 Να γίνει επανεκκίνηση του διακομιστή Streaming – είναι κάτι που συμβαίνει 

σπάνια. 

 Να αλλάξει η διαμόρφωση δικτύου του Twitter – είναι κάτι που συμβαίνει 

σπάνια. 

 Κάθε λογαριασμός μπορεί να δημιουργήσει μία μόνο μόνιμη σύνδεση με τα ίδια 

διαπιστευτήρια λογαριασμόυ. Η προσπάθεια μιας δεύτερης ταυτόχρονης σύνδεσης θα 

προκαλέσει την αποσύνδεση της παλαιότερης σύνδεσης 

(https://dev.twitter.com/streaming/public). 

Σε αντίθεση με το REST API, το Streaming API έχει περιορισμούς και επίπεδα 

πρόσβασης που είναι καταλληλότερα για συνδέσεις μακράς διάρκειας. Εάν ξεπεραστεί 

το όριο του Streaming API επιστρέφει κάποιον κωδικό λάθους με ανάλογο μήνυμα. 

 

https://dev.twitter.com/streaming/overview
https://dev.twitter.com/streaming/overview/connecting
https://dev.twitter.com/streaming/public
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Στην Εικόνα 4-2 παρουσιάζεται η διαδικασία άντλησης δεδομένων από το 

Streaming API. Μέσω του παραπάνω αρχείου (παρουσιάζεται μέρος του κώδικα) 

αντλούνται τα Streaming tweets (σε ζωντανό χρόνο) από το Twitter και γράφονται στο 

αρχείο tweetsstream.txt. Κάθε φορά που τρέχει το αρχείο, φορτώνεται η βιβλιοθήκη 

phirehose μέσω της οποίας αντλούνται τα tweets και διαγράφονται τυχόν παλιά tweets 

από το αρχείο tweetsstreami.txt. Έπειτα, μέσω του αρχείου switch.txt και της λέξης “on” 

ξεκινά να τρέχει το αρχείο αυτού του κώδικα ενώ μέσω της λέξης “off” σταματάει – 

αυτό γίνεται έτσι ώστε πατώντας “Stop” στην αναζήτηση να σταματάνε να φορτώνονται 

δεδομένα στον χάρτη. Έπειτα, αποθηκεύονται στη μεταβλητή $data τα δεδομένα που 

επιστρέφονται και επειδή θέλουμε να τα επεξεργαστούμε μέσω της γλώσσας 

προγραμματισμού PHP τα αποκωδικοποιούμε. Τέλος, εάν βρούμε τοποθεσία σε ένα 

tweet προχωράμε μέσα στο “if” και θέτουμε στη μεταβλητή τα στοιχεία που μας 

ενδιαφέρουν και τα τοποθετούμε στο tweetsstream.txt.  

 

 

 

Εικόνα 4-2: Άντληση δεδομένων από το Streaming API 
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 4.3.3 Διαφορές μεταξύ REST API και Streaming API 

Ανάμεσα στο REST API και το Streaming API υπάρχει μία βασική διαφορά. 

Αρχικά, η σύνδεση στο Streaming API απαιτεί μια συνεχής ανοιχτή σύνδεση HTTP, ενώ 

στο REST API δε συμβαίνει αυτό. Το REST API επιστρέφει τα δεδομένα από τα 

αιτήματα των χρηστών, τυπώνει το αποτέλεσμα και κλείνει τη σύνδεση. Στη συνέχεια ο 

χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέο αίτημα και θα ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αντίθεση, κατά την χρήση του Streaming API ανοίγει ένα κανάλι διαρκούς 

επικοινωνίας με τον HTTP server ο οποίος επιστρέφει στον χρήστη τα δεδομένα με 

συνεχή ροή:  

 

Εικόνα 4-3: Λειτουργία Twitter REST API 

Εικόνα 4-4: Λειτουργία Twitter Streaming API 
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Η διαδικασία της συνεχής ροής (Streaming API) λαμβάνει τα tweets που δίνονται 

αρχικά και έπειτα εκτελείται οποιαδήποτε ανάλυση ή/και φιλτράρισμα απαιτείται να 

γίνει πριν αποθηκευτεί το αποτέλεσμα. Ενώ αυτό είναι πιο πολύπλοκο από το πρώτο 

παράδειγμα του REST API, το όφελος του να υπάρχει μία ροή δεδομένων των 

αναρτήσεων του Twitter σε πραγματικό χρόνο αξίζει για τη συλλογή δεδομένων σε 

πολλές εφαρμογές (https://dev.twitter.com/streaming/overview). 

 4.3.4 Google Maps API 

Όπως και το Twitter, έτσι και το Google Maps έχει το δικό του API, το οποίο 

επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν χάρτες στον ιστότοπο τους. Στην εφαρμογή της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα ασχοληθούμε με το Google Maps JavaScript API 

και συγκεκριμένα με το Marker Clustering (https://developers.google.com/maps/ 

documentation/). 

Μέσω του γεωγραφικού πλάτους και του γεωγραφικού μήκους μπορεί να γίνει 

αναπαράσταση δεδομένων σε έναν χάρτη. Το Google Maps απαιτεί αυθεντικοποίηση 

των εφαρμογών στο JavaScript API μέσω ενός κλειδιού API. Χρησιμοποιώντας τη 

βιβλιοθήκη MarkerClusterer σε συνδυασμό με το JavaScript API μπορεί να απλοποιηθεί 

η εμφάνιση των δεδομένων στον χάρτη.  

 Για την απεικόνιση των tweets στον χάρτη, θα χρησιμοποιηθεί το Geocoding API 

του Google Maps. Η γεωγραφική κωδικοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής 

διευθύνσεων σε γεωγραφικές συντεταγμένες (δηλαδή γεωγραφικό πλάτος και 

γεωγραφικό μήκος), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο να τοποθετηθούν 

σημεία πάνω σε έναν χάρτη. Αντίστροφη γεωκωδικοποίηση (reverse geocoding), είναι η 

διαδικασία μετατροπής των γεωγραφικών συντεταγμένων σε μια ανανγώσιμη διεύθυνση 

για τον άνθρωπο. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω ενός αιτήματος HTTP μέσω του 

JavaScript API (https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro 

#Geocoding). 

 Το Google Maps Geocoding API έχει περιορισμούς με όριο τα 2500 δωρεάν 

αιτήματα ανά ημέρα και τα 50 δωρεάν αιτήματα ανά δευτερόλεπτο. Εκτός από την 

δωρεάν χρήση υπάρχει και η επιλογή της χρέωσης, όπου σε αυτήν την περίπτωση το 

μέγιστο χρεωστικό όριο έχει προκαθοριστεί σε 100000 αιτήματα ανά ημέρα 

(https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits). 

https://dev.twitter.com/streaming/overview
https://developers.google.com/maps/%0bdocumentation/
https://developers.google.com/maps/%0bdocumentation/
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro#Geocoding
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro#Geocoding
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits
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 4.3.5 Συνεργασία Twitter API & Google Maps API 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα γίνει ανάλυση της τοποθεσίας του 

εκάστοτε tweet έτσι ώστε με το Google Maps Geolocation API να πάρουμε τις 

συντεταγμένες του κάθε tweet, να διερευνηθεί αν γίνεται αντιστοίχιση του γεωγραφικού 

μήκους και του γεωγραφικού πλάτους και στη συνέχεια εφόσον η διαδικασία αυτή είναι 

επιτυχής να γίνει η τοποθέτηση του Marker στον χάρτη. 

Για να γίνει εφικτή η συνεργασία του Twitter API και του Google Maps API τα 

δεδομένα του Twitter θα ληφθούν με χρήση βιβλιοθηκών της PHP και στη συνέχεια 

προκειμένου να μπορέσουν να τοποθετηθούν στον χάρτη του Google Maps θα γίνουν 

αιτήματα μέσω της JavaScript όπου θα επιστρέφουν τα δεδομένα για να γίνει η 

αντίστοιχη επεξεργασία και ανάλυση. 

Μέσω του κώδικα που θα να αναπτυχθεί, τα tweets που θα επιστρέφονται από το 

Streaming API θα τοποθετούνται συνεχόμενα σε ένα αρχείο κειμένου και θα 

επιστρέφονται γραμμή-γραμμή στην JavaScript ενώ στην περίπτωση του REST API η 

εγγραφή στο αρχείο κειμένου θα συμβαίνει μία φορά και όχι συνεχόμενα. Στη συνέχεια, 

όλα (και όχι ένα ένα) τα tweets θα επιστρέφονται στη JavaScript 

(https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geolocation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω της Εικόνας 4-5, παρατηρούμε τον διπλό σκοπό του παραπάνω αρχείου: 

πρώτον, αν πατηθεί “Stop” στην Αναζήτηση, στο αρχείο switch.txt γράφεται η λέξη 

“off” έτσι ώστε το αρχείο που λαμβάνει συνεχόμενα τα Streaming tweets από το Twitter 

να σταματήσει να λαμβάνει tweets. Ο δεύτερος σκοπός, είναι να ξεκινήσουν να 

επιστρέφονται τα tweets που έχουν κατεβεί στο αρχείο tweetsstream.txt με τα αντίστοιχα 

δεδομένα τους (όνομα χρήστη, τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας) για να γίνει 

Εικόνα 4-5: Συνεχόμενη τοποθέτηση tweets μέσω του Streaming API 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/geolocation
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μετά επεξεργασία και να τοποθετηθούν στον χάρτη. Κάθε tweet που επιστρέφεται, 

διαγράφεται από το αρχείο tweetsstream.txt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αφού πάρουμε τα tweets, η τοποθέτηση τους γίνεται ένα προς ένα στον χάρτη 

μέσω της συνάρτησης που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-6. Εάν δεν έχει πατηθεί το 

κουμπί “Stop” και δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της λίστας των tweets, παίρνουμε την 

τοποθεσία από κάθε tweet με κάποια καθυστέρηση (διότι το google maps έχει 

περιορισμούς) και αφού το προσθέσουμε στον χάρτη ακολουθείται η ίδια διαδικασία και 

για τα επόμενα (παράλληλα μέσω της συνάρτησης customDisable(true/false) 

ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τα κουμπιά “Stop” και “Submit”).  

 Τέλος, εφόσον φτάσουμε στο τελευταίο tweet του αρχείου (και δεν έχει πατηθεί 

“Stop” νωρίτερα), εμφανίζεται στο παράθυρο ειδοποίηση με το μήνυμα “Search done”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.5 υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί από το 

Google Maps. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-7, εάν επιστρέψει 

μήνυμα πως ξεπεράστηκε το όριο που τίθεται από το Google Maps, προσθέτουμε μία 

καθυστέρηση στην τοποθέτηση του επόμενου tweet πριν γίνει δοκιμή επανατοποθέτησης 

του σημείο στον χάρτη. Ανάλογη διαδικασία χρησιμοποιείται και στο Streaming API. 

Εικόνα 4-6: Τοποθέτηση επόμενου tweet στον χάρτη με το REST API 

Εικόνα 4-7: Καθυστέρηση τοποθέτησης επόμενου tweet με το REST API 
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 4.4  Βιβλιοθήκες  

Στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία βιβλιοθήκη είναι μία 

συλλογή από έτοιμο κώδικα και δεδομένα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 

λογισμικού. Παρακάτω, θα γίνει μία σύντομη περιγραφή στις βιβλιοθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του λογισμικού 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Library_(computing)). 

 4.4.1 TwitterOAuth PHP 

Η βιβλιοθήκη TwitterOAuth είναι γραμμένη σε γλώσσα PHP και χρησιμοποιεί το 

Twitter REST API μέσω του Twitter OAuth για άντληση δεδομένων μέσω του Twitter 

REST API. Περιλαμβάνει μεθόδους API και κάνει διαχείριση σφαλμάτων του API 

(https://twitteroauth.com/). 

 4.4.2 Phirehose PHP 

Η βιβλιοθήκη Phirehose είναι γραμμένη σε γλώσσα PHP και χρησιμοποιεί το 

Twitter Streaming API. Διαχειρίζεται τον έλεγχο ταυτοποίησης που απαιτεί το Twitter 

API και παρέχει στον χρήστη μια απλοποιημένη διεπαφή με το Streaming API κάνοντας 

και τον χειρισμό σφαλμάτων όταν αυτό απαιτείται 

(https://github.com/fennb/phirehose/wiki/Introduction). 

 4.4.3 Vis JavaScript 

Η βιβλιοθήκη Vis είναι γραμμένη σε γλώσσα JavaScript και αποτελεί μια 

δυναμική βιβλιοθήκη οπτικοποίησης δεδομένων, βασισμένη στον περιηγητή του χρήστη. 

Έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολη στην χρήση και έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται 

μεγάλα ποσά δυναμικών δεδομένων επιτρέποντας παράλληλα αλληλεπίδραση με αυτά. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα χρησιμοποιηθεί η οπτικοποίηση 

“Network” που προσφέρει η βιβλιοθήκη. Ο συγκεκριμένος τύπος απεικόνισης 

δεδομένων, εμφανίζει δίκτυα που αποτελούνται από κόμβους και ακμές μεταξύ τους. Η 

απεικόνιση υποστηρίζει προσαρμοσμένα στυλ, σχήματα, χρώματα, μεγέθη και άλλα. Για 

την απόδοση χρησιμοποιείται HTML καμβάς (http://visjs.org/docs/network/). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Library_(computing)
https://twitteroauth.com/
https://github.com/fennb/phirehose/wiki/Introduction
http://visjs.org/docs/network/
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-8, εφόσον μία χώρα έχει τις προϋποθέσεις για να 

μπει στον γράφο (δηλαδή έχει πάνω από ένα tweets) χρησιμοποιείται το καρτεσιανό 

σύστημα για να δημιουργηθεί ο γράφος σε κυκλικό σχήμα (για ευκολότερη 

οπτικοποίηση δεδομένων) και δίνεται μέσω υπολογισμών η οριζόντια και η κάθετη θέση 

του κάθε σημείου (χώρας).  

 4.4.4 MarkerClusterer JavaScript 

Η βιβλιοθήκη MarkerClusterer είναι σε γλώσσα JavaScript και ομαδοποιεί 

δεδομένα τα οποία βρίσκονται κοντά δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα στη μορφή ενός 

κόμβου. Ο αριθμός μέσα στο σύμπλεγμα υποδεικνύει πόσα δεδομένα περιέχονται. 

Καθώς ο χρήστης εστιάζει σε οποιαδήποτε θέση, ο αριθμός μειώνεται και τα δεδομένα 

ξεκινούν να εμφανίζονται μεμονωμένα. 

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη δημιουργεί ένα σύμπλεγμα 

δεδομένων στο οποίο προσθέτει δεδομένα που βρίσκονται στα σύνορα του 

συμπλέγματος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι όλα τα δεδομένα να 

κατανεμηθούν στο κοντινότερο σύμπλεγμα με βάση το επίπεδο μεγέθυνσης του χάρτη 

(https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/marker-clustering). 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4-9, αφού τοποθετηθεί κάθε πινέζα στον χάρτη 

Google Maps, μέσω της βιβλιοθήκης MarkerClusterer αυτοματοποιημένα γίνεται η 

διαδικασία ομαδοποίησης των σημείων του χάρτη και εμφανίζεται το ανάλογο χρώμα 

εικόνας ανάλογα με το αν η ομαδοποίηση αφορά 10, 100, κ.λπ. σημεία. 

Εικόνα 4-8: Δημιουργία γράφου 

Εικόνα 4-9: Ομαδοποίηση Google Maps MarkerClusterer 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/marker-clustering
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 4.4.5 jQuery JavaScript 

Η βιβλιοθήκη jQuery είναι σε γλώσσα JavaScript και είναι μία ιδιαίτερα πλούσια 

βιβλιοθήκη. Έχει τη δυνατότητα να χειριστεί έγγραφα HTML, να χειριστεί συμβάντα και 

προσφέρει διάφορες ευκολίες απλοποιώντας την JavaScript και αλλάζοντας τον τρόπο με 

τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι γράφουν σε JavaScript (https://jquery.com/). 

 4.4.6 Gini JavaScript 

Η βιβλιοθήκη Gini είναι σε γλώσσα JavaScript και υπολογίζει τον συντελεστή 

Gini Coefficient. Ο συντελεστής Gini Coefficient εκφράζει το βαθμό κατά τον οποίο μια 

κατανομή είναι ομοιόμορφη. Αναπτύχθηκε από τον Coraddo Gini και είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μέτρο της ανισότητας. Εάν ο συντελεστής Gini είναι μηδέν τότε αυτό  

υποδεικνύει την τέλεια ισότητα ενώ εάν είναι ένα εκφράζει την τέλεια ανισότητα 

(https://github.com/dstil/gini, https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient). 

 4.4.7 Flot JavaScript 

Η βιβλιοθήκη Flot είναι σε γλώσσα JavaScript και είναι μία βιβλιοθήκη 

σχεδίασης για jQuery. Σχεδιάζει άμεσα αυτό που ορίζεται από τον χρήστη και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό του γραφήματος του 

συντελεστή Gini Coefficient (http://www.flotcharts.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jquery.com/
https://github.com/dstil/gini
https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
http://www.flotcharts.org/
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 5 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Εφαρμογής 

Η εφαρμογή έχει ως σκοπό την γραφική αναπαράσταση δεδομένων από το 

Twitter σε χάρτη Google Maps. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει μέσω ενός πλαισίου 

αναζήτησης την λέξη (hashtag) για το οποίο θέλει να αντλήσει δεδομένα. Έπειτα μέσω 

του κώδικα αντλούνται τα δεδομένα από τους χρήστες που έχουν ενεργή την τοποθεσία 

στο προφίλ τους από το Twitter REST API ή το Twitter Streaming API. Το γεωγραφικό 

μήκος και πλάτος του tweet μετατρέπεται μέσω του Google Maps Geocoding API σε 

περιοχές και τοποθετείται επάνω στον χάρτη. 

Οι γλώσσες HTML και CSS χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, το 

περιεχόμενο καθώς και την μορφοποίηση της ιστοσελίδας. Για τα δεδομένα που 

αντλούνται από το Twitter γίνεται χρήση των βιβλιοθηκών PHP που έχουν αναφερθεί 

στο Κεφάλαιο 4. Για τη δημιουργία του χάρτη, την απεικόνιση δεδομένων στον γράφο 

και τη δημιουργία του γραφήματος για τον συντελεστή Gini Coefficient χρησιμοποιείται 

η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript καθώς και σχετικές βιβλιοθήκες του Κεφαλαίου 

4. 

Αρχικά, μέσω των βιβλιοθηκών TwitterOAuth PHP και Phirehose PHP γίνεται 

αναζήτηση ώστε να επιστρέφονται μέσω του αντίστοιχου Twitter API αποτελέσματα 

όπως το περιεχόμενο του tweet, την ημερομηνία δημιουργίας του, ο χρήστης που το 

έκανε κ.λπ. του κάθε tweet που έχουμε εξάγει ανάλογα με τους όρους αναζήτησης που 

τέθηκαν. Τα tweets μέσω συναρτήσεων τοποθετούνται σε ένα αρχείο προσωρινά (μέχρι 

να ολοκληρωθεί η αναζήτηση) για να μπορέσουν μετέπειτα να τοποθετηθούν στον 

χάρτη. 

Έπειτα, γίνεται η αρχικοποίηση των συντεταγμένων και της εμφάνισης του χάρτη 

Google Maps στην ιστοσελίδα. Ελέγχεται εάν οι τοποθεσίες των tweets είναι 

πραγματικές ή όχι και αν έχει ξεπεραστεί το όριο που δίνει το API του Google Maps. 

Εφόσον οι τοποθεσίες είναι πραγματικές, προσδιορίζεται μέσω του αντίστροφου Google 

Maps Geocoding API σε ποια χώρα είναι το κάθε tweet και γίνεται η καταμέτρηση των 

tweets που έχει η κάθε χώρα.  

Στη συνέχεια, τοποθετείται κάθε tweet που πληρεί τις προϋποθέσεις στον χάρτη 

ανάλογα με το γεωγραφικό του μήκος και το γεωγραφικό του πλάτος. Κατά την 

τοποθέτηση κάθε επόμενου tweet γίνεται έλεγχος του αν έχει ξεπεραστεί το όριο που 

δίνει το API του Google Maps. Εφόσον έχει ξεπεραστεί, δημιουργείται μια καθυστέρηση 
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στην τοποθέτηση του επόμενου σημείου. Κατά την ολοκλήρωση της αναζήτησης στο 

REST API και την τοποθέτηση όλων των σημείων στον χάρτη εμφανίζεται ένα μήνυμα 

που ειδοποιεί τον χρήστη για την ολοκλήρωση της αναζήτησης (για το REST API, 

καθώς στο Streaming API η ροή είναι συνεχόμενη). Παράλληλα, εμφανίζεται το σύνολο 

των tweets που αντλήθηκαν μέσα στο χρονικό περιθώριο που τρέχει η εφαρμογή ανά 

χώρα και υπάρχει κουμπί το οποίο κάνει τους υπολογισμούς και εμφανίζει γράφο με τα 

δεδομένα που επιλέγονται.  

Επιλέγοντας το κουμπί του γράφου, συνάρτηση δημιουργεί το παράθυρο του 

γράφου στο οποίο απεικονίζονται οι χώρες που έχουν πάνω από ένα tweet. Οι 

υπολογισμοί της τοποθέτησης των σημείων (χώρες) του γράφου γίνονται με καρτεσιανό 

σύστημα (κυκλική δομή). Μεταξύ των χωρών δημιουργούνται δυναμικά ακμές οι οποίες 

απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Επάνω στην κάθε ακμή αναφέρεται ο 

αριθμός που προκύπτει από την διαίρεση των tweets της κάθε χώρας με τον πληθυσμό 

της κάθε χώρας στο διαδίκτυο για τις δύο χώρες που συνδέονται (διαιρώντας πάντα τον 

μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό).  

Στο παράθυρο του γράφου, στα αριστερά της οθόνης υπολογίζεται δυναμικά ο 

συντελεστής Gini Coefficient με γράφημα. Οι αριθμοί (σημεία) του γραφήματος 

προκύπτουν από την διαίρεση των tweets της κάθε χώρας με τον πληθυσμό της κάθε 

χώρας στο διαδίκτυο -για κάθε χώρα που συμμετέχει στον γράφο- και σχεδιάζεται η 

καμπύλη του Gini Coefficient. Στα δεξιά της οθόνης του παραθύρου, εμφανίζονται σε 

λίστα τα αποτελέσματα του συνόλου των ακμών που έχουν δημιουργηθεί στον γράφο 

μεταξύ των χωρών (για ευκολία ανάγνωσης των αποτελεσμάτων). 

Τέλος, κατά τη δημιουργία νέας αναζήτησης από τον χρήστη υπάρχει συνάρτηση 

που διαγράφει όλα τα σημεία επάνω στον χάρτη και αρχικοποιεί τον γράφο, το πεδίο των 

αποτελεσμάτων και το γράφημα ώστε να εμφανιστούν έπειτα τα νέα δεδομένα. 
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 6 Επίδειξη Λειτουργίας Εφαρμογής 

 6.1  Τρόπος λειτουργίας εφαρμογής 

 Η εφαρμογή που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

έχει ως στόχο την γεωγραφική απεικόνιση της οπτικής αναπαράστασης δεδομένων που 

συλλέγονται από το Twitter.  

 Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο χρήστης έχει ως αρχική εικόνα δύο κουμπιά: το 

Streaming API και το REST API, όπως εμφανίζονται στην Εικόνα 6-1 παρακάτω. 

Επιλέγοντας κάποιο από τα δύο μεταφέρεται στην επόμενη οθόνη. 

 Κατά την επιλογή του Streaming API ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 

τον χάρτη και να κάνει αναζήτηση με βάση τα tweets που γίνονται σε ζωντανή μετάδοση 

από την στιγμή που θα ξεκινήσει την αναζήτηση. Κατά την επιλογή του REST API 

ανοίγει ο χάρτης όπου ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάση τα πρόσφατα 

tweets που έχουν γίνει για το θέμα που επέλεξε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6-1: Αρχική οθόνη εφαρμογής 
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 6.2  Απεικόνιση δεδομένων στον χάρτη και στον γράφο 

Επιλέγοντας το REST API εμφανίζεται στον χρήστη η εικόνα του Παγκόσμιου 

Χάρτη και αριστερά το μενού μέσω του οποίου μπορεί να κάνει αναζήτηση στο Twitter. 

Υπάρχουν τρία λειτουργικά κουμπιά: το Submit, το Stop και το Show Graph. 

 Επιλέγοντας “Submit” ξεκινάει η αναζήτηση ανάλογα με το τι πληκτρολόγησε ο 

χρήστης στο πεδίο “Search”. Με το “Stop” σταματάει η αναζήτηση. Με το Show Graph 

εμφανίζεται ο γράφος και το γράφημα του Gini Coefficient σύμφωνα με τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν. 

 Στο πεδίο “Results” εμφανίζονται οι χώρες και τα tweets ανά χώρα όπως θα 

δούμε σε εικόνα παρακάτω. 

 

 

 

Εικόνα 6-2: REST API 
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 Επιλέγοντας Submit, όπως φαίνεται παρακάτω, εμφανίζονται τα αποτελέσματα 

στον χάρτη αλλά και αριστερά στο πεδίο “Results”. Εάν είναι ένα μόνο tweet, 

εμφανίζεται ως μονάδα. Όταν υπάρξουν περισσότερα tweets στην ίδια περιοχή, τα 

δεδομένα ομαδοποιούνται (clustering). Έτσι, έχουμε μπλε στις περιοχές που ο αριθμός 

των tweets είναι έως 10, κίτρινο στις περιοχές που είναι από 10 έως 100 και κόκκινο 

στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα 100 tweets. Μεγενθύνοντας τον χάρτη, η 

ομαδοποίηση επαναπροσδιορίζεται στο σημείο που έχει επιλεχθεί. Με το κουμπί “Stop”, 

σταματάει η διαδικασία απεικόνισης των tweets στον χάρτη. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6-3: Αναζήτηση στο REST API 
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            Επιλέγοντας το “Show Graph” εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη το γράφημα. 

Αριστερά υπάρχει ο υπολογισμός του Gini Coefficient μέσω γραφήματος. Στην μέση της 

σελίδας υπάρχει ο γράφος και δεξιά εμφανίζονται γραπτώς τα αποτελέσματα του 

γράφου. 

 Στον γράφο εμφανίζονται οι χώρες ως κόμβοι όπου το μέγεθος του κάθε κόμβου 

καθορίζεται από τον αριθμό των tweets που έχει συλλέξει η χώρα. Οι χώρες συνδέονται 

μεταξύ τους από το αποτέλεσμα της διαίρεσης των tweets της κάθε χώρας διά τον 

πληθυσμό  της στο διαδίκτυο – διαιρείται ο μεγαλύτερος προς τον μικρότερο αριθμό. 

 Η ένταση της ακμής του γράφου έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είναι η 

σύνδεση των χωρών μεταξύ τους. Οι ακμές δημιουργούνται μόνο για όσες χώρες έχουν 

αριθμό από 0.25 και άνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6-4: Γράφος REST API 
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 Επιλέγοντας το Streaming API εμφανίζεται στον χρήστη η εικόνα του 

Παγκόσμιου Χάρτη και αριστερά το μενού μέσω του οποίου μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στο Twitter. Υπάρχουν, όπως και στο Rest API, τα εξής λειτουργικά κουμπιά: το Submit, 

το Stop και το Show Graph. 

 Επιλέγοντας Submit ξεκινάει η αναζήτηση ανάλογα με το τι πληκτρολόγησε ο 

χρήστης στο πεδίο “Search”. Με το “Stop” σταματάει η αναζήτηση. Με το Show Graph 

εμφανίζεται ο το γράφημα σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. 

 Στο πεδίο “Results” εμφανίζονται οι χώρες και τα tweets ανά χώρα όπως θα 

δούμε σε εικόνα παρακάτω. 

 

Εικόνα 6-5: Streaming API 
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 Επιλέγοντας Submit, όπως φαίνεται παρακάτω, εμφανίζονται τα αποτελέσματα 

στον χάρτη αλλά και αριστερά στο πεδίο “Results”. Εάν είναι ένα μόνο tweet, 

εμφανίζεται ως μονάδα. Όταν υπάρξουν περισσότερα tweets στην ίδια περιοχή γίνεται 

Clustering. Έτσι, έχουμε μπλε στις περιοχές που ο αριθμός των tweets είναι έως 10, 

κίτρινο στις περιοχές που είναι από 10 έως 100 και κόκκινο στην περίπτωση που 

ξεπεραστούν τα 100 tweets. Η ομαδοποίηση δηλαδή λειτουργεί ακριβώς με την ίδια 

διαδικασία όπως και στο REST API. 

  

 

 

Εικόνα 6-6: Αναζήτηση στο Streaming API 
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 Επιλέγοντας το κουμπί “Show Graph” εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη το 

γράφημα. Αριστερά υπάρχει ο υπολογισμός του Gini Coefficient μέσω γραφήματος. 

Στην μέση της σελίδας υπάρχει ο γράφος και δεξιά εμφανίζονται γραπτώς τα 

αποτελέσματα του γράφου. 

 Στον γράφο εμφανίζονται οι χώρες ως κόμβοι όπου το μέγεθος του κάθε κόμβου 

καθορίζεται από τον αριθμό των tweets που έχει συλλέξει η χώρα. Οι χώρες συνδέονται 

μεταξύ τους από το αποτέλεσμα της διαίρεσης των tweets της κάθε χώρας διά τον 

πληθυσμό της στο διαδίκτυο – διαιρείται ο μεγαλύτερος προς τον μικρότερο αριθμό. 

 Η ένταση της ακμής του γράφου έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είναι η 

σύνδεση των χωρών μεταξύ τους. Οι ακμές δημιουργούνται μόνο για όσες χώρες έχουν 

αριθμό από 0.25 και άνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6-7: Γράφος Streaming API 
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 7 Μελέτη Περίπτωσης 

 7.1  Σχεδίαση Μελέτης Περίπτωσης 

 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που στήθηκε θα  διερευνηθούν κάποιες από τις 

ισχυρότερες τάσεις που υπάρχουν στο Twitter αυτήν την χρονική στιγμή (Ιούνιος, 2017). 

Έπειτα, θα καταγραφούν με λεπτομέρεια τα γεωγραφικά αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από την έρευνα και θα γίνει η ανάλυση τους με γραφήματα. 

Στις μελέτες περίπτωσης που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες της έρευνας θα 

διερευνηθούν κάποιες τάσεις στο Twitter με υψηλή δημοτικότητα. Θα χρησιμοποιηθούν 

δεδομένα τα οποία θα αντληθούν από την εφαρμογή που δημιουργήθηκε, είτε μέσω του 

REST API είτε μέσω του Streaming API για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

Αφού αντληθούν τα δεδομένα, θα γίνει επεξεργασία και απεικόνιση τους με 

σκοπό να αντληθούν αποτελέσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται 

οι σχέσεις ενός κοινωνικού δικτύου στο Twitter μεταξύ των χωρών. Θα μελετηθούν οι 

δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ των χωρών και ο τρόπος με τον οποίο εξαπλώνεται η 

πληροφορία γεωγραφικά, ανάλογα με το θέμα που επιλέγεται.  

Ακόμη, θα αποτυπωθεί ο βαθμός συσχέτισης των χωρών για τα θέματα που θα 

αναζητηθούν και τα αποτελέσματα θα αναλυθούν. Τέλος, θα διαπιστωθεί μέσω των 

αποτελεσμάτων το αν η γλώσσα επηρεάζει τη γεωγραφική μετάδοση των δεδομένων στο 

Twitter. 

 7.2  Μελέτη Περίπτωσης 1: Streaming API, #Portugal, 18/06/2017 

 7.2.1 Παρουσίαση Δεδομένων 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης συλλέχθηκαν μέσω του Streaming API της 

εφαρμογής που δημιουργήθηκε δεδομένα για το hashtag #Portugal στις 18/6 και ώρα 

20.11 έως 20.26 (ώρα Ελλάδας). Το #Portugal έγινε τάση για δύο λόγους: πρώτον, λόγω 

ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της Πορτογαλίας και του Μεξικού και δεύτερον λόγω 

καταστροφικής δασικής πυρκαγιάς στην Πορτογαλία που αφαίρεσε δεκάδες ζωές κατά 

τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 17-18 Ιουνίου 2017.  

Στα δεδομένα συμμετέχουν 41 χώρες και ο αριθμός των Tweets ανά χώρα με 

βάση το σύνολο των δεδομένων έχει ως εξής: Spain: 66, United States: 47, Portugal: 39, 
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Mexico: 26, France: 25, Venezuela: 11, United Kingdom: 8, India: 8, Argentina: 5, 

Indonesia: 4, Chile: 4, Germany: 3, Sweden: 3, Egypt: 2, Nicaragua: 2, Bolivia: 2, South 

Africa: 2, Belgium: 2, Vanuatu: 1, Russia: 1, Kosovo: 1, Greece: 1, Nigeria: 1, Canada: 

1, Finland: 1, Cameroon: 1, Ecuador: 1, Japan: 1, Ireland: 1, Malaysia: 1, Namibia: 1, 

Armenia: 1, Reunion: 1, Puerto Rico: 1, Brazil: 1, Turkey: 1, Italy: 1, Costa Rica: 1, 

Honduras: 1, Solomon Islands: 1, Netherlands: 1 

Το σύνολο των tweets είναι 282. Αφαιρώντας τις χώρες που έχουν μόνο ένα 

tweet (αφαιρούνται και από τον γράφο παρακάτω) το αποτέλεσμα έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 7-1: Tweets ανά χώρα για το hashtag #Portugal 

 

 

 Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία είναι οι χώρες με τα περισσότερα tweets. 

Δεδομένου ότι είναι δίπλα η μία στην άλλη, βγαίνει το συμπέρασμα πως το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού που συζητά για παγκόσμια φαινόμενα στο κοινωνικό δίκτυο του 

Twitter, είναι χρήστες με τοποθεσία ιδιαίτερα κοντά στην χώρα την οποία συμβαίνει το 

γεγονός.  

 Με βάση τα υπόλοιπα δεδομένα, μπορεί να βγει το συμπέρασμα πως σε όλον τον 

υπόλοιπο πλανήτη, το θέμα αναφέρεται αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2.2 Ερμηνεία Δεδομένων  

 

 Ο συντελεστής Gini Coefficient εκφράζει τον 

βαθμό κατά τον οποίο μία κατανομή είναι ομοιόμορφη. 

Συνεπώς, όπως παρατηρούμε και στην Εικόνα 7-2 το 

συγκεκριμένο θέμα (#Portugal) δεν απασχολεί τα 

διάφορα μέρη της υφηλίου -και συγκεκριμένα τις 

χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω- κατά τον ίδιο 

βαθμό. Η κατανομή είναι άνιση. Δε θα σταθούμε στον 

συσχετισμό των χωρών, διότι θα γίνει εκ νέου έρευνα 

μερικές ημέρες αργότερα ώστε να ελεγχθεί ο τρόπος 

που η πληροφορία αλλοιώνεται στον χρόνο. 

 

 

Εικόνα 7-1: Απεικόνιση χάρτη για το #Portugal 

Εικόνα 7-2: Gini Coefficient #Portugal 
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 7.3  Μελέτης Περίπτωσης 2: Streaming API, #Portugal, 25/06/2017 

 7.3.1 Παρουσίαση Δεδομένων 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης συλλέχθηκαν μέσω του Streaming API της 

εφαρμογής που δημιουργήθηκε δεδομένα για το hashtag #Portugal στις 25/6 και ώρα 

12.42 έως 12.57 (ώρα Ελλάδας). Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης έχει ως σκοπό να 

μελετήσει κατά πόσο αλλοιώνεται ένα θέμα σε βάθος χρόνου (μία εβδομάδα μετά από 

την μελέτη περίπτωσης του κεφαλαίου 7.2).  

Σε αυτήν την περίπτωση, στα δεδομένα συμμετέχουν μόλις 17 χώρες και ο 

αριθμός των Tweets ανά χώρα με βάση το σύνολο των δεδομένων έχει ως εξής: Spain: 

11, United States: 9, India: 8, France: 5, Portugal: 3, Mexico: 1, Zimbabwe: 1, Russia: 1, 

Italy: 1, Greece: 1, Serbia: 1, Germany: 1, Venezuela: 1, United Kingdom: 1, Japan: 1, 

Cameroon: 1, Belgium: 1 

Το σύνολο των Tweets είναι μόλις 48 σε αντίθεση με την ημέρα που έγινε το 

συμβάν όπου ο αριθμός ήταν σχεδόν εξαπλάσιος για τα ίδια λεπτά αναζήτησης (σε 15 

λεπτά 282 tweets). Η οπτική απεικόνιση δεδομένων στον χάρτη έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7-3: Οπτική απεικόνιση δεδομένων στον χάρτη για  

την δεύτερη μελέτη περίπτωσης #Portugal 
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 7.3.2 Ερμηνεία Δεδομένων 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7-4 

αριστερά, η κατανομή εξακολουθεί να είναι 

άνιση. Αν παρατηρήσουμε την Εικόνα 7-5 θα 

δούμε πως στον γράφο καταφέρνουν να 

μπουν μόνο 5 χώρες, σε αντίθεση με την 

μελέτη περίπτωσης στο υποκεφάλαιο 7.2 

όπου θα έμπαιναν 18 χώρες. Όλες οι χώρες 

που μπαίνουν στον γράφο (δηλαδή έχουν 

πάνω από ένα tweet) είναι χώρες που θα 

συμμετείχαν και στον προηγούμενο γράφο αν 

προχωρούσαμε την έρευνα. Παρατηρούμε ότι 

και στις δύο μελέτες περίπτωσης η Ισπανία 

κατέχει την πρώτη    θέση στον αριθμό των 

tweets που εισάγονται στον χάρτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7-4: Gini Coefficient για την 

δεύτερη μελέτη περίπτωσης του 

#Portugal 

Εικόνα 7-5: Γράφος για την δεύτερη μελέτη περίπτωσης του #Portugal 
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 7.4  Σύγκριση Μελέτης Περίπτωσης 1 και Μελέτης Περίπτωσης 2 

 

Συγκρίνοντας τα δεδομένα της μελέτης περίπτωσης ένα και της μελέτης 

περίπτωσης δύο για τις χώρες που έχουν πάνω από ένα tweet, παίρνουμε τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7-2. Όπως φαίνεται, εκτός της Ινδίας 

όπου ο αριθμός των tweets έχει παραμείνει ακριβώς ο ίδιος (8), σε όλες τις άλλες χώρες 

έχει μειωθεί κατά πολύ. 

  

 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην Ισπανία τις ημέρες του συμβάντος τα αποτελέσματα 

ήταν κατά 6 φορές πιο υψηλά (66 tweets). Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ήταν 

κατά 5.2 φορές περισσότερα τα tweets. Στη Γαλλία κατά 5 φορές περισσότερα ενώ στην 

Πορτογαλία, όπου έγινε και το συμβάν συλλέχθηκαν κατά 13 φορές περισσότερα tweets. 

 Το συμπέρασμα είναι πως με την πάροδο του χρόνου οι χρήστες με τοποθεσία 

ίδια με αυτήν όπου έγινε το συμβάν, συζητούν κατά πολύ πολύ λιγότερο για αυτό στο 

κοινωνικό δίκτυο του Twitter. Στις υπόλοιπες χώρες μειώνεται επίσης δραματικά ο 

αριθμός των tweets αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

 

 

Πίνακας 7-2: Σύγκριση χωρών γράφου μελέτης περίπτωσης 1 & 2 
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 7.5  Μελέτη Περίπτωσης 3: REST API, #GrenfellTower, 18/06/2017 

 7.5.1 Παρουσίαση Δεδομένων 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης συλλέχθηκαν μέσω του REST API της 

εφαρμογής που δημιουργήθηκε δεδομένα για το hashtag #GrenfellTower στις 18/6 και 

ώρα 20.45 (ώρα Ελλάδας). Το #GrenfellTower έγινε τάση τις προηγούμενες ημέρες 

λόγω καταστροφικής πυρκαγιάς στον πύργο Grenfell στις 14 Ιουνίου 2017 σε μία 

πολυκατοικία με 24 ορόφους και ύψος 67 μέτρα,  στον πύργο Grenfell στο Κένσινγκτον 

του Λονδίνου της Αγγλίας. Η πυρκαγιά αφαίρεσε δεκάδες ζωές. 

Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν, συμμετέχουν 23 χώρες και ο αριθμός των tweets 

ανά χώρα με βάση το σύνολο των δεδομένων έχει ως εξής: United Kingdom: 197, United 

States: 57, India: 8, Netherlands: 7, Colombia: 6, Canada: 5, Costa Rica: 4, Nepal: 3, 

Germany: 3, Spain: 3, Nigeria: 3, Greece: 3, South Africa: 2, Ireland: 2, Ukraine: 2, 

Thailand: 1, Mexico: 1, France: 1, Hungary: 1, Brazil: 1, Guernsey: 1, Oman: 1, 

Switzerland: 1. Το σύνολο των Tweets είναι 313.  

Αφαιρώντας τις χώρες που έχουν μόνο ένα tweet (αφαιρούνται και από τον 

γράφο παρακάτω) το αποτέλεσμα έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 7-3: Tweets ανά χώρα για το hashtag #GrenfellTower  

(εξαιρούνται οι χώρες με ένα tweet) 
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Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνεται πως κάνουν 

τη διαφορά στα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν κατέχοντας τις δύο πρώτες θέσεις στο 

σύνολο των tweets. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα με hashtag #GrenfellTower φαίνεται να 

συζητείται σχεδόν τετραπλάσιες φορές στην περιοχή που έγινε το συμβάν (Ηνωμένο 

Βασίλειο) από την δεύτερη χώρα (ΗΠΑ) η οποία εμφανίζεται στα αποτελέσματα. 

Στην Εικόνα 7-6 παρουσιάζεται η απεικόνιση των δεδομένων στον χάρτη της 

εφαρμογής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκτός 

από το ότι έχουν τον υψηλότερο πληθυσμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες που 

εμφανίζονται στον Πίνακα 7-3, κατέχουν την δεύτερη θέση και λόγω της γλώσσας. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν εμφανίζονται στην Εικόνα 7-6 πολλές κοντινές 

χώρες στην περιοχή του συμβάντος. Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει διότι η πληροφορία 

αργεί να διαδοθεί στις υπόλοιπες χώρες.  

Εικόνα 7-6: Απεικόνιση χάρτη για #GrenfellTower 
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Από προεπιλογή το Twitter εμφανίζει στον κάθε χρήστη τις τάσεις που υπάρχουν 

σύμφωνα με την τοποθεσία του (είτε αυτήν που δηλώνει είτε ίσως αυτήν που βρίσκει 

μέσω του περιηγητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης). Ανάλογα λοιπόν με το δίκτυο του 

κάθε χρήστη στο Twitter, και το πόσο κοντινοί ή μακρινοί είναι οι χρήστες που 

ακολουθεί, πιθανό (κατά περίπτωση) να καθυστερεί να ταξιδέψει η πληροφορία. 

Ενδεχομένως, εάν γινόταν αναζήτηση του ίδιου hashtag την ημέρα του συμβάντος με 

χρήση του Streaming API τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά.  

 7.5.2 Ερμηνεία Δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντελεστής Gini Coefficient εκφράζει τον βαθμό κατά τον οποίο μία 

κατανομή είναι ομοιόμορφη. Συνεπώς, όπως παρατηρούμε και στην Εικόνα 7-7 το 

συγκεκριμένο θέμα (#GrenfellTower) δεν απασχολεί τα διάφορα μέρη της υφηλίου -και 

συγκεκριμένα τις χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω- κατά τον ίδιο βαθμό. 

 

 

Εικόνα 7-7: Gini Coefficient #GrenfellTower 
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Στην Εικόνα 7-8 απεικονίζονται τα δεδομένα της έρευνας στον γράφο. Πιο 

αναλυτικά, στον Πίνακα 7-4 φαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των χωρών του γράφου: 

 

Πίνακας 7-4: Συσχετίσεις χωρών γράφου #GrenfellTower 

Greece 0.98 Netherlands   Costa Rica 0.45 United Kingdom 

Colombia 0.91 United States  Netherlands 0.45 United States 

South Africa 0.89 Spain  Canada 0.44 South Africa 

Ireland 0.87 Nepal  Nigeria 0.44 Spain 

Germany 0.83 Nigeria  Colombia 0.42 Ireland 

Ireland 0.83 Netherlands  Germany 0.42 Ukraine 

Greece 0.81 Ireland  Costa Rica 0.41 Nepal 

Canada 0.8 United States  Germany 0.4 India 

Spain 0.79 Ukraine  Spain 0.39 United States 

Canada 0.73 Colombia  Ireland 0.38 United States 

Nepal 0.72 Netherlands  Canada 0.37 Greece 

Greece 0.7 Nepal  Canada 0.36 Netherlands 

South Africa 0.7 Ukraine  Colombia 0.36 Nepal 

Canada 0.63 Ukraine  Colombia 0.36 Spain 

Germany 0.6 South Africa  Costa Rica 0.35 Ireland 

Germany 0.53 Spain  Nigeria 0.35 Ukraine 

Colombia 0.51 Greece  South Africa 0.35 United States 

Colombia 0.5 Netherlands  Nepal 0.33 United States 

Nigeria 0.5 South Africa  Colombia 0.32 South Africa 

Ukraine 0.5 United States  Canada 0.3 Ireland 

Canada 0.49 Spain  Costa Rica 0.29 Greece 

India 0.49 Nigeria  Costa Rica 0.29 Netherlands 

Greece 0.47 United States  Canada 0.26 Germany 

Colombia 0.45 Ukraine  Canada 0.26 Nepal 

Εικόνα 7-8: Απεικόνιση Γράφου #GrenfellTower 
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 Στην Εικόνα 7-9, απεικονίζονται οι συσχετισμοί της Ελλάδας με τις υπόλοιπες 

χώρες του γράφου. Όπως φαίνεται, υπάρχει αρκετά μεγάλη ταύτιση με την Ολλανδία και 

έπειτα με την Ιρλανδία. Με δεδομένο το ότι είναι όλες Ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με 

τις υπόλοιπες και είναι και οι κοντινότερες σε τοποθεσία στην χώρα του συμβάντος, το 

αποτέλεσμα επικυρώνει την άποψη πως η γεωγραφία παίζει μεγάλο ρόλο στο διαδίκτυο 

και στους χρήστες του Twitter.  

 Σκεπτόμενοι λίγο παραπέρα, άνθρωποι με κοντινότερη κουλτούρα πιθανό να 

επηρεάζονται σε ίδιο βαθμό για τα ίδια ζητήματα άρα και τα σχολιάζουν περισσότερο 

στα κοινωνικά δίκτυα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7-9: Συσχετισμός χωρών με Ελλάδα για #GrenfellTower 
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 8 Επίλογος 

 8.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Από τις μελέτες περίπτωσης που υλοποιήθηκαν, το κύριο συμπέρασμα που 

προκύπτει από την έρευνα που έγινε είναι πως η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο στις 

αναρτήσεις των χρηστών στο κοινωνικό δίκτυο του Twitter. Επίσης, κάνοντας χρήση του 

REST API και του Streaming API αντίστοιχα τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι 

διαφορετικά. Γειτονικές χώρες, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια στα θέματα που 

συζητούν όταν επιλέγεται για αναζήτηση το Streaming API σε αντίθεση με τη χρήση του 

REST API για ένα θέμα που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, όπου όπως φαίνεται η 

πληροφορία εξαπλώνεται στον κόσμο. 

Στην πρώτη μελέτη περίπτωσης, η οποία έγινε στις 18/06/2017 με την χρήση του 

Streaming API και το hashtag #Portugal, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία είναι οι 

χώρες οι οποίες είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό σε tweets για το χρονικό διάστημα 

άντλησης δεδομένων. Συμπερασματικά, το θέμα αναφέρεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

σε κοντινές χώρες στην χώρα του συμβάντος απ’ ότι στην υπόλοιπη υφήλιο. Ακόμη, με 

βάση τα αποτελέσματα του συντελεστή Gini Coefficient, η κατανομή είναι άνιση.  

Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης, μελετήθηκε το ίδιο hashtag με την πρώτη, και 

πάλι με την χρήση του Streaming API αλλά επτά ημέρες μετά, στις 25/06/2017. Σε 

αντίθεση με την προηγούμενη μελέτη περίπτωσης, ο αριθμός των tweets που 

αντλήθηκαν ήταν έξι φορές μικρότερος για το ίδιο χρονικό διάστημα αναζήτησης (15 

λεπτά). Στον συντελεστή του Gini Coefficient η κατανομή εξακολούθησε να είναι άνιση 

και στον γράφο (όπου μπαίνουν χώρες οι οποίες συγκέντρωσαν πάνω από ένα tweet) 

κατάφεραν να μπουν μόλις πέντε χώρες – σε αντίθεση με την πρώτη μελέτη περίπτωσης 

όπου στον γράφο θα έμπαιναν 18 χώρες. Η ομοιότητα που υπάρχει είναι πως και στις 

δύο μελέτες περίπτωσης, η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση στον αριθμό των tweets. 

Στην επόμενη μελέτη περίπτωσης, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

πρώτης και της δεύτερης μελέτης περίπτωσης. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως 

με την πάροδο του χρόνου οι χρήστες συζητούν πολύ λιγότερο για το συμβάν. Ο αριθμός 

των tweets μειώνεται δραματικά, ειδικά στις χώρες οι οποίες είναι γεωγραφικά κοντά 

στο συμβάν, συγκριτικά με την ημέρα που το hashtag αποτελεί τάση.  
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Τέλος, εξετάστηκε μία μελέτη περίπτωσης με το Twitter REST API, στις 

18/06/2017 για το θέμα #GrenfellTower. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής έκαναν τη διαφορά στα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν, αφού 

κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στο σύνολο των tweets. Αξίζει να αναφερθεί πως στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διαδραματίστηκε και το συμβάν, το θέμα συζητείται τέσσερις 

φορές παραπάνω συγκριτικά με τις ΗΠΑ. Είναι πιθανό πως οι ΗΠΑ κατέχουν την 

δεύτερη θέση λόγω του πληθυσμού τους αλλά και λόγω της γλώσσας, καθώς είναι ίδια 

με την χώρα που έγινε το συμβάν.  

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν εμφανίστηκαν πολλές κοντινές 

χώρες στην χώρα του συμβάντος. Ως επεξήγηση για αυτό θα μπορούσε να είναι πως η 

πληροφορία διαδίδεται σφόδρα τις πρώτες ώρες του συμβάντος ξεκινώντας από την 

χώρα που αυτό συνέβη και συνεχίζοντας προς τις υπόλοιπες. Το Twitter εμφανίζει από 

προεπιλογή σε κάθε χρήστη τις τάσεις που υπάρχουν στην τοποθεσία που είναι, άρα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες που ακολουθεί το άτομο και το δίκτυο που 

έχει στήσει για το πόσο άμεσα θα ταξιδέψει η πληροφορία. Πιθανό αν γινόταν 

αναζήτηση του ίδιου hashtag την ημέρα του συμβάντος με την χρήση του Streaming API 

τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά. Πηγαίνοντας την έρευνα λίγο παραπέρα, και 

μελετώντας τους συσχετισμούς που έχει η Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες του γράφου, 

φαίνεται πως υπάρχει ταύτιση με την Ολλανδία και με την Ιρλανδία. Με δεδομένο το ότι 

είναι όλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως άνθρωποι με 

κοντινότερη κουλτούρα επηρεάζονται για τα ίδια ζητήματα και σχολιάζουν εξίσου στα 

κοινωνικά δίκτυα (στην συγκεκριμένη περίπτωση στο Twitter) για ένα κοινό θέμα. Ο 

συντελεστής Gini Coefficient δείχνει πως η κατανομή δεν είναι ομοιόμορφη. 

Φαινομενικά, οι ΗΠΑ συμμετέχουν σχεδόν πάντα με υψηλά ποσοστά στο 

κοινωνικό δίκτυο του Twitter. Μεγάλο ρόλο πιθανό να παίζει και η γλώσσα σε αυτό 

καθώς τα hashtags είναι στα αγγλικά και οι ΗΠΑ έχουν τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό 

σε χρήστες στο διαδίκτυο. Αντίθετα, χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό χρηστών στο 

διαδίκτυο αλλά και τεχνολογικά μέσα για την χρήση του διαδικτύου όπως η Κίνα σπάνια 

εμφανίζονται στον χάρτη και αν εμφανιστούν κατέχουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την Τουρκία, η οποία ακόμη και σε τυχαία αναζήτηση με 

αγγλικό hashtag για θέματα που επηρεάζουν τους χρήστες της χώρας, βλέπουμε πως έχει 

πολύ μικρή συμμετοχή. Σε αντίθεση, αν κάνουμε αναζήτηση του ίδιου hashtag στην 

γλώσσα της χώρας, τα ποσοστά αυξάνονται αμέσως. 
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 8.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, υπάρχουν αρκετοί 

περιορισμοί με βάση τους οποίους έγινε η έρευνα, καθώς το Twitter API αλλά και το 

Google Maps API θέτουν κάποιους κανόνες σχετικά με τα στοιχεία που μπορούν να 

συλλεχθούν για τις ανάγκες μίας έρευνας. 

 Όσον αφορά το REST API, τα δεδομένα περιορίστηκαν ως εξής: υπήρχε η 

δυνατότητα να γίνουν 15 αιτήματα ανά 15 λεπτά. Επειδή όμως ήταν αρκετά πολύπλοκο 

να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να ληφθούν διαφορετικά δεδομένα 

(tweets) για την ίδια αναζήτηση, κάθε αίτημα που τυχόν έγινε κατά τη διάρκεια των 15 

λεπτών είχε διαφορετικό hashtag.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρχε με το Google Maps JavaScript API, με βάση το 

οποίο έγινε εκτεταμένη χρήση του Geocoding και του Reverse Geocoding (δηλαδή της 

μετατροπής μίας διεύθυνσης σε γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) . Το Reverse 

Geocoding είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή μιας διεύθυνσης σε ένα σημείο επάνω στον 

χάρτη. Οι περιορισμοί που τίθενται με το βασικό (δωρεάν) πακέτο του API είναι έως 

2500 αιτήματα την ημέρα και έως 50 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο.  

Η άντληση δεδομένων από το Twitter έγινε σε εκατοντάδες κατά την χρήση του 

Twitter API. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το όριο του Google Maps API να ξεπερνιέται 

διαρκώς. Μία προσωρινή λύση που δόθηκε ως προς αυτό, ήταν η προσπάθεια 

επανατοποθέτησης του tweet που ξεπερνούσε το όριο του Google Maps στον χάρτη 

έπειτα από μικρό χρονικό διάστημα, για να μη χαθεί κάποιο tweet. Αυτό όμως, έχει ως 

αποτέλεσμα, ειδικά στο Twitter Streaming API όπου η ροή είναι συνεχόμενη, να υπάρχει 

αδυναμία ή πολύ μεγάλη καθυστέρηση τοποθέτησης όλων των tweets στον χάρτη. 

 8.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Υπάρχουν πολλές μελλοντικές επεκτάσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στο 

ζήτημα της διπλωματικής. Παρακάτω, θα ακολουθήσει παρουσίαση μελλοντικών 

κατευθύνσεων της έρευνας. 

Το βασικότερο πρόβλημα που υφίσταται στην εργασία, είναι οι περιορισμοί που 

τίθενται τόσο από το Twitter API όσο και από το Google Maps API. To βασικότερο 

ζήτημα προκύπτει στην οπτικοποίηση των δεδομένων του Twitter στον χάρτη, καθώς οι 

περιορισμοί που υφίστανται είναι αρκετοί με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να 
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συμπεριληφθούν όλα τα tweets. Με την αγορά κάποιου πακέτου από το Google Maps 

API αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε ως ένα σημείο να ξεπεραστεί. 

Ακόμη, όσον αφορά το REST API και κατ’ επέκταση τα tweets τα οποία 

αντλούνται μέσω αυτού έχει εξίσου αρκετούς περιορισμούς. Μελλοντικά, και ειδικότερα 

εάν το API του Twitter εξελιχθεί και επιτρέψει περισσότερα αιτήματα, θα μπορούσαν να 

αντληθούν πολύ περισσότερα δεδομένα και να γίνει μία πιο ολοκληρωμένη έρευνα 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα συλλεχθούν. 

Όσον αφορά το Streaming API, δίνει τη δυνατότητα να αντληθούν όλα τα tweets 

που γίνονται από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το αίτημα. Τα tweets αυτά αντλούνται 

αλλά δεν χρησιμοποιούνται όλα λόγω των περιορισμών του Google Maps. Το ζήτημα 

που προκύπτει είναι πως στην παρούσα διπλωματική μέσω του Google Maps 

διαχωρίζονται οι τοποθεσίες των χρηστών του Twitter σε πραγματικές διευθύνσεις ή όχι 

και μέσω αυτού γίνεται ο διαχωρισμός και κρατούνται τα πραγματικά δεδομένα που 

έχουν τοποθεσία. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά ομαδοποιούνται αυτόματα μέσω του 

Google Maps ανά χώρα και προκύπτουν (έπειτα από περαιτέρω επεξεργασία ή/και 

φίλτρα) τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον γράφο αλλά και στο γράφημα που 

υπολογίζει το Gini Coefficient. 

Εφόσον μέσω του Streaming API παρέχεται το σύνολο των δεδομένων στο 

Twitter, θα μπορούσε να γίνει παράλληλη έρευνα στο σύνολο των δεδομένων χωρίς να 

απεικονιστούν στον χάρτη. Ίσως, πηγαίνοντας την έρευνα ακόμη παραπέρα, να 

μπορούσε να δημιουργηθεί και γράφος ο οποίος θα απεικονίζει με το σύνολο των 

δεδομένων τον τρόπο εξάπλωσης της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο μελετητής θα 

έχει πλήρη εικόνα και θα μπορεί να συγκρίνει τη μεγάλη διαφορά που έχει το σύνολο 

δεδομένων για ένα μείζον θέμα με το σύνολο δεδομένων ενός θέματος που έχει 

μικρότερη απήχηση στο κοινωνικό δίκτυο. Μέσω αυτού και αντλώντας σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τα δεδομένα ενός hashtag, θα είναι δυνατό να φανεί και το 

“ξεθώριασμα” που έχει στον χρόνο. Το πρόβλημα που θα προκύψει σε μία τέτοια έρευνα 

είναι πως το στο Twitter ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να γράψει οτιδήποτε θέλει 

στο πεδίο “Τοποθεσία” και το Google Maps (με τους περιορισμούς που θέτει) ξεχωρίζει 

τις πραγματικές τοποθεσίες. 

Τέλος, στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε αναφορά στο θέμα της 

γλώσσας και θίξαμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τα δεδομένα που αντλήθηκαν. 

Μελλοντικά, μέσω ενός μεγαλύτερου και πιο ολοκληρωμένου συνόλου στοιχείων όπως 
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αναφέρθηκε παραπάνω, θα υπάρχει η δυνατότητα να βγουν πραγματικά στατιστικά 

σχετικά με το πόσο επηρεάζει η γλώσσα ένα θέμα και ποιες χώρες -ίσως- χρησιμοποιούν 

μόνο τη δική τους γλώσσα για να αναφερθούν σε ένα ζήτημα. Κατ’ επέκταση, θα 

μπορούσε να φανεί κατά προσέγγιση και πόσο μεγάλα κομμάτια πληθυσμού μιας χώρας 

κατοικούν σε άλλες χώρες του χάρτη.  
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