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Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα 

 

1. Εισαγωγή 

 

1.1. Ορολογικά ζητήματα κοινωνικών δικτύων 

1.1.1 Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Με τον όρο δίκτυο ορίζεται οποιαδήποτε αλληλοσυνδεόμενη ομάδα ή σύστημα 

ατόμων ή αντικειμένων, όπως τα δίκτυα επιχειρήσεων ή συσκευών πληροφοριακών 

συστημάτων (π.χ. υπολογιστών)1. Ένα κοινωνικό δίκτυο ορίζεται ως ένα σύνολο 

αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος 

κοινωνικό δίκτυο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ιστοσελίδες ή τις εφαρμογές 

οι οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον διαδικτύου και επιτρέπουν στους χρήστες να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, αναρτώντας πληροφορίες, σχόλια μηνύματα, εικόνες, 

κ.α.2 Άρα, ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται 

στα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών 

κοινοτήτων3.  

Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως web – based (διαδικτυακές) 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στα άτομα να δημιουργήσουν ένα δημόσιο ή ημι – 

δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα οριοθετημένο σύστημα, να επικοινωνήσουν με μια 

λίστα από άλλους χρήστες με τους οποίους μοιράζονται μια μορφή σύνδεσης και να 

 
1 Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος είναι το “network” και μας καταδεικνύει ότι το δίκτυο έχει ως σκοπό τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών (url: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/network, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
2 Ορισμός από Oxford dictionary (url: https://www.lexico.com/definition/social_network, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
3 Βλ. ορισμό των «μέσων κοινωνικής δικτύωσης» στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9
%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B
A%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82#cite_ref-1, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020).  
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δουν και να διανείμουν την δικιά τους λίστα των συνδέσεων και αυτών που 

φτιάχτηκαν από άλλους μέσα στο σύστημα4.  

Τα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται σε διάφορες μορφές / εκδόσεις (όπως π.χ. το 

Facebook, το Twitter και άλλες νέες πλατφόρμες που δημιουργούνται και 

ανανεώνονται συνεχώς). Η δημοτικότητα των περισσοτέρων κοινωνικών δικτύων 

βαίνει αυξανόμενη, με ολοένα και περισσότερους χρήστες να εγγράφονται και να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους5. 

Ωστόσο, καταδείχθηκε ήδη ότι η έννοια των κοινωνικών δικτύων δεν περιορίζεται 

μόνο στην περίπτωση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων. Το ζήτημα της 

κοινωνικής δικτύωσης έχει συχνά μελετηθεί από την επιστήμη της ψυχολογίας και 

της κοινωνιολογίας στο πεδίο των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ οποιασδήποτε ομάδας 

δρώντων6 7. Οι αρχικές συμβατικές μελέτες σχετικά με την ανάλυση των κοινωνικών 

δικτύων δεν επικεντρώθηκαν στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις των χρηστών και 

προηγούνται ιστορικά της έλευσης και της δημοτικότητας των υπολογιστών, των 

συστημάτων πληροφοριών και του διαδικτύου. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η 

μελέτη του Stanley Milgram8 τη δεκαετία του 1960, στην οποία διατυπώθηκε η 

υπόθεση ότι δύο άνθρωποι στην υφήλιο απέχουν το πολύ 6 βαθμούς απόστασης (six 

degrees of separation). Η «απόσταση», δηλαδή, δύο ανθρώπων είναι το πολύ έξι 

κοινωνικές διασυνδέσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να μεταδοθεί, για 

παράδειγμα, ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο (αποστολέας) σε οποιονδήποτε άλλον 

(αποδέκτης), θα μεσολαβήσουν το πολύ 6 άτομα για να διαβιβάσουν το μήνυμα μέχρι 

τον τελικό αποδέκτη. Η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδωσε την 

δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου τέτοιων υποθέσεων. Το φαινόμενο αυτό 
 

4 D. Boyd & N. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of 
Computer-Mediated Communication, 2008, p. 210 (url: http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-
6101.2007.00393.x, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
5 Αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσω δικτύωσης βλ. url : 
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020.   
6 C. Aggarwal, Social Network Data Analytics, DOI 10.1007/978-1-4419-8462-3_1, Springer 
Science& Business Media, 2011, p.2. 
7 J. Scott, Social network analysis: developments, advances, and prospects, Springer, p. 21. 
8 Ο Stanley Milgram (Αύγουστος 1933– Δεκέμβριος 1984) ήταν Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, 
γνωστός για το αμφιλεγόμενο πείραμά του σχετικά με την υπακοή που διεξήχθη τη δεκαετία του 1960, 
όταν ήταν καθηγητής στο Yale, έτσι στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram, προσπελάστηκε στις 10.03.2020.  
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αναφέρεται επίσης και ως «φαινόμενο του μικρού κόσμου» (“small world 

phenomenon”)9 και είναι χαρακτηριστικό πολλών πραγματικών δικτύων, όπως το 

διαδίκτυο ή τα κοινωνικά δίκτυα. Το φαινόμενο του «μικρού κόσμου» ελέγχθηκε σε 

δεδομένα του MSN10, και έδειξε ότι το μέσο μήκος μονοπατιού μεταξύ δύο χρηστών 

είναι 6.611, και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επιβεβαίωση του γνωστού κανόνα των «6 

βαθμών απόστασης».12  

 

1.1.2 Λειτουργία υπηρεσίας κοινωνικών δικτύων 

Σύμφωνα και με τα ανωτέρω, υπηρεσία κοινωνικών δικτύων είναι μία online 

υπηρεσία, πλατφόρμα ή ιστοσελίδα, που επικεντρώνεται στη κατασκευή των 

Κοινωνικών Δικτύων ή των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους που 

μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και/ή δραστηριότητες. Αποτελείται απαραίτητα από 

μία αναπαράσταση κάθε χρήστη (συχνά λέγεται «προφίλ»), τους κοινωνικούς 

συνδέσμους του και μία ποικιλία επιπρόσθετων υπηρεσιών.  

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή, αποτελούν εικονικές κοινότητες, 

όπου οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν τα εικονικά 

τους προφίλ13 και να αναπτύσσουν ένα δίκτυο επαφών, με τις οποίες μπορούν να 

επικοινωνούν μέσω της ιστοσελίδας. Τα κοινωνικά δίκτυα προσδίδουν στη 

διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας χαρακτηριστική αμεσότητα μεταξύ των 

χρηστών.  

 
 

9 S. Milgram, The Small World Problem, Psychology Today, 1967. 
10 Εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και τη 
διαδέχθηκε το skype. Πηγή Wikipedia, url:  https://el.wikipedia.org/wiki/MSN, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020.  
11 Βλ. άρθρο της Fiona Macrae στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Daily Mail στις 08.08.2009, 
όπου παρουσιάζεται η επιβεβαίωση του κανόνα των «6 βαθμών απόστασης»  σε έρευνα που διεξήχθη 
σε δεδομένα του MSN για ένα μήνα χρήσης της εφαρμογής το 2006. Πηγή: Daily Mail, (url: 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1041077/Microsoft-proves-ARE-just-degrees-
separation-world.html, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
12 Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Babel βασίζεται στην έννοια των «6 βαθμών απόστασης». Οι ζωές 
όλων των χαρακτήρων ήταν στενά συνυφασμένες, αν και δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον και ζούσαν 
χιλιάδες μίλια ο ένας από τον άλλο. Πηγή: IMDB, (url:https://www.imdb.com/title/tt0449467/, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
13 Ένα προφίλ χρήστη είναι μια συλλογή ρυθμίσεων και πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν τον 
χρήστη αναφορικά με ένα πληροφοριακό σύστημα.  
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Οι περισσότερες υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων είναι διαδικτυακές και παρέχουν 

στους χρήστες μέσα αλληλεπίδρασης με το internet, όπως e-mail και άμεσα μηνύματα 

(instant messaging14). Οι ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων επιτρέπουν στους χρήστες 

να μοιράζονται ιδέες, δραστηριότητες, γεγονότα, ενδιαφέροντα διαμέσου των 

ατομικών τους δικτύων.15 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο επίδειξης και ανάδειξης. 

Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, και όχι μόνο, έγιναν αρχικά διάσημοι αποκλειστικά και 

μόνο από τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. ένα τραγούδι ή βίντεο που αρέσει διαδίδεται 

άμεσα και εκτεταμένα στο δίκτυο των χρηστών - χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

του “Gangnam Style” όπου έγινε το πρώτο βίντεο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο 

προβολές στο YouTube16). Το άμεσο ή το έμμεσο οικονομικό όφελος του δημιουργού 

μπορεί να είναι τεράστιο.  

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων απλουστεύει επίσης την αναζήτηση ατόμων με 

κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Πολλοί άνθρωποι έχουν τις ίδιες απόψεις και 

σκέψεις. Το κοινωνικό δίκτυο αποτελεί για αυτούς ένα κοινό μέσο αλληλεπίδρασης.   

Επίσης μέσω της χρήσης των κοινωνικών δικτύων διευκολύνεται η απόκτηση 

οικονομικού οφέλους. Πολλοί χρήστες κερδίζουν χρήματα προβάλλοντας και 

πουλώντας ρούχα, κοσμήματα, οχήματα και πολλά άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Τα 

κοινωνικά μέσα δεν περιορίζονται στην αγορά και την πώληση. Αποκλειστικά και 

μόνο η διαφήμιση προϊόντων μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί να αποφέρει 

 
14 Τα άμεσα μηνύματα (instant messaging ή private messaging) – συχνά IM ή PM – είναι η ανταλλαγή 
μηνυμάτων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μέσω μίας αυτόνομης εφαρμογής (application) ή ενός 
συνολικού δικτύου. Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες συζήτησης (chat rooms), όπου μεγάλος αριθμός 
χρηστών αναπτύσσουν πολλαπλές συζητήσεις, τα ΙΜ συνήθως λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο χρηστών 
σε προσωπική ανταλλαγή μηνυμάτων [Margaret Rouse, instant messaging (IM), Unified 
communications technology basics, Δεκέμβριος 2017 url: 
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/instant-messaging, προσπελάστηκε 
10.03.2020].  
15 Ε. Παπανικολοπούλου, Συλλογή, αξιοποίηση και επεξεργασία των υπηρεσιών που παρέχουν τα 
κοινωνικά δίκτυα για υποστήριξη εφαρμογών που τρέχουν σε περιβάλλοντα κοινωνικών δικτύων 
(Facebook), Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεπτέμβριος 2011, σελ. 11.  
16 Σχετικά με το “Gangnam Style” βλ. (url:  https://www.billboard.com/articles/columns/k-
town/1481275/psys-gangnam-style-hits-1-billion-views-on-youtube, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
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σημαντικά μεγάλες οικονομικές απολαβές στους χρήστες17. Δεδομένου ότι ένα 

μεγάλο μέρος του κόστους ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η διαφήμιση και η 

προώθησή τους στο ευρύ κοινό, η διαδικασία αυτή απλοποιείται, γίνεται πιο γρήγορη 

και σαφώς ακολουθεί πλέον άλλους κανόνες σε σχέση με τις παλιές πρακτικές 

προώθησης προϊόντων. Μία προώθηση προϊόντος στο Instagram, για παράδειγμα, 

ομοιάζει αρχικά  με μια δημοσίευση, όμως υπάρχουν διαφορές. Στις προωθήσεις 

αυτές εμφανίζεται ως επιλογή η ετικέτα «Χορηγούμενη» κάτω από το όνομα χρήστη 

στη γωνία18. 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πλέον ξεπεράσει σε επιδεξιότητα και προτίμηση και τα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (π.χ. εφημερίδες) ως πηγές ειδήσεων19.  Αυτό όμως 

προϋποθέτει και έρευνα του χρήστη για την αξιοπιστία των πηγών προκειμένου να 

είναι βέβαιος για το αληθές της είδησης20. Η μη αξιολόγηση και έλεγχος των πηγών 

από τους χρήστες και η ταυτόχρονη ευρεία διάδοση και προώθηση των ειδήσεων 

προς το «εγωκεντρικό» τους δίκτυο επαφών είναι μία βασική αιτία διάδοσης των 

ψευδών ειδήσεων21. Οι χρήστες όμως είναι ίσως και το κλειδί για την καταπολέμηση 

των ψευδών ειδήσεων22 μιας και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμα αρκετά 

εξελιγμένη για να εμποδίσει αποτελεσματικά τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων23. 

 
17 Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Kim Kardashian όπου το 2015 από μία και μόνο δημοσίευση 
κέρδισε 500.000 δολάρια, Πηγή: Insider, (url: https://www.insider.com/how-much-does-kim-
kardashian-make-from-instagram-2018-7, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
18 Περισσότερα για τις προωθήσεις προϊόντων και τις λειτουργίες του Instagram για επιχειρήσεις βλ. 
url: https://help.instagram.com/, προσπελάστηκε στις 12.10.2020.  
19 Σύμφωνα με έρευνα του 2019, το 67% των Ελλήνων χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα ως πηγή 
ειδήσεων, πηγή Statista (url: https://www.statista.com/statistics/718019/social-media-news-source/, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
20 Έρευνα του 2018 έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται ως οι λιγότερο αξιόπιστες πηγές 
ειδήσεων, πηγή Statista (url: https://www.statista.com/statistics/967356/news-sources-trustworthiness-
worldwide/, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
21 Βλ. και στην ενότητα 8 του παρόντος κειμένου μελέτη περίπτωσης με ανάλυση «εγωκεντρικού» 
δικτύου. 
22 Έχει προταθεί μία νέα προσέγγιση αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων, όπου άνθρωποι και 
Τεχνητή Νοημοσύνη συνεργάζονται, για αυτό και οι ίδιοι οι χρήστες αποτελούν το κλειδί στην 
επίλυση του προβλήματος, περισσότερα, βλ. url: http://theconversation.com/users-and-their-bias-are-
key-to-fighting-fake-news-on-facebook-ai-isnt-smart-enough-yet-123767 και  
https://www.forbes.com/sites/charlestowersclark/2018/10/04/can-ai-put-an-end-to-fake-news-dont-be-
so-sure/#653a649e2f84, προσπελάστηκαν στις 10.03.2020.  
23 Υβριδικά συστήματα λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και ειδικών όπως Fact Checkers μπορούν να 
οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερα συστήματα εντοπισμού ψευδών ειδήσεων –για  περισσότερα βλ. 
url: https://spectrum.ieee.org/computing/software/aihuman-partnerships-tackle-fake-news, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020. 
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Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν σημαντικά πλεονέκτημα και δυνατότητες 

τόσο για τους εκπαιδευτές, όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Το εκπαιδευτικό υλικό 

που δημιουργείται, διατίθεται δωρεάν ή επί πληρωμή, και ο δημιουργός μπορεί να το 

προωθήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο. Επειδή όμως 

οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή βίντεο αποτελεί ιδανικό βοήθημα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι το YouTube συστήνεται ως εργαλείο που θα πρέπει να 

ενσωματωθεί σε κάθε μάθημα24. 

 

1.2 Κατηγορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Ομάδες και δυνατότητες 

1.2.1 Με τον όρο μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι περισσότεροι αναλογίζονται 

περισσότερο και αναφέρονται στα πιο συνήθη στη σημερινή εποχή δίκτυα, τα οποία 

τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο. Σίγουρα, στην κορυφή σε επίπεδο 

προτίμησης βρίσκονται οι γνωστές σε όλους ιστοσελίδες δικτύωσης (όπως 

παρουσιάζονται κατωτέρω25), οι οποίες πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής επικοινωνίας του κοινωνικού συνόλου. Αδιαμφισβήτητα, ιστοσελίδες 

όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram και το Linkedin έχουν πλέον κατακλύσει 

τόσο τις διαπροσωπικές σχέσεις, όσο και την επικοινωνία σε εργασιακό επίπεδο26.  

Τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ραγδαία εξαπλωθεί, καθώς δεν 

περιορίζονται πλέον από τα γεωγραφικά όρια των πιο παραδοσιακών μέσων 

δικτύωσης, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων χαρακτηρίζονταν 

περισσότερο από συναντήσεις face to face και προσωπικές φιλίες. 

 
24 S. Moghavvemi, A. Sulaiman, N. I. Jaafar & N.Kasem: Social media as a complementary learning 
tool for teaching and learning: The case of youtube, The International Journal of Management 
Education, 2018, p. 37-42 (url: https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.12.001, προσπελάστηκε στις 
16.03.2020). 
25 Βλ. ενότητα 1.2.2 του παρόντος κειμένου. 
26 Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Linkedin προέρχεται από τις υπηρεσίες εύρεσης ταλέντων, 
που προσφέρουν σε εταιρείες και κυνηγούς ταλέντων εξειδικευμένα εργαλεία αναζήτησης για τον 
εντοπισμό επαγγελματιών με υψηλή κατάρτιση. Σύμφωνα με το Linkedin, 89 από τις 100 κορυφαίες 
εταιρείες στην πρόσφατη λίστα του Fortune χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Σήμερα, το πιο 
δημοφιλές επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής 
προσλήψεων για όλα τα είδη εταιρειών – από start-up μέχρι πολυεθνικές (Bryn Panee Burkhart, Πως 
το Linkedin κτίζει καριέρες, European Business Review, Μάιος 2019, url: 
https://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=5068, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).   
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Παράλληλα, βέβαια, με αυτές τις εφαρμογές υπάρχουν και άλλα δίκτυα – 

διαφορετικού αντικειμένου το καθένα – που συνδέονται τόσο με το κομμάτι της 

επικοινωνίας, όσο και με εκείνο της πληροφόρησης27.  

Οι εφαρμογές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύνανται να κατηγοριοποιούνται 

ενδεικτικά ως εξής: 

- Δίκτυα ανταλλαγής πολυμέσων, όπου οι χρήστες, που συμμετέχουν σε αυτά 

μοιράζονται μεταξύ τους εικόνες, φωτογραφίες, εργασιακά αρχεία και πλήθος 

ψηφιακών εγγράφων.  

- Δίκτυα κοινών ενδιαφερόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για 

χρήστες των οποίων τα χόμπι και οι συνήθειες ταυτίζονται και μέσα από τα 

οποία μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις, να κανονίζουν συναντήσεις που 

σχετίζονται με το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους και να βρίσκουν νέους 

τρόπους ψυχαγωγίας.  

- Οικονομικά φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης, προσαρμοσμένα γύρω από το 

κλάδο της οικονομίας και της επιχείρησης, μέσω των οποίων οι χρήστες 

αναλύουν, μοιράζονται οικονομικά δεδομένα και απόψεις και καταθέτουν 

εμπειρίες που αφορούν τον οικονομικό κλάδο και μόνο.  

- Κοινωνικά δίκτυα αξιολόγησης επιχειρήσεων και καταστημάτων, όπου 

χρήστες ή άλλως πελάτες, καταθέτουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους 

σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας από ένα κατάστημα. 

Έτσι μέσα από την επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες, συγκρίνουν 

τιμές, αξιολογούν το επίπεδο εξυπηρέτησης από μια επιχείρηση και 

λαμβάνουν πολυάριθμες γνώμες.  

 

Τοιουτοτρόπως, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να ομαδοποιηθούν βάσει των 

λειτουργιών τους ή του περιεχομένου που κυρίως διαχειρίζονται28. Αρχικά, υπάρχει η 

δυνατότητα κατάταξης σε απλά κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το 

 
27 Curtis Foreman, 10 Types of Social Media and How Each Can Benefit Your Business, Hootsuite, 
Ιούνιος 2017 (url: https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media/, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
28 Ορισμός και Κατηγορίες κοινωνικών δικτύων, Πηγή ΕΑΠ (url: 
https://digizen.eap.gr/mod/page/view.php?id=162 , προσπελάστηκε στις 16.03.2020).  
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LinkedIn, και σε Microblogging, όπως το Twitter και το Tumblr. Στην κατηγορία του 

διαμοιρασμού φωτογραφιών εντάσσονται τα Instagram, Flickr, Snapchat και 

Pinterest, ενώ στην κατηγορία του διαμοιρασμού βίντεο τα YouTube, Vimeo, και 

Periscope. 

 

1.2.2 Η ανάπτυξη αυτή των κοινωνικών δικτύων οδηγεί στη συνεχή δημιουργία νέων 

τέτοιου είδους εφαρμογών (βλ. π.χ. κατωτέρω αναφορά για το κοινωνικό δίκτυο 

TikTok). Κατωτέρω παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά από τα πιο διαδεδομένα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης:  

Facebook29: αποτελεί δίχως αμφιβολία σήμερα παγκοσμίως τον πιο 

διαδεδομένο χώρο κοινωνικής δικτύωσης30. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 

έτος 2004 από τον Mark Zuckerberg31 ο οποίος ήταν τότε φοιτητής στο 

Harvard. Αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του Χάρβαρντ 

και ο αρχικός του σκοπός ήταν να συνδέσει όλους τους φοιτητές σε μια 

κοινότητα. Αργότερα επεκτάθηκε προς χρήση σε φοιτητές της Ivy League 

(χαρακτηρισμός μιας ομάδας οκτώ ελίτ πανεπιστημίων των ΗΠΑ). Το έτος 

2006 η χρήση του έγινε πια ελεύθερη παγκοσμίως για κάθε ηλικιακή ομάδα. 

Το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε 

χρήστη να δημιουργεί προφίλ με τα προσωπικά τους στοιχεία, να επικοινωνεί 

με φίλους και να συγκροτεί ομάδες κοινού ενδιαφέροντος. Εκτός από τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες που προσφέρει μια ιστοσελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το mail, τον διαμοιρασμό σχολίων και φωτογραφιών, μέσα 

από το Facebook παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να παίζουν online 
 

29 Βλ. url: https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/what-is-facebook/1/, προσπελάστηκε στις 
16.03.2020.  
30 Σύμφωνα με τους ανεξάρτητους παρόχους στοιχείων επισκεψιμότητας Alexa και Similar Web, το 
Facebook είναι δεύτερο και τρίτο σε επισκεψιμότητα αντίστοιχα και έχει την υψηλότερη 
επισκεψιμότητα ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας περισσότερους από 20 
δισεκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα για το Μάιο του 2015 (βλ. 
https://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com και https://www.similarweb.com/website/facebook.com, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
31 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%96%CE%AC%CE%BA
%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020.  
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παιχνίδια, να δημιουργούν εικονικούς κόσμους, να κάνουν like, να γράφουν 

στον «τοίχο» (“timeline”) των φίλων τους. Επιπλέον υπάρχει μια ειδική 

λειτουργία που καλείται "newsfeed” και επιτρέπει στους χρήστες να 

μαθαίνουν τις πρόσφατες κινήσεις των φίλων τους. 

 

Σήμερα το Facebook αριθμεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες σε όλο το 

πλανήτη και όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί την δημοφιλέστερη ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο παγκοσμίως καθώς σύμφωνα με την 

επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στη θέση 3 στην παγκόσμια 

κατάταξη32. Ειδικότερα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, το Facebook είναι η 

κορυφαία κοινωνική πλατφόρμα, φτάνοντας το 60,6% των χρηστών του 

Διαδικτύου. Έχει 2,45 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Από 

αυτούς 1,62 δισεκατομμύρια χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά το χρόνο που 

αφιερώνεται στο Facebook, οι χρήστες περνούν κατά μέσο όρο 58,5 λεπτά 

στην πλατφόρμα κάθε μέρα. Το 2019, η πιο σημαντική αλλαγή στα 

δημογραφικά στοιχεία των χρηστών του Facebook ήταν πως η ηλικιακή 

ομάδα 74+ μεγάλωσε, από 26% το 2018 έφτασε σχεδόν το 40%, τη στιγμή 

που νεότερες ηλικιακές ομάδες είχαν μια αύξηση της τάξης του 2% ή και 

μικρότερη33. Βέβαια, το Facebook παραμένει η κυρίαρχη πλατφόρμα 

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για νέους ενήλικες. Το 65% των χρηστών του 

Facebook είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών34. Στην Ελλάδα το μερίδιο αγοράς 

που κατέχει το Facebook είναι το 88.87%35. 

 

 
32 Βλ. url:  https://www.similarweb.com/website/facebook.com , προσπελάστηκε στις 16.03.2020. 
33 S. Aboulhosn, 18 Facebook statistics every marketer should know in 2020, sproutsocial.com, 2020 
(url: https://sproutsocial.com/insights/facebook-stats-for-marketers/, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 

34 Y. Lin, 10 Pinterest Statistics Every Marketer Should Know in 2020 [Infographic], Oberlo, 2020 (url: 
https://www.oberlo.com/blog/facebook-statistics , προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
35 Statista Research Department: Leading social networks ranked by market share in Greece 2010-
2019, Πηγή: statista, 2020 (url: https://www.statista.com/statistics/621193/leading-social-networks-
ranked-by-market-share-in-greece/, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
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Twitter36: είναι γνωστό και ως το «sms του διαδικτύου» και αποτελεί το 

δεύτερο πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο μετά το Facebook. Σύμφωνα με την 

επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στην 5η θέση της παγκόσμιας 

κατάταξης37. Δημιουργήθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey. Εμπίπτει στην 

κατηγορία των ιστοσελίδων δημιουργίας μικρό-ιστολογίων (microblogging) 

και επιτρέπει σε όσους διαθέτουν προφίλ να διαβάζουν και να στέλνουν 

μηνύματα που τους ενδιαφέρουν. Τα μηνύματα είναι μικρού μεγέθους και 

ονομάζονται “tweets”. Ειδικότερα, το Twitter παρέχει την δυνατότητα στους 

χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα μικρού μήκους έως 140 

χαρακτήρες και παρότι οι συνολικές δυνατότητες που παρέχει είναι εξαιρετικά 

λιτές, σε σχέση με τις αντίστοιχες άλλων κοινωνικών δικτύων, αυτός είναι και 

ακριβώς ο λόγος που το έχει καταστήσει ευρέως αποδεκτό παγκοσμίως. Τα 

μέλη μπορούν να ακολουθούν τα μηνύματα άλλων χρηστών καθώς και να 

απαντούν σε αυτά.  

Σήμερα, αριθμεί 330 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως και 145 

εκατομμύρια ημερησίως. Το 34% των χρηστών του Twitter είναι γυναίκες και 

το  66% είναι άντρες, ενώ το 63% των συνολικών χρηστών είναι από 35 έως 

65 ετών. Ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες κάθε φορά που μπαίνουν στο 

λογαριασμό τους είναι 3.39 λεπτά. Επιπλέον, ο αριθμός των tweets που 

στέλνονται κάθε μέρα φτάνει το μισό δισεκατομμύριο38. Στην Ελλάδα, το 

μερίδιο αγοράς που κατέχει το Twitter είναι το 1,7%39. 

 

Instagram: Το Instagram40 είναι εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που δίνει 

την δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο στο 

 
36 Βλ. url:  https://www.webwise.ie/parents/explained-what-is-twitter-2/, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020. 
37 Βλ. url: https://www.similarweb.com/website/twitter.com#overview, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020 
38 Y. Lin: 10 Twitter Statistics Every Marketer Should Know in 2020 [Infographic], Oberlo, 2020  (url: 
https://www.oberlo.com/blog/twitter-statistics, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
39 Statista Research Department: Leading social networks ranked by market share in Greece 2010-
2019, πηγή: statista, 2020 (url: https://www.statista.com/statistics/621193/leading-social-networks-
ranked-by-market-share-in-greece/, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
40 Βλ. url: https://www.webwise.ie/parents/explained-image-sharing-app-instagram/, προσπελάστηκε 
στις 10.03.2020 
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διαδίκτυο. Παρέχεται δωρεάν και οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται 

φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους τους (followers) ή με επιλεγμένη 

ομάδα φίλων, να σχολιάζουν και να δηλώνουν πότε μια δημοσίευση τους 

αρέσει. Το Instagram δημιουργήθηκε από δύο απόφοιτους του Πανεπιστημίου 

του Στάντφορντ, τους Κέβιν Σίστρομ και Μάικ Κρίγκερ και ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του 2010. Μόλις δύο μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2010, ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών έφτασε το 1.000.000. Το 2012 η 

εφαρμογή αγοράστηκε από το Facebook.  

Σήμερα η εφαρμογή μετράει 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες μηνιαίως, εκ 

των οποίων τα 500 εκατομμύρια κάνουν καθημερινή χρήση. Με τόσους 

ενεργούς χρήστες που απαριθμεί, θεωρείται το 2ο «πιο κοινωνικό» δίκτυο. 

Επίσης, σήμερα η εφαρμογή μετράει 20 δισεκατομμύρια φωτογραφίες από 

όλο τον κόσμο και 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες41. Το 71% των 

χρηστών είναι κάτω των 35 ετών και αφιερώνουν περίπου 0.53 λεπτά την 

ημέρα στην εφαρμογή. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως το Instagram βοηθά 

το 80% των χρηστών να αποφασίσει αν θα αγοράσει ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία, γεγονός που δείχνει τη δύναμή του ως προς τους καταναλωτές42. 

 

Linkedin: Το κοινωνικό δίκτυo LinkedIn43 απευθύνεται σε επαγγελματίες 

που θέλουν να δικτυωθούν με συνεργάτες και δίκτυα επιχειρήσεων. Μπορούν 

να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με καταρτισμένους επαγγελματίες. 

Οι βασικές του λειτουργίες παρέχονται δωρεάν. Υπάρχουν όμως χρεώσεις σε 

πρόσθετες παροχές που απευθύνονται κυρίως σε εργοδότες, οι οποίοι κάνουν 

δημοσιεύσεις για διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, το Linkedin 

απευθύνεται περισσότερο στους επαγγελματίες και, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

αποτελεί αναπόσπαστο «εργαλείο» στρατηγικής προσλήψεων. Είναι 

διαθέσιμο σε 6 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, πορτογαλικά 

 
41 “Instagram: Stats” Instagram Press, url: https://about.instagram.com/blog/, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020.  
42 Βλ. url: https://www.oberlo.com/blog/instagram-stats-every-marketer-should-know, προσπελάστηκε 
στις 10.03.2020 
43 Βλ. url: https://about.linkedin.com/, προσπελάστηκε στις 16.03.2020.  
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και ισπανικά και ο κυρίως επαγγελματικός προσανατολισμός του έγκειται στο 

ότι συμπληρώνονται από τους χρήστες στο προφίλ τους στοιχεία όπως 

σπουδές, προϋπηρεσία και επαγγελματικές δεξιότητες.  

Το LinkedIn έχει σήμερα πάνω από 660 εκατομμύρια χρήστες, σε πάνω από 

200 χώρες44. Κατά μέσο όρο, δύο άτομα δημιουργούν λογαριασμό σε αυτήν 

την πλατφόρμα κάθε δευτερόλεπτο. Η πλατφόρμα αποκτά 172.800 νέους 

χρήστες καθημερινά και περίπου 62 εκατομμύρια νέους χρήστες κάθε 

χρόνο45. Το 36% των χρηστών του είναι μεταξύ 18 και 29 ετών και το 46% 

των χρηστών αποτελούν οι γυναίκες, ενώ το 54% οι άντρες. Περίπου 3 

εκατομμύρια χρήστες μοιράζονται περιεχόμενο εβδομαδιαία46. Στην Ελλάδα, 

το μερίδιο αγοράς που κατέχει το LinkedIn είναι μόλις το 0.05%47. 

Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στην 24η θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης48. 

 

Pinterest: Το Pinterest49 είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο κυριαρχούν οι 

εικόνες, στατικές και κινούμενες (GIF) και επίσης υποστηρίζεται και η 

αναπαραγωγή βίντεο. Διαθέτει τη λειτουργία της «καθοδηγούμενης 

αναζήτησης» (Guided Search) σε υπολογιστές και κινητές συσκευές, με 

αποτέλεσμα το Pinterest να θεωρείται  από πολλούς πως εξελίσσεται 

περισσότερο σε μηχανή αναζήτησης εικόνων, παρά σε κοινωνικό δίκτυο. . 

Από το ξεκίνημα του, το Pinterest προσέλκυσε περισσότερες γυναίκες παρά 

άντρες, αφού τα θέματα του είχαν να κάνουν κυρίως με μόδα, γάμο, μαγειρική 

κ.λπ. Πλέον, υπάρχουν όλων των ειδών τα θέματα και χρησιμοποιείται για 

 
44 Βλ. url:  https://www.businessofapps.com/data/linkedin-statistics/#1, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020. 
45 Βλ. url:. https://99firms.com/blog/linkedin-statistics/#gref , προσπελάστηκε στις 10.03.2020. 
46 Βλ. url:  https://www.socialpilot.co/blog/linkedin-stats-2019-infographic, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020. 
47 Statista Research Department: Leading social networks ranked by market share in Greece 2010-
2019, πηγή: statista, 2020 (url: https://www.statista.com/statistics/621193/leading-social-networks-
ranked-by-market-share-in-greece/, προσπελάστηκε στις 10.03.2020), όπου τα στατιστικά προκύπτουν 
συνυπολογίζοντας μόνο τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Pinterest, Twitter, Tumblr, reddit, Google+, 
Youtube και LinkedIn. 
48 Βλ. url:  https://www.similarweb.com/website/linkedin.com, προσπελάστηκε στις 10.03.2020. 
49 Κέντρο βοήθειας Pinterest, url: https://help.pinterest.com/el/guide/all-about-pinterest, 
προσπελάστηκε στις 12.03.2020. 
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αποθήκευση εικόνων σε πίνακες (boards), με τους χρήστες να οργανώνουν τις 

εικόνες τους βασιζόμενοι σε γεγονότα (events), στη μαγειρική κ.λπ. 

To Pinterest τον τελευταίο χρόνο κέρδισε 70 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες 

μηνιαίως. Συνολικά, υπάρχουν 332 εκατομμύρια χρήστες που χρησιμοποιούν 

το Pinterest κάθε μήνα. Φαίνεται να είναι πιο δημοφιλές στο γυναικείο φύλλο, 

καθώς 7 στους 10 χρήστες είναι γυναίκες και οι ηλικίες που κάνουν πιο συχνή 

χρήση κυμαίνονται μεταξύ 30 και 49 ετών. Υπάρχουν πάνω από 200 

δισεκατομμύρια pins αποθηκευμένα στο Pinterest - κατά μέσο όρο γίνονται 

667 pins ανά χρήστη50 και η μέση επίσκεψη ενός χρήστη διαρκεί 14 λεπτά51. 

Στην Ελλάδα, το μερίδιο αγοράς που κατέχει το Pinterest είναι το 6.22%52. 

Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στην 28η θέση στην 

παγκόσμια κατάταξη53. 

 

Google plus: Είναι μια πολύγλωσση υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Η 

λειτουργία του ξεκίνησε το 2011. Η βασική δραστηριότητα του GooglePlus54 

είναι η επικοινωνία των χρηστών και η ανταλλαγή πληροφοριών. Η 

κατασκευάστρια εταιρία Google, έπειτα από κάποιες αποτυχημένες 

προσπάθειες δημιουργίας κοινωνικών δικτύων, είχε την ελπίδα μέσα από το 

Google+ να εδραιωθεί και να ανταγωνιστεί τον κυριότερο αντίπαλό της, το 

Facebook. Ωστόσο, η λειτουργία του τερματίστηκε στις 2 Απριλίου 2019 55. 

 

 
50 Y. Lin, 10 Pinterest Statistics Every Marketer Should Know in 2020 [Infographic], Oberlo, 2020  
(url: https://www.oberlo.com/blog/pinterest-statistics, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
51 D. Stout, Social Media Statistics 2020: Top Networks By the Number, Dustin Stout, 2020 (url: 
https://dustinstout.com/social-media-statistics/#google-plus-stats, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
52 Statista Research Department: Leading social networks ranked by market share in Greece 2010-
2019, πηγή: statista, 2020 (url: https://www.statista.com/statistics/621193/leading-social-networks-
ranked-by-market-share-in-greece/, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
53 Βλ. σχετικά και στο url: https://www.similarweb.com/website/pinterest.com, προσπελάστηκε στις 
16.03.2020. 
54 Θ. Κόνσουλας, Τι είναι το Google+ (Google Plus) και πώς λειτουργεί; , Social media life, 2014 (url: 
https://www.socialmedialife.gr/109159/google-plus-ti-einai-kai-pos-leitourgei/, προσπελάστηκε στις 
17.03.2020). 
55 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Google%2B, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
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Flickr: Το Flickr56 (προφέρεται «φλίκερ») είναι μια ιστοσελίδα, η οποία 

δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί φωτογραφίες και βίντεο. Δημιουργήθηκε 

αρχικά από την εταιρία Ludicorp και ύστερα εξαγοράστηκε από την Yahoo!. 

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται συχνά από bloggers για να ενσωματώσουν τις 

φωτογραφίες τους στα blogs τους. Αρκετές από τις φωτογραφίες του Flickr 

κυκλοφορούν υπό την άδεια Creative Commons. Η εγγραφή στο Flickr μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή – σε περίπτωση επί 

πληρωμής εγγραφής παρέχονται περισσότερα δικαιώματα στους χρήστες του. 

To Flickr μετρά πάνω από 90 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα. Ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων φωτογράφων στην ιστοσελίδα ανέρχεται σε 

περίπου 70 εκατομμύρια. Το Flickr χρησιμοποιείται σε 63 χώρες. Ο αριθμός 

των φωτογραφιών που ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα τις μέρες με αυξημένη 

δραστηριότητα είναι 25 εκατομμύρια και ο αριθμός των φωτογραφιών που 

διαμοιράζονται μέσω της σελίδας με άδεια χρήσης από τον δημιουργό είναι 

500 εκατομμύρια57. Ο μέσος χρόνος που αφιερώνει ένας χρήστης στο Flickr 

είναι 5.23 λεπτά ανά επίσκεψη. 

Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στη θέση 254 στην 

παγκόσμια κατάταξη58. 

 

Snapchat: Το Snapchat59 είναι ένα προϊόν λογισμικού εφαρμογής μηνυμάτων 

εικόνας που δημιουργήθηκε από τους Έβαν Σπίγκελ, Μπόμπι Μέρφι & Ρέγκι 

Μπράουν, σε περίοδο κατά την οποία ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του 

Στάνφορντ. 

Σύμφωνα με έρευνες, το Snapchat είχε ημερησίως 218 εκατομμύρια ενεργούς 

χρήστες παγκοσμίως. Το 60% αυτών των χρηστών είναι ηλικίας μεταξύ 18 

και 34 ετών. Ο αριθμός των snaps που δημιουργούνται καθημερινά είναι 

 
56 Βλ. url: https://www.lifewire.com/what-is-flickr-4147535, προσπελάστηκε στις 16.03.2020. 
57 C. Smith, 20 Interesting flickr Stats and Facts (2020) | By the Numbers, DMR - Business Statistics | 
Fun Gadgets, 2020 (url: https://expandedramblings.com/index.php/flickr-stats/, προσπελάστηκε στις 
16.03.2020). 
58 Βλ. url: https://www.similarweb.com/website/flickr.com, προσπελάστηκε στις 16.03.2020. 
59 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
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περίπου 3 δισεκατομμύρια. Οι χρήστες του Snapchat, ηλικίας 25 ετών και 

άνω, ξοδεύουν κατά μέσο όρο 20 λεπτά σε αυτό καθημερινά, ενώ εκείνοι 

κάτω των 25 ετών δαπανούν κατά μέσο όρο 30 λεπτά. Εκτιμάται ότι για να 

παρακολουθήσει κάποιος όλα τα snaps που δημιουργούνται σε μια μέρα, 

χρειάζεται περισσότερα από 950 χρόνια60.  

Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στη θέση 1450 στην 

παγκόσμια κατάταξη61. 

 

Tumblr: Το Tumblr62 είναι μία πλατφόρμα microblogging και κοινωνικό 

δίκτυο παράλληλα. Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει blog και να 

ανεβάσει δημοσιεύσεις, εικόνες, βίντεο, αποφθέγματα, τραγούδια, άρθρα και 

ηχητικά μηνύματα. Ιδρύθηκε το 2007 στην Νέα Υόρκη από τον Ντέιβιντ 

Καρπ. Οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν άλλους χρήστες ή να επιλέξουν 

να μετατρέψουν το blog τους σε ιδιωτικό. 

Το Tumblr έχει συνολικά πάνω από 452 εκατομμύρια blogs. 

Πραγματοποιούνται περίπου 371 εκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις. Στο 

Tumblr υπάρχουν περισσότερες από 166 δισεκατομμύρια δημοσιεύσεις. Κατά 

μέσο όρο κάθε μήνα δημιουργούνται 7,2 εκατομμύρια νέα blog. Περίπου το 

46% των επισκεπτών του Tumblr είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 34 ετών. Το 

52% των επισκεπτών είναι άνδρες ενώ το 48% γυναίκες63. Στην Ελλάδα, το 

μερίδιο αγοράς που κατέχει το Tumblr είναι το 0.32%64. 

Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα της σελίδας, βρίσκεται στη θέση 78 στην 

παγκόσμια κατάταξη65. 

 
 

60 D. Stout: Social Media Statistics 2020: Top Networks By the Number, Dustin Stout, 2020 (url:  
https://dustinstout.com/social-media-statistics/#snapchat-stats, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
61 Βλ. url: https://www.similarweb.com/website/snapchat.com, προσπελάστηκε στις 17.03.2020. 
62 Θ. Κανελλόπουλος, Τι θα πει Τumblr;, TO BHMA, 2012 (url:  
https://www.tovima.gr/2012/04/23/afieromata/ti-tha-pei-tumblr, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
63 D. Stout, Social Media Statistics 2020: Top Networks By the Number, Dustin Stout, 2020 (url: 
https://dustinstout.com/social-media-statistics/#google-plus-stats , προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
64 Statista Research Department: Leading social networks ranked by market share in Greece 2010-
2019, πηγή: statista, 2020 (url: https://www.statista.com/statistics/621193/leading-social-networks-
ranked-by-market-share-in-greece/, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
65 Βλ. url: https://www.similarweb.com/website/tumblr.com#overview, προσπελάστηκε στις 
17.03.2020). 
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Youtube: Το YouTube66 αποτελεί έναν ισχυρό ιστοχώρο που προσφέρει 

τρόπους αναπαραγωγής, δημιουργίας και διαμοιρασμού βίντεο και μουσικής. 

Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για μια ιστοσελίδα διαμοιρασμού αρχείων 

βίντεο, η οποία δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 από τρεις πρώην 

υπάλληλους της εταιρείας Pay Pal, τους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed 

Karim. Τον Νοέμβριο του 2006 εξαγοράστηκε από την Google για 1.65 

δισεκατομμύρια δολάρια. Οι χρήστες εκτός από το να παρακολουθούν και να 

ανεβάζουν βίντεο, έχουν την δυνατότητα να σχολιάζουν τα βίντεο που 

βλέπουν.  

Σύμφωνα με έρευνες, το YouTube έχει περισσότερες από 1.9 δισεκατομμύρια 

επισκέψεις κάθε μήνα. Καθημερινά 149 εκατομμύρια άνθρωποι συνδέονται 

στο YouTube. Η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης είναι κατά προσέγγιση 40 

λεπτά. Οι θεατές ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1 ώρα την ημέρα 

παρακολουθώντας βίντεο του YouTube. Επίσης, κατά μέσο όρο 300 ώρες 

βίντεο μεταφορτώνονται κάθε λεπτό στο YouTube. Οι προβολές βίντεο 

ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια κάθε μέρα67. Στην Ελλάδα, το μερίδιο αγοράς 

που κατέχει το YouTube είναι το 0.97%68. Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα 

της σελίδας, βρίσκεται στη 2η  της παγκόσμιας κατάταξης μετά το Facebook69. 

 

TikTok: Το TikTok70 είναι εφαρμογή για φορητές συσκευές με λειτουργικό 

iOS και Android, η οποία επιτρέπει την δημιουργία και κοινοποίηση μικρών 

κωμικών και μη βίντεο. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε το 2017 από την εταιρεία 

ByteDance, για αγορές εκτός της Κίνας. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2016 η 

ByteDance είχε ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή Douyin για τους χρήστες στην 

 
66 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
67 D. Stout, Social Media Statistics 2020: Top Networks By the Number, Dustin Stout, 2020 (url: 
https://dustinstout.com/social-media-statistics/#youtube-stats, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
68 Statista Research Department: Leading social networks ranked by market share in Greece 2010-
2019, πηγή: statista, 2020 (url: https://www.statista.com/statistics/621193/leading-social-networks-
ranked-by-market-share-in-greece/, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
69 Βλ. url: https://www.similarweb.com/website/youtube.com#overview, προσπελάστηκε στις 
17.03.2020. 
70 Περισσότερα για την εφαρμογή βλ. στην ιστοσελίδα της εφαρμογής TikTok (url: 
https://www.tiktok.com/, προσπελάστηκε στις 20.03.2020).  
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Κίνα71. Η εταιρεία του Tik Tok ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία που 

αγόρασε το μουσικό λογισμικό Musical.ly και όλοι οι χρήστες του Musical.y 

αυτόματα μεταφέρθηκαν στο Tik Tok72. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν μουσική και βίντεο 

σύντομης διαρκείας. Διαθέτει μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με μουσικά 

αποσπάσματα από όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν κάποιο κομμάτι για 

να κάνουν lip-sync («συγχρονισμό των χειλιών τους»  - το γνωστό καραόκε 

σε πιο «αστεία» ίσως μορφή)73. 

Η εφαρμογή διαθέτει πολλούς τρόπους για να προσθέσει περισσότερη 

διασκέδαση στα βίντεο των χρηστών.  Υπάρχουν επιλογές, μαγνητοσκόπησης 

σε γρήγορη ή αργή κίνηση, υπάρχουν πάρα πολλά φίλτρα και εφέ, και δίνεται 

ακόμα και η δυνατότητα να αναπαράγεται το τραγούδι προς τα πίσω, 

σύνδεσης με άλλο χρήστη προκειμένου να  κάνουν ντουέτο κ.λπ. 74 

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από εκατομμύρια άτομα στην Ασία, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες του κόσμου. To 2018, η εφαρμογή 

απέκτησε σημαντική δημοτικότητα. Για τον Οκτώβριο του 2018, στις ΗΠΑ η 

εφαρμογή TikTok είχε τον μεγαλύτερο αριθμό λήψεων από οποιαδήποτε άλλη 

εφαρμογή. Το 2019 η εφαρμογή αυτή ήταν διαθέσιμη σε πάνω από 150 

αγορές και 75 γλώσσες. Τον Φεβρουάριο του 2019, οι εγκαταστάσεις των 

TikTok και Douyin ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο σε παγκόσμιο επίπεδο, 

εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της εφαρμογής σε συσκευές Android στην 

 
71 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://www.vox.com/culture/2018/12/10/18129126/tiktok-app-musically-meme-cringe, 
προσπελάστηκε στις 20.03.2020). 
72 Influencer Marketing Hub, What is TikTok? What you need to know about the new Musical.ly, 
Σεπτέμβριος 2019 (url: https://influencermarketinghub.com/what-is-tik-tok/, προσπελάστηκε στις 
20.03.2020).   
73 Βλ. άρθρο με τίτλο “Top 10 Tik-Tok (Musical.ly) App Tips and Tricks”, url: 
https://www.guidingtech.com/top-tiktok-musically-app-tips-tricks/, προσπελάστηκε στις 20.03.2020.   
 
74 Rebecca Jennings, TikTok explained, Ιούλιος 2019 (url: 
https://www.vox.com/culture/2018/12/10/18129126/tiktok-app-musically-meme-cringe, 
προσπελάστηκε στις 20.03.2020). 
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Κίνα. Έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το 41% των χρηστών του είναι 

ηλικίας από 16 μέχρι 2475. 

 

1.2.3 Εργαλεία για τη διαχείριση πολλαπλών κοινωνικών δικτύων 

Η εργασία εκτέλεσης όλων των επιμέρους εργασιών σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, 

ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται με τις δράσεις μια εταιρείας με εμπορική 

δραστηριότητα, είναι πολύ χρονοβόρα. Για την αποτελεσματική διαχείριση 

πολλαπλών κοινωνικών δικτύων, δυνάμει και της ποικιλίας των εφαρμογών 

κοινωνικών δικτύων (όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω), χρησιμοποιούνται εργαλεία 

λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη διαχείριση των κοινωνικών 

δικτύων.  Με τη βοήθειά αυτών των εργαλείων επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση 

πολλών λειτουργιών με αποτέλεσμα να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και πόροι.  

Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου διαχείρισης των κοινωνικών δικτύου είναι 

πολύ σημαντική μιας και δεν παρέχουν όλα τις ίδιες λειτουργίες.76 Τέτοια εργαλεία 

είναι ενδεικτικά τα Hootsuite, EveryPost, Bit.ly, AgoraPulse, Sprout Social, Tailwind, 

Tweepi, Socedo, eClincher, Sendible, κ.α.  

 
75  Maryam Mohsin, 10 TikTok Statistics That You Need to Know in 2020, Φεβρουάριος 2020 (url:  
https://www.oberlo.com/blog/tiktok-statistics, προσπελάστηκε στις 20.03.2020). 
76 Grow Digital Team: Take a Look στα 10 Καλύτερα Εργαλεία για Social Media Management, Grow-
Digital, 2017 (url: /https://www.grow-digital.gr/social-media-management-ergaleia/, προσπελάστηκε 
στις 15.03.2020). 
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2. Η ανάπτυξη της έννοιας των κοινωνικών δικτύων στη 

θεωρητική επιστημονική σκέψη  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1890, τόσο ο Émile Durkheim όσο και ο Ferdinand 

Tönnies προωθούσαν την ιδέα των κοινωνικών δικτύων στις θεωρίες τους και την 

έρευνα των κοινωνικών ομάδων. Ο Tönnies ισχυρίστηκε ότι οι κοινωνικές ομάδες 

μπορούν να υπάρχουν ως προσωπικοί και άμεσοι κοινωνικοί δεσμοί που είτε 

συνδέουν άτομα που μοιράζονται ίδιες  αξίες και πεποιθήσεις (Gemeinschaft: στα 

γερμανικά συνήθως μεταφρασμένα ως «κοινότητα»)77 είτε απρόσωπες, επίσημες και 

οργανικές κοινωνικές σχέσεις. Ο Durkheim έδωσε μια μη-εξατομικευμένη εξήγηση 

των κοινωνικών γεγονότων υποστηρίζοντας ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν 

όταν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων αποτελούν μια πραγματικότητα που δεν 

μπορεί πλέον να ληφθεί υπόψη από την άποψη των ιδιοτήτων των μεμονωμένων 

παραγόντων78.  

O Georg Simmel στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν μάλλον ο πρώτος ο οποίος 

σκέφθηκε απευθείας σε όρους κοινωνικών δικτύων, καθώς τα δοκίμιά του έδιναν 

έμφαση στο μέγεθος των δικτύων και στη πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ατόμων σε μικρά δίκτυα παρά σε ομάδες ατόμων79.  

Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων αναπτύχθηκε με τις σχετικές μελέτες της 

Elizabeth Bott80 στην Αγγλία, την δεκαετία του 1950, και τις μελέτες αστικοποίησης 

ομάδας ανθρωπολόγων του πανεπιστημίου Manchester, με την επιστασία αρχικώς 

 
77 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig: Fues's Verlag, 1887 (translated, 1957 
by Charles Price Loomis as Community and Society, East Lansing: Michigan State University Press). 
78 Émile Durkheim, De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures, 
Paris: F. Alcan, 1893, (Translated, 1964, by Lewis A. Coser as The Division of Labor in Society, New 
York: Free Press). 
79  Georg Simmel, Soziologie, Leipzig: Duncker & Humblot, 1908. 
80 M. Savage, "Elizabeth Bott and the formation of modern British sociology", The Sociological 
Review, 2008, 56 (4), pp. 579–605. 
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του Max Gluckman και αργότερα του J. Clyde Mitchell, που ερευνούσε τα δίκτυα 

κοινοτήτων σε νότια Αφρική, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο81.  

To 1954, o J. A. Barnes82 άρχισε να χρησιμοποιεί τον όρο «κοινωνικά δίκτυα» 

συστηματικά για να υποδηλώσει τα πρότυπα των σχέσεων, περιλαμβάνοντας έννοιες 

που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται από το κοινό και έννοιες που χρησιμοποιούνται 

από τους κοινωνικούς επιστήμονες για να οριοθετήσουν ομάδες (π.χ. φυλές, 

οικογένειες) και κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. φύλο, εθνότητα).  

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 ένας μεγάλος αριθμός μελετητών εργάστηκε για να 

συνδυάσει διαφορετικές διαδρομές και παραδόσεις και, έως τα τέλη της δεκαετίας 

του 1990, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων κέρδισε μεγάλη αναγνώριση από ομάδες 

κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων και φυσικών όπως οι Duncan J. Watts, 

Albert-László Barabási, Peter Bearman, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler και 

άλλους, αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας νέα μοντέλα και μεθόδους για 

αναδείξουν τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα  κοινωνικά δίκτυα, καθώς και 

«ψηφιακά ίχνη» σχετικά με τα δίκτυα τύπου «πρόσωπο με πρόσωπο» (“face-to-

face”)83. 

Τοιουτοτρόπως, η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, που συνδέεται με την θεωρία 

των δικτύων84, έχει εμφανιστεί πλέον σαν βασική τεχνική στη σύγχρονη τεχνολογία 

με στέρεο και συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο. Επίσης, η υποδομή γύρω από τα 

κοινωνικά δίκτυα μπορεί να υποστηρίξει μια πληθώρα εφαρμογών ανάλυσης 

 
81 John P. Scott, Social Network Analysis: A Handbook (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 2000. 
82 J. Barnes, "Class and Committees in a Norwegian Island Parish". Human Relations, 1954, (7): 39–
58.  
83 Βλ. σχετικά με την Ιστορία του Κοινωνικού Δικτύου στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 
(url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9
%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF#cite_note-11, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
84 Η θεωρία των δικτύων είναι μία επιστημονική περιοχή που βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ 
διαφόρων ερευνητικών αντικειμένων όπως τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, η επιστήμη των 
υπολογιστών, οι επιστήμες του μηχανικού, της διοίκησης και της επιχειρησιακής έρευνας. Η καταγωγή 
της θεωρίας αυτής μπορεί να αναζητηθεί στην δουλειά του Kirchhof (βλ. νόμοι Kirchoof) καθώς και 
άλλων ερευνητών, οι οποίοι πρώτοι μελέτησαν συστηματικά ηλεκτρικά κυκλώματα. Αυτή η δουλειά 
έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη της θεωρίας των δικτύων και κατέστησε τα 
δίκτυα ως χρήσιμα μαθηματικά αντικείμενα, για την απεικόνιση πολλών φυσικών συστημάτων (url: 
http://www.mie.uth.gr/ekp_yliko/networks_notes.pdf, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
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δεδομένων, όπως την αναζήτηση, την ανάλυση κειμένου, την ανάλυση εικόνων και 

εφαρμογών αισθητήρων. Εξάλλου, και η ανάλυση και η εξέλιξη της υποδομής των 

κοινωνικών δικτύων είναι αυτή καθαυτή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.   
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3. Εξέλιξη και εφαρμογή της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων 

3.1 Ορισμός ανάλυσης και διαγράμματος κοινωνικών δικτύων 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μελετηθεί εκτενώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπό το 

πρίσμα της ανάλυσης των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων και του 

προσδιορισμού των σημαντικών δομικών χαρακτηριστικών αυτών των 

αλληλοεπιδράσεων. Η μελέτη αυτή έχει πλέον επικεντρωθεί  στα online κοινωνικά 

δίκτυα, τα οποία, όπως είδαμε, λειτουργούν ως διαδικτυακές εφαρμογές. 

Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων αντιμετωπίζει τις κοινωνικές σχέσεις σε όρους 

θεωρίας δικτύων αποτελουμένων από κόμβους και δεσμούς (συχνά καλούνται και 

σύνδεσμοι ή συνδέσεις)85. Οι κόμβοι είναι οι μεμονωμένοι φορείς εντός των δικτύων 

και οι δεσμοί είναι οι σχέσεις μεταξύ των φορέων. Οι δομές γράφων που προκύπτουν 

από την απεικόνιση των κόμβων και των δεσμών είναι συχνά αρκετά πολύπλοκες και 

μπορούν να υπάρχουν πολλοί τύποι δεσμών μεταξύ των κόμβων86. Εξάλλου, τα 

κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν σε πολλά επίπεδα, από επίπεδο οικογένειας έως 

επίπεδο εθνών, και παίζουν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό τρόπων με τους οποίους 

λύνονται προβλήματα, λειτουργούν οι διάφοροι οργανισμοί και τα άτομα 

πετυχαίνουν τους στόχους τους.  

Στην πιο απλή μορφή του, δηλαδή, ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χάρτης των 

συγκεκριμένων δεσμών, όπως δεσμών φιλίας, μεταξύ των κόμβων που μελετούνται. 

Οι κόμβοι με τους οποίους ένα άτομο είναι συνδεδεμένο είναι οι κοινωνικές επαφές 

του ατόμου. Επίσης, το δίκτυο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της 

κοινωνικής αξίας, της αξίας δηλαδή που παίρνει ένα άτομο στο κοινωνικό δίκτυο. 

 
85 Ένα δίκτυο (ή γράφημα) είναι ένα (πεπερασμένο) σύνολο κόμβων (σημείων ή κορυφών) και κλάδων 
(πλευρών ή ακμών) G = {V,A}, όπου V είναι το σύνολο των κόμβων και Α το σύνολο των κλάδων. Ο 
κλάδος που συνδέει τους κόμβους i και j συμβολίζεται απλά (i, j). Αν κάθε κλάδος έχει μία 
συγκεκριμένη διεύθυνση, τότε το δίκτυο ονομάζεται προσανατολισμένο (directed ή oriented), σε 
αντίθετη περίπτωση ονομάζεται μη προσανατολισμένο (undirected). Αν κάποιοι κλάδοι έχουν 
διεύθυνση και κάποιοι όχι, τότε το δίκτυο ονομάζεται μεικτό (mixed). Ένας κλάδος με διεύθυνση (i, j) 
οδηγεί από τον κόμβο i στον κόμβο j (url: http://www.mie.uth.gr/ekp_yliko/networks_notes.pdf, 
προσπελάστηκε 10.03.2020).  
86 Βλ. και κατωτέρω ανάλυση στο παρόν κείμενο αναφορικά με την έννοια και την ανάλυση των 
γράφων στην ενότητα 7.1.1. 
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Αυτές οι έννοιες αναπαρίστανται συχνά σε ένα διάγραμμα κοινωνικών δικτύων, όπου 

οι κόμβοι είναι τα σημεία και οι δεσμοί είναι οι γραμμές87.  

 

3.2 Η εξέλιξη των μελετών ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων 

3.2.1 Η μελέτη των κοινωνικών συναναστροφών, ιδίως μεταξύ μικρών κοινωνικών 

ομάδων, αναφέρεται ως «κοινωνικομετρία» από τον Μορένο88, ο οποίος εισήγαγε την 

ιδέα της αναπαράστασης των κοινωνικών δομών ως δίκτυα διαγραμμάτων 

(sociograms) κόμβων και δεσμών, όπως ως άνω εκτέθηκε. Εν συνεχεία, η 

κοινωνικομετρία κατέστη ένα σημαντικό μέρος της έρευνας στην εκπαίδευση και την 

κοινωνική ψυχολογία και εξελίχθηκε στην προσέγγιση που έγινε γνωστή ως 

«δυναμική ομάδας». 

Περαιτέρω, επιστημονικές μέθοδοι άλλων κλάδων, κυρίως των μαθηματικών, 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των σχέσεων στα κοινωνικά 

δίκτυα και δημιουργήθηκε πλήθος θεωρημάτων, προκειμένου να αναλυθούν τα ήδη 

υπάρχοντα κοινωνιολογικά γραφήματα και πίνακες. Έτσι, οι κλάδοι ενός γραφήματος 

μπορούν να αποκτήσουν μια «κατεύθυνση» ώστε να απεικονίζουν τη ροή επήρειας ή 

πόρων σε ένα κοινωνικό δίκτυο και μία «αξία» ώστε να απεικονίζουν τη δύναμη της 

συσχέτισης. Τα θεωρήματα της θεωρίας γράφων (graph theory) χρησιμοποιούν 

κατευθυνόμενα, μη κατευθυνόμενα και αποτιμώμενα δεδομένα ώστε να μετρήσουν 

τη γενική «πυκνότητα» ενός δικτύου και την σχετική «βαρύτητα» διαφόρων κόμβων 

εντός του δικτύου89. 

Παράλληλα με τα ανωτέρω αναπτύχθηκε και μια προσέγγιση βασισμένη σε 

διαγράμματα που δεν επικεντρώνεται στις ιδιότητες των ατόμων και των ομάδων 

αλλά στα χαρακτηριστικά των κοινωνικών θέσεων, ρόλων και κατηγοριών. 

Συγκεκριμένα, ο Harrison White μελέτησε τη χρήση της άλγεβρας προκειμένου να 

 
87 Ελένη Παπανικολοπούλου, όπ. π., σελ. 12. 
88 J. L. Moreno, Who shall survive?, Beacon Press, New Work, 1934.  
89 J. Scott, Social network analysis: developments, advances, and prospects, Springer, Οκτώβριος 2010, 
p. 22. 
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αναπαραστήσει γενεαλογικές δομές90. Αυτές οι προσεγγίσεις οργανώνουν τα δίκτυα 

σε ιεραρχικές θέσεις ενώ έχουν αναπτυχθεί και ορισμένα εναλλακτικά μέτρα 

«διαρθρωτικής ισοδυναμίας» και «δυνατότητας υποκατάστασης» ατόμων σε 

κοινωνικές θέσεις ως τρόποι προώθησης αυτής της πτυχής της ανάλυσης κοινωνικών 

δικτύων. Τα ως άνω διατυπώθηκαν από τον Harrison White91 και τους μαθητές του, 

του τμήματος των Κοινωνικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Harvard: Ivan Chase, 

Bonnie Erickson, Harriet Friedmann, Mark Granovetter92, Nancy Howell, Joel 

Levine, Nicholas Mullins93, John Padgett, Michael Schawrtz και Barry Wellman94. Οι 

Mark Granovetter και Barry Wellman είναι ανάμεσα στους πρώην μαθητές του 

White, που έχουν εντρυφήσει και έκαναν δημοσίως γνωστή την ανάλυση κοινωνικών 

δικτύων95.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 οι εργασίες πάνω στη μεθοδολογία ανάλυσης 

κοινωνικών δικτύων αυξήθηκαν σημαντικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπήρξε 

μια επαναστατική αλλαγή στο πεδίο. Άρχισαν τότε επιστήμονες από το πεδίο της 

φυσικής επιστήμης να δημοσιεύουν για τα κοινωνικά δίκτυα. Αρχικά, ο Duncan 

Watts και ο Stevan H. Strogatz έγραψαν για τους μικρούς κόσμους (small worlds). 

Ένα χρόνο αργότερα οι Albert-Lásló Barabási και Réka Albert εξέτασαν την 

κατανομή των βαθμών κεντρικότητας (distribution of degree centralities).96 Την 

περίοδο εκείνη, οι Barabási και Albert μελέτησαν την κατανομή των συνδέσεων σε 

δίκτυα και μάλιστα στο διαδίκτυο και κατέληξαν ότι η κατανομή των συνδέσεων 

 
90 Η. White, An Anatomy of Kinship. Mathematical models for structures of cumulated roles, 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963. 
91 H. C. White, An anatomy of kinship, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, 1963 και H. C. White, S. A. 
Boorman, R. L. Brieger, Social structure from multiple networks, I. AM J Sociol, p. 730-780, 1976.  
92 Μ. Granovetter, "Introduction for the French Reader", Sociologica, 2007, 2,  pp. 1–8 
93 N. Mullins, Theories and Theory Groups in Contemporary American Sociology, New York: Harper 
and Row, 1973.  
94 Barry Β. Wellman, "Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance", pp. 
19-61 in B. Wellman and S. D. Berkowitz (eds.) Social Structures: A Network Approach, Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 1988. 
95 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia στο url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Κοινωνικό_δίκτυο#cite_note-:1-17, προσπελάστηκε στις 10.02.2020.  
96 L. Freeman, The Development of Social Network Analysis—with an Emphasis on Recent Events. 
The SAGE Handbook of Social Network Analysis, 2011 (url: 
https://www.researchgate.net/profile/Linton_Freeman/publication/267718854_The_Development_of_S
ocial_Network_Analysis-
with_an_Emphasis_on_Recent_Events/links/547780b10cf205d1687b4896/The-Development-of-
Social-Network-Analysis-with-an-Emphasis-on-Recent-Events.pdf, προσπελάστηκε στις 14.03.2020). 
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είναι μια κατανομή που ακολουθεί τον «νόμο της δύναμης» (power law)97 ή όπως οι 

Barabási και Albert την χαρακτηρίζουν ως “scale free”. 

 

3.2.2 Η ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας των κοινωνικών δικτύων είχε ως 

αποτέλεσμα την αναζωπύρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για θέματα σχετικά 

με την ανάλυση τέτοιων δικτύων. Η ανάλυση και η μελέτη των κοινωνικών δικτύων 

έχει επίσης αποκτήσει μεγάλη σημασία στην ανθρωπολογία, τη βιολογία, τις 

επικοινωνιακές μελέτες, την οικονομία, την επιστήμη της πληροφορίας, τις 

οργανωτικές μελέτες, την κοινωνική ψυχολογία και την κοινωνιογλωσσολογία και 

έχει καταστεί ένα δημοφιλές θέμα υποθέσεων και συζητήσεων. Στο γεγονός αυτό 

έχουν συντελέσει διάφοροι παράγοντες: οι εξελίξεις στην τεχνολογία της 

πληροφορικής έχουν δώσει τεράστιες δυνατότητες επεξεργαστικής ισχύος και χώρου 

αποθήκευσης, με αποτέλεσμα την δυνατότητα αποθήκευσης μεγαλύτερου όγκου 

δεδομένων σε μικρότερο χρονικό διάστημα, καθώς και τη γρηγορότερη επεξεργασία 

των δεδομένων αυτών. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων από φορητές συσκευές, 

όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, έχουν δώσει τη δυνατότητα αποθήκευσης 

επιπρόσθετων δεδομένων που προέρχονται από τους αισθητήρες των συσκευών 

αυτών.  

Όπως, δε, έχει αναλυθεί εκτενώς ανωτέρω, η έννοια των κοινωνικών δικτύων 

προηγείτο χρονικά και δεν περιορίζεται στην κατηγορία των διαδικτυακών 

κοινωνικών δικτύων (όπως π.χ. το Facebook, το Twitter κ.α.). Οι παραδοσιακές 

μελέτες επί της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων εξετάζουν τις ανθρώπινες  

αλληλεπιδράσεις και βασίζονται αποκλειστικά σε αυτές. Οι μελέτες τέτοιων δικτύων 

συχνά περιελάμβαναν επίπονες και χρονοβόρες μεθόδους για τη μέτρηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων, καθώς δεν ήταν δυνατή η αυτόματη συλλογή 

των δεδομένων σχετικών με τις αλληλεπιδράσεις. Παράδειγμα τέτοιας μελέτης είναι 

το γνωστό πείραμα των έξι βαθμών διαχωρισμού (six degrees of separation98) του 

 
97 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_law, προσπελάστηκε στις 20.03.2020). 
98 Στο πείραμα αυτό οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ταχυδρομικές επιστολές μεταξύ των συμμετεχόντων 
για να διαπιστώσουν αν δύο τυχαία άτομα μπορούν να συνδεθούν με μια αλυσίδα 6 ακμών. Η κάθε 
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Milgram99 (όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην ενότητα 1.1 του παρόντος 

κειμένου). Τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού αμφισβητήθηκαν έντονα από την 

επιστημονική κοινότητα, εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού προώθησης. Παρόμοια 

θέματα εμπόδιζαν συχνά την επιστημονικά τεκμηριωμένη διεξαγωγή τέτοιων 

πειραμάτων, καθώς ο ρυθμός απόκρισης των συμμετεχόντων δεν μπορεί να 

μοντελοποιηθεί άρτια ως παράγοντας κοινωνικής αλληλεπίδρασης100. Εξάλλου, 

τέτοιου είδους κοινωνικά πειράματα ευνοούν την επιλεκτική επιλογή συμμετεχόντων 

ώστε να διασφαλιστεί η πιθανότητα μέγιστης συμμετοχής.  

Τα τελευταία χρόνια και με την εμφάνιση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, 

στο πλαίσιο των οποίων οι σχέσεις των ανθρώπων μοντελοποιούνται με σαφή τρόπο 

και η αλληλεπίδραση προέρχεται κυρίως από τη βασική λειτουργία της εκάστοτε 

εφαρμογής (application), που είναι κατά κύριο λόγο η ανταλλαγή περιεχομένου, 

πολλές από τις βασικές αρχές της κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να έχουν ισχύ.  

Τοιουτοτρόπως, η εμφάνιση και η υψηλή δημοτικότητα των διαδικτυακών 

κοινοτήτων επηρέασε, όπως ήδη αναφέρθηκε, σημαντικά τη μελέτη των κοινωνικών 

δικτύων, καθώς κατέστησε εφικτή τη δοκιμή, έστω και σε ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον, θεωριών και υποθέσεων, όπως αυτή του Milgram, οι οποίες για αρκετά 

χρόνια αποτελούσαν εικασίες για την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Ο μεγάλος όγκος 

πληροφορίας που είναι διαθέσιμος στο περιβάλλον τέτοιων δικτύων, επιτρέπει την 

ανάλυση των κοινωνικών δικτύων με τρόπο επιστημονικά και στατιστικά 

εμπεριστατωμένο και έχει δώσει μεγάλη ώθηση στους τομείς της ανακάλυψης 

γνώσης και εξόρυξης δεδομένων (data mining). Επίσης, η ανάγκη για ανάλυση 

δεδομένων κοινωνικών δικτύων οδήγησε στην ανάλυση «Μεγάλων Δεδομένων» (Big 

Data). Τα Big Data ή αλλιώς «Μεγάλα Δεδομένα», είναι ο τεράστιος όγκος 

δεδομένων που είναι σχεδόν αδύνατον να επεξεργαστεί με τις παραδοσιακές 

μεθόδους. Τα «Μεγάλα Δεδομένα» προσδιορίζονται από 6 βασικά χαρακτηριστικά: 

τον μεγάλο όγκο δεδομένων, τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία παράγονται τα 

 
ακμή αντιπροσώπευε την προώθηση της επιστολής από τον ένα χρήστη στον άλλο (βλ. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
99 S. Milgram, The small-world problem, Psychology Today, 1967, τόμ. 1, αρ. 1, pp. 61-67. 
100 J. Kleinberg, Complex Networks and Decentralized Search Algorithms, Proceedings of the 
International Congress of Mathematicians, 2006, (ICM). 
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δεδομένα, τη μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, τη μεγάλη μεταβλητότητα των 

δεδομένων που αλλάζουν συνεχώς, τη μεγάλη ακρίβεια δεδομένων που απαιτείται και 

την μεγάλη αξία που έχουν τα δεδομένα101. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101 Βλ. σχετικά και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
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4. Θεωρία κοινωνικής επιρροής από το διαδίκτυο (Social Influence 

Network Theory) 

4.1 Περιγραφή και ορισμός των θεωριών κοινωνικής επιρροής από το 

δίκτυο και διαδικασία έρευνας 

4.1.1 Όπως εκτέθηκε και προηγουμένως, η ανάλυση της επιρροής των κοινωνικών 

δικτύων είναι μία από τις ερευνητικές περιοχές που ευνοήθηκε σημαντικά από την 

διάδοση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων. Η καταγραφή της δραστηριότητας 

των χρηστών με τις δυνατότητες που πλέον παρέχει η τεχνολογία (και μέσω data 

mining, text mining και παρακολούθησης μεταδεδομένων), επέτρεψε στους 

ερευνητές να μελετήσουν τη διάχυση της κοινωνικής επιρροής σε μια άνευ 

προηγουμένου κλίμακα102.  

Καταρχάς, όταν αναφερόμαστε σε κοινωνική επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα 

εννοούμε αρχικά τη σύγκλιση και τελικά την ταύτιση ενός μοναδικού ατόμου ή 

ομάδας με τη συμπεριφορά και τη γνώμη ενός μοναδικού ατόμου ή ομάδας ατόμων. 

Για να επηρεαστεί ένας χρήστης σε ένα κοινωνικό δίκτυο θα πρέπει η πηγή επιρροής 

καθώς και το μήνυμα που μεταφέρει να είναι ελκυστικό γι’ αυτόν. Πώς όμως 

εντοπίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι κόμβοι που επηρεάζουν τους άλλους;  Το 

πρόβλημα της μεγιστοποίησης της επιρροής που εισήχθη αρχικά στο πεδίο του Viral 

Marketing είναι ένα δύσκολο υπολογιστικά πρόβλημα (NP-Hard), για να εντοπίσουμε 

το βέλτιστο υποσύνολο κόμβων-χρηστών που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη 

διάχυση των πληροφοριών αληθινών ή ψευδών103.  

Η εκάστοτε, δε, θεωρία εφαρμόζεται σε γραμμές έρευνας στη δυναμική των μικρών 

ομάδων που αφορούν μεταβολές των θέσεων των μελών της ομάδας σε ένα ζήτημα -

 
102 E. Katz, P. Lazarsfeld & E. Roper, Personal influence: The part played by people in the flow of 
mass communications, Transaction Publishers, 2005 (url: 
http://162900ac3cc1af286c2adac7ccb7758f.kim-hartley.de/read/personal-influence-the-part-played-by-
people-in-the-flow-of-mass-communications-by-elmo-roper-fore.pdf, προσπελάστηκε στις 
11.03.2020).  
103 C. Prem Sankar, S Asharaf. & K. Satheesh Kumar: Learning from Bees: An Approach for Influence 
Maximization on Viral Campaigns, 2016, p.1 (url: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168125, προσπελάστηκε 
17.03.2020). 
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συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού μιας συναίνεσης και της διακανονισμένης 

διαφωνίας- μέσω ενδογενών διαπροσωπικών επιρροών, στις οποίες τα μέλη της 

ομάδας ανταποκρίνονται στις εμφανιζόμενες θέσεις των άλλων στην ομάδα. Μια 

τυπική θεωρία δικτύου κοινωνικής επιρροής προωθεί ένα δυναμικό μηχανισμό 

κοινωνικής νοημοσύνης, στην οποία τα άτομα ζυγίζουν και συνδυάζουν τις δικές τους 

και τις θέσεις των άλλων σε ένα ζήτημα με το ερώτημα της αναθεώρησης των δικών 

τους θέσεων. Η δομή δικτύου της θεωρίας είναι η κοινωνική δομή των ενδογενών 

διαπροσωπικών επιρροών που εμπλέκονται σε αυτόν τον μηχανισμό104. Ο 

Moscovici105 υποστήριξε ότι όλες οι απόπειρες κοινωνικής επιρροής προκαλούν 

συγκρούσεις μεταξύ της πηγής επιρροής και του αποδέκτη. Εάν η κοινωνική επιρροή 

βασιζόταν μόνο στη συμμόρφωση με τη θέση της πλειοψηφίας θα ήταν δύσκολο να 

δούμε πώς μπορεί να προκύψει καινοτομία – γι’ αυτό και ο Μoscovici υποστήριξε ότι 

μία μικρή ομάδα ατόμων, μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει τη γνώμη της 

πλειοψηφίας106. Άρα, η έρευνα στην κοινωνική επιρροή σε πρώτη φάση ασχολήθηκε 

με το πώς η πλειοψηφία επηρεάζει το άτομο, αγνοώντας από την άλλη την 

πιθανότητα το άτομο ή η μειοψηφία να επηρεάσει την πλειοψηφία107. 

Τοιουτοτρόπως, πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος θεωρία επιρροής χρησιμοποιείται 

καταχρηστικά στις συγκεκριμένες αναλύσεις και στις τεχνολογικές κοινότητες, καθώς 

δεν αναφέρεται σε πραγματικές θεωρίες, που αναλύουν ενδελεχώς την συμπεριφορά 

των χρηστών ενός κοινωνικού δικτύου, εξηγώντας γιατί κάποιοι από αυτούς 

μιμούνται τη συμπεριφορά άλλων. Τουναντίον, ο όρος αναφέρεται σε μεθόδους 

ταξινόμησης επιρροής, οι οποίες αναθέτουν σε κάθε χρήστη ένα βαθμό ανάλογο της 

εκτίμησης της επιρροής που ασκεί στα άλλα μέλη της κοινότητας. 

 
104 Ν. E. Friedkin & Ε. C. Johnsen, Structural analysis in the social sciences: Vol. 33. Social influence 
network theory: A sociological examination of small group dynamics, Cambridge University Press., 
2011 (url:https://doi.org/10.1017/CBO9780511976735, προσπελάστηκε στις 11.03.2020).  
105 S. Moscovici & E. Lage, Studies in social influence III: Majority versus minority influence in a 
group, European Journal of Social Psychology, 1976, p. 156-157 (url: 
https://doi.org/10.1002/ejsp.2420060202, προσπελάστηκε στις 14.03.2020) 
106 Πηγή PsychologyNow Team (url: https://www.psychologynow.gr/arthra-
psyxologias/koinonia/koinoniki-psyxologia/3151-i-theoria-tou-moscovici-gia-tin-epidrasi-tis-
meiopsifias.html, προσπελάστηκε στις 14.03.2020).  
107 Στάμος Παπαστάμου, Οι μειονότητες και η στρατηγική τους. Μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση 
της κοινωνικής τους επιρροής, p. 4 (url: 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7438/7162.pdf, προσπελάστηκε 
στις 14.03.2020). 
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4.1.2 Οι θεωρίες της κοινωνικής επιρροής από το δίκτυο παρουσιάζουν μια 

μαθηματική108 τυποποίηση της κοινωνικής διαδικασίας διαπροσωπικής επιρροής που 

εμφανίζεται σε ομάδες, επηρεάζει τις στάσεις και τις απόψεις των ατόμων σε θέματα 

και παράγει διαπροσωπικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής 

συναίνεσης, από μια αρχική κατάσταση διαφωνίας. Η θεωρία μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των συνεπειών συγκεκριμένων τροποποιήσεων 

ενός συστήματος κοινωνικής επιρροής. Ο εντοπισμός των χρηστών με επιρροή 

(influential spreaders) αποδοτικά και αποτελεσματικά είναι μεγάλη πρόκληση λόγω 

της υπολογιστικής δυσκολίας του προβλήματος. Έχουν προταθεί ένας αριθμός 

δεικτών ή μέτρων κεντρότητας (centrality indices) για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος. Αυτά τα μέτρα είναι τα degree centrality, closeness centrality, 

betweenness centrality και eigenvector centrality. Το μέτρο Degree Centrality 

προκύπτει άμεσα και αποδοτικά, αλλά δεν μας δίνει με μεγάλη βεβαιότητα την 

επιρροή ενός κόμβου. Ένας κόμβος που έχει λίγους «γείτονες» αλλά αυτοί έχουν 

μεγάλοι επιρροή μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με ένα άλλον κόμβο 

που έχουν πολλούς γείτονες αλλά αυτοί δεν έχουν καμία επιρροή. Από την άλλη 

όμως, ο υπολογισμός των μέτρων Closeness, Betweenness και Eigenvector Centrality 

φαίνεται να είναι υπολογιστικά δύσκολος για δίκτυα ευρείας κλίμακας, και γι’ αυτό 

χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές μέθοδοι.109 

 

 
108 N. Friedkin, Social Influence Network Theory, Advanced Workshop on Spatial Analysis in Social 
Research, 2001, p. 1-3 (url: http://www.csiss.org/events/workshops/2001/sasr/positions/friedkin.pdf, 
προσπελάστηκε στις 14.03.2020). 
109 Ενδεικτικά για προσεγγιστικές μεθόδους βλ. Wandelt, Sebastian & Shi, Xing & Sun, Xiaoqian, 
Approximation of Interactive Betweenness Centrality in Large Complex Networks. Complexity. 2020, 
(url: 
https://www.researchgate.net/publication/339543025_Approximation_of_Interactive_Betweenness_Ce
ntrality_in_Large_Complex_Networks) και Akrati Saxena & Ralucca Gera & S. Iyengar, A Faster 
Method to Estimate Closeness Centrality Ranking, 2017 (url: 
https://www.researchgate.net/publication/317399313_A_Faster_Method_to_Estimate_Closeness_Centr
ality_Ranking, προσπελάστηκαν στις 15.03.2020)  
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4.1.3 Συμπερασματικά, η μελέτη της κοινωνικής επιρροής είναι ένα στρατηγικό πεδίο 

έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα. Συνδέει τη δομή των κοινωνικών σχέσεων με τη 

συμπεριφορά και  τη γνώμη των χρηστών που συνθέτουν ένα δίκτυο. 

 

4.2. Θεωρίες επιρροής στην πλατφόρμα του Twitter 

Ειδικότερα, η πλατφόρμα του Twitter προσφέρεται για τη μελέτη της διάχυσης της 

επιρροής σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα πλήθος θεωριών επιρροής να έχουν 

αναπτυχθεί ειδικά για το συγκεκριμένο δίκτυο.  

 

4.2.1 Διαχωρισμός των θεωριών βάσει του εύρους εφαρμογής τους  

Αρχικώς οι θεωρίες επιρροής δύνανται να διαχωριστούν, βάσει του εύρους 

εφαρμογής τους, ήτοι το κομμάτι εκείνο του κοινωνικού δικτύου από το οποίο 

προέρχονται τόσο οι υποψήφιοι επιδραστικοί χρήστες, όσο και οι ενδείξεις σχετικά με 

την δραστηριότητά τους.  

Αυτή η διάσταση επιτρέπει στον διαχωρισμό των θεωριών επιρροής στις ακόλουθες 

κατηγορίες110: 

• Οι θεωρίες καθολικής επιρροής λαμβάνουν υπόψη τους τη δραστηριότητα 

ολόκληρου του κοινωνικού δικτύου με στόχο να εντοπίσουν τους συνολικά 

πιο επιδραστικούς χρήστες. Για παράδειγμα, θεωρία που αναγνωρίζει ως 

επιδραστικούς τους χρήστες με το μεγαλύτερο αριθμό ακολούθων σε όλο το 

δίκτυο του Twitter (καθολικός βαθμός εισόδου).  

 

• Οι θεωρίες τοπικής επιρροής λαμβάνουν υπόψη αποκλειστικά τη 

δραστηριότητα μιας θεματικής κοινότητας (δηλαδή μιας κοινότητας χρηστών 

με ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θέμα), με σκοπό να εντοπίσουν τα πιο 

επιδραστικά μέλη της. Για παράδειγμα, μια θεωρία που επιλέγει ως 

 
110 Μ. Καρδάρα, όπ .π., σελ. 25 
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επιδραστικούς τους χρήστες με το μεγαλύτερο αριθμό ακολούθων μέσα στη 

θεματική κοινότητα (τοπικός βαθμός εισόδου).  

 

• Οι θεωρίες μεικτής επιρροής αποτελούν υβρίδιο των παραπάνω, καθώς 

λαμβάνουν υπόψη ενδείξεις από ολόκληρο το κοινωνικό δίκτυο για να 

εντοπίσουν τους επιδραστικούς χρήστες μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Για 

παράδειγμα, μια θεωρία που ορίζει ως επιδραστικά τα μέλη μιας θεματικής 

κοινότητας, που έχουν το μεγαλύτερο καθολικό βαθμό εισόδου.  

 

Βάσει των ανωτέρω, το εύρος των θεωριών επιρροής σχετίζεται και επικεντρώνεται 

στις θεωρίες τοπικής επιρροής του twitter.  

 

4.2.2 Διαχωρισμός των θεωριών βάσει του είδους της πληροφορίας 

Ωστόσο, η επιρροή των κοινωνικών δικτύων δύναται να εξεταστεί και βάσει τους 

είδους της πληροφορίας που λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να εκτιμηθεί η επιρροή 

που ασκεί ένας συγκεκριμένος χρήστης. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνονται οι 

ακόλουθες θεωρίες επιρροής: 

• Οι θεωρίες επιρροής βάσει γράφου111 112υπολογίζουν την επιρροή βάσει της 

θέσης ενός κόμβου στον κοινωνικό γράφου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

γραφικά κριτήρια, όπως ο βαθμός εισόδου και η κεντρικότητα του κόμβου.  

 

• Οι θεωρίες επιρροής βάσει περιεχομένου113 εκτιμούν την επιρροή ενός χρήστη 

με αποκλειστικό κριτήριο το περιεχόμενο που παράγει. Δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει αντικειμενικός τρόπος άμεσης αξιολόγησης του περιεχομένου 
 

111 Δεδομένα γράφου: Στην ανάλυση γράφου μελετάται η συνδεσμολογία του δικτύου, ώστε να 
προσδιορίστούν οι σημαντικοί κόμβοι, οι κοινότητες, οι σύνδεσμοι και οι εξελισσόμενες περιοχές του 
δικτύου (βλ. Charu C. Aggawal, An introduction to social network data analytics, T. J. Research 
Center, Hawthorne, 2011, p. 5).  
112 Βλ. και κατωτέρω στην ενότητα 7 του κειμένου την ανάλυση δεδομένων κοινωνικού δικτύου μέσω 
γράφων. 
113 Περιεχόμενο χρηστών: Στην ανάλυση περιεχομένου τίθεται υπό επεξεργασία το περιεχόμενο που 
παράγεται από τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, όπως αναρτήσεις κειμένου, μεταδεδομένα 
φωτογραφιών και σχόλια χρηστών (βλ. Charu C. Aggawal, όπ. π.).  
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χρηστών, επί της ουσίας χρησιμοποιούνται έμμεσοι τρόποι υπολογισμού. Στο 

πλαίσιο της πλατφόρμας του Twitter, κριτήρια αυτής της κατηγορίας είναι ο 

αριθμός των αναδημοσιεύσεων (retweets) και ο αριθμός των αναφορών 

(mentions), που έχει λάβει ο συγκεκριμένος χρήστης. Η έμμεση παραδοχή 

στην περίπτωση αυτή είναι ότι όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των 

μηνυμάτων που δημοσιεύει ένας χρήστης, τόσο συχνότερα αναπαράγεται το 

περιεχόμενό του ή αναφέρονται οι άλλοι χρήστες σε αυτόν.  

 

• Οι ολιστικές θεωρίες επιρροής λειτουργούν υβριδικά, εκτιμώντας τόσο το 

περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες, όσο και τη θέση τους στο γράφο.  

 

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι οι θεωρίες των δύο πρώτων κατηγοριών μπορούν να 

διαχωριστούν περαιτέρω με βάση την πολυπλοκότητά τους σε ατομικές και σύνθετες 

θεωρίες επιρροής: οι πρώτες λαμβάνουν υπόψη μια μοναδική ένδειξη (μία μετρική), 

ενώ οι δεύτερες εξετάζουν ένα συνδυασμό πολλαπλών μετρικών. Οι ολιστικές, δε, 

θεωρίες είναι εξορισμού σύνθετες.  

 

4.2.3 Τέλος, επισημαίνεται ότι έως σήμερα δεν ακολουθείται μια συγκεκριμένη 

μεθοδολογία για τη σύγκριση της επίδοσης των θεωριών επιρροής σε μεγάλη 

κλίμακα114, ωστόσο επικρατεί η άποψη ότι μια επιτυχημένη θεωρία θα πρέπει να 

τοποθετεί σε χαμηλές θέσεις κατάταξης λογαριασμούς spamming ή προώθησης, ενώ 

οι υψηλές θέσεις κατάταξης θα πρέπει να ανατίθενται σε έγκυρους πιστοποιημένους 

λογαριασμούς115.  

 
 

 
114 Μ. Καρδάρα, όπ. π., σελ. 32.  
115 D. Gayo-Avello, Nepotistic relationships in Twitter and their impact on rank prestige algorithms, 
Information Processing & Management, 2013, pp. 1250-1280. 
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5. Ειδικές μορφές επεξεργασίας δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα  

5.1 Εξόρυξη δεδομένων (data mining)  

5.1.1 Εξόρυξη δεδομένων116 (data mining) είναι η εξεύρεση μιας (ενδιαφέρουσας, μη 

προφανούς και πιθανόν χρήσιμης) πληροφορίας ή προτύπων από μεγάλες βάσεις 

δεδομένων με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ή κατηγοριοποίησης και των αρχών 

της στατιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των 

συστημάτων βάσεων δεδομένων. Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η 

πληροφορία που θα εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή 

κατανοητή προς τον άνθρωπο έτσι ώστε να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες 

αποφάσεις. 

Ο πραγματικός στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η αυτόματη ή ημιαυτόματη 

ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την εξαγωγή κάποιου ενδιαφέροντος 

προτύπου που ήταν άγνωστο μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως ομάδες από εγγραφές 

δεδομένων (συσταδοποίηση), ασυνήθιστες εγγραφές (anomaly detection) και 

εξαρτήσεις (κανόνες συσχετίσεων)117. Για παράδειγμα, η εξόρυξη δεδομένων θα 

μπορούσε να προσδιορίσει πολλαπλά σύνολα στα δεδομένα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μετά για να εξασφαλίσουν περισσότερο ακριβή αποτελέσματα από 

ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.  

 

5.1.2 Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η μεγάλη αύξηση της δημοτικότητας 

διαδικτυακών κοινοτήτων, όπως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είχε ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου όγκου περιεχομένου, που παράγεται και 

ανανεώνεται συνεχώς από τα μέλη των κοινοτήτων αυτών. Το περιεχόμενο αυτό δεν 

αποτελείται μόνο από δεδομένα που μοιράζονται άμεσα οι ίδιοι οι χρήστες, όπως 
 

116 Ε. Γολέμη, Κρυπτογραφία & Εξόρυξη Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών 
Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Σεπτέμβριος 2010 (url: 
https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4791/1/ergasia-golemie.pdf, προσπελάστηκε 
16.03.2020).  
117 Βλ. και αναφορικά με την εξόρυξη δεδομένων στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%
CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD#cite_note-
1, προσπελάστηκε στις 16.03.2020).  
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αναρτήσεις κειμένου, φωτογραφίες και βίντεο, αλλά και από ένα σημαντικό όγκο 

κοινωνικής πληροφορίας που εξάγεται έμμεσα από τη δραστηριότητα των χρηστών, 

όπως για παράδειγμα τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις τους καθώς και οι σχέσεις 

τους με άλλους χρήστες.  

Παρότι, δε, μέρος του περιεχομένου παραμένει ιδιωτικό, κάθε άλλο παρά αμελητέο 

είναι το ποσοστό του περιεχομένου αυτού που οι χρήστες καθιστούν δημόσια 

διαθέσιμο. Εξίσου, δε, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα, 

αντί να περιορίζουν την προσβασιμότητα τρίτων στη λειτουργικότητα και τα 

δεδομένα τους, τα διαθέτουν ελεύθερα ως θεμελιώδες στοιχείο των παροχών τους 

στους τελικούς χρήστες και ενθαρρύνουν τη δημιουργία εφαρμογών βασισμένων σε 

αυτά. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης 

και πολυμέσων (όπως τα Twitter, Facebook και Instagram) παρέχουν πρόσβαση σε 

μέρος της λειτουργικότητάς τους μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (API)118 119. 

Με τη χρήση, δε, αυτών των διεπαφών, κάθε χρήστης ή εξωτερική εφαρμογή δύναται 

να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις λειτουργίες των υπηρεσιών 

αυτών120.  

Περαιτέρω, όπως ήδη αναλύθηκε, μέσω του συνεχώς αυξανόμενου αυτού όγκου 

δημόσιων πληροφοριών των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, έχει καταστεί 

 
118 Βλ. και ενότητα 7.6.3 του παρόντος κειμένου. 
119 H Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (αγγλ. API, από το Application Programming Interface), 
γνωστή και ως Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών (για συντομία διεπαφή ή διασύνδεση), είναι 
η διεπαφή των 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 (βλ ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%
CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%C
E%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%C
E%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
120 Π.χ. Το API των Windows έχει σχεδιαστεί για χρήση με τις γλώσσες C/C++ και είναι ο πιο άμεσος 
τρόπος για να αλληλεπιδράσει ένα πρόγραμμα χρήστη με το λειτουργικό σύστημα. Άμεση πρόσβαση 
στους πόρους του υλικού σε ένα σύστημα Windows, η οποία είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη οδηγών 
συσκευών, γίνεται διαμέσου του Μοντέλου Οδηγών των Windows, η προγραμματιστική διασύνδεση 
του οποίου αποτελεί τμήμα του API των Windows (βλ. ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%
CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%
CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%
CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD_Windows, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
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εφικτός ο έλεγχος κοινωνικών θεωριών και το περιθώριο αξιοποίησης του 

κοινωνικού γράφου από τον ερευνητικό κόσμο είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο.  

 

5.1.3 Ωστόσο το πλήθος και η ποικιλία των προγραμματιστικών διεπαφών των 

κοινωνικών δικτύων καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας μετα – διεπαφής που θα 

δρα ως σημείο συγκέντρωσης και θα παρέχει ενιαία πρόσβαση σε όλο το φάσμα 

περιεχομένου παραγόμενου από τους χρήστες.  

Ήδη τα ανωτέρω έχουν οδηγήσει στη δημιουργία  μίας σειράς λογισμικών για γενική 

και ειδικότερη χρήση όπως η UCINET, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά ως υλοποίηση 

θεωρητικών προσεγγίσεων από τους Lin Freeman, Martin Everett και άλλους στο 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Irvine, έχει επεκταθεί σε ένα γενικό πρόγραμμα που 

χειρίζεται τα μέτρα θέσης και τις γραφικές προσεγγίσεις και προσφέρει έναν 

διαισθητικό και αποτελεσματικό τρόπο υπολογισμού αναλύσεων δικτύου, καθώς και 

ο PAJEK που αναπτύχθηκε από τον Vladimir Batagelj στο Πανεπιστήμιο της 

Λιουμπλιάνα ως ένας τρόπος χειρισμού των συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

και, ειδικότερα, με οπτικές μεθόδους αναπαράστασης121.  

Επιπλέον, υπάρχουν και εμπορικά προϊόντα στην αγορά, που ικανοποιούν την ανάγκη 

ύπαρξης μετα – διεπαφής, όπως η GNIP122, μια εταιρεία που αγοράστηκε από το 

Twitter τον Απρίλιο του 2014 και παρέχει πρόσβαση σε πολλές πηγές κοινωνικών 

δεδομένων, τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα. 

Παρόμοια προσέγγιση ακολουθούν και οι εφαρμογές HootSuit123 και DataSift124, οι 

οποίες επιτρέπουν στους χρήστες τους να διαχειρίζονται με κοινό τρόπο πολλά 

κοινωνικά δίκτυα ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων.  

Έτσι, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός εργαλείου που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με 

πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα, βασικό βήμα είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου 

 
121  J. Scott, όπ. π., σελ. 23. 
122 The Source for Social Data - Gnip., βλ. url: https://support.gnip.com/, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020.  
123 Social Media Management Dashboard - Hootsuite, βλ. url: https://signuptoday.hootsuite.com/, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020.  
124 Βλ. https://datasift.com/, προσπελάστηκε στις 10.03.2020.  
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δεδομένων για την ενιαία αναπαράσταση εννοιών που βρίσκονται στα υποκείμενα 

δίκτυα125.  

 

5.1.4 Οι μέθοδοι που δύναται να υποστηρίξει ένα εργαλείο εξόρυξης δεδομένων από 

πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα, μπορούν τα ομαδοποιηθούν ως εξής126: 

• Μέθοδοι αναζήτησης: Πραγματοποιούν αναζήτηση 

ατόμου/δημοσίευσης/ενέργειας με βάση φίλτρα που καθορίζονται από το 

χρήστη (π.χ. αναζήτηση δημοσιεύσεων με βάση την τοποθεσία ή λέξεις 

κλειδιά).  

• Μέθοδοι ανάκτησης με βάση την ταυτότητα: «Επιστρέφουν» στη 

διαθεσιμότητα του χρήστη άτομα/δημοσιεύσεις/ενέργειες/σχόλια με βάση την 

ταυτότητά τους.  

• Μέθοδοι ανάκτησης συνδεδεμένων αντικειμένων: «Επιστρέφουν» στη 

διαθεσιμότητα του χρήστη άτομα/δημοσιεύσεις/ενέργειες/σχόλια που 

συνδέονται με ένα αντικείμενο (άτομο/δημοσίευση/ενέργεια) με βάση την 

ταυτότητα του αντικειμένου (π.χ. ανάκτηση των δημοσιεύσεων ή των φίλων 

ενός ατόμου).  

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί, ότι η υλοποίηση μιας μεθόδου εξόρυξης δεδομένων για 

το κάθε κοινωνικό δίκτυο, εξαρτάται και από τους περιορισμούς που επιβάλει η 

λειτουργία του εκάστοτε και συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου.  

 

5.2 Εξόρυξη κειμένου (text mining) 

5.2.1. Σήμερα η πλειοψηφία των οργανισμών και των ιδρυμάτων συγκεντρώνουν και 

αποθηκεύουν μεγάλο αριθμό δεδομένων σε αποθήκες δεδομένων και πλατφόρμες 

νεφελοειδούς αποθήκευσης (cloud) και αυτά τα δεδομένα συνεχίζουν να αυξάνονται 
 

125 D. Jensen & J. Neville, Data Mining in Social Networks, Knowledge Discovery Laboratory, 
Computer Science Department, University of Massachusetts, Amherst, p. 9.  
126 Μ. Καρδάρα, Τεχνικές ανάκτησης περιεχομένου και ανάλυσης διάχυσης της επιρροής στα 
κοινωνικά δίκτυα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015, σελ. 106 (βλ. url: 
https://www.didaktorika.gr/eadd/bitstream/10442/38279/1/38279.pdf, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020). 



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

39 

 

εκθετικά ανά λεπτό, καθώς εισάγονται συνεχώς νέα δεδομένα από πολλαπλές πηγές. 

Ως αποτέλεσμα, έχει πλέον καταστεί πρόκληση για τις εταιρείες και τους 

οργανισμούς να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν πλήθος κειμένων 

- δεδομένων με παραδοσιακά εργαλεία. Στο σημείο αυτό λαμβάνουν δράση οι 

εφαρμογές εξόρυξης κειμένων, εργαλεία εξόρυξης κειμένου και τεχνικές εξόρυξης 

κειμένου127 (text mining). 

 

5.2.2 Η εξόρυξη κειμένου είναι η διαδικασία της μετατροπής των μη δομημένων 

δεδομένων κειμένου σε χρήσιμες πληροφορίες128. Η εξόρυξη κειμένου χρησιμοποιεί 

διαφορετικές τεχνολογίες υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων, 

προκειμένου να επεξεργαστεί αυτόματα τα δεδομένα και να παράγει πολύτιμες 

πληροφορίες, επιτρέποντας στις εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων.  

Η εξόρυξη κειμένου (text mining) επιτυγχάνεται μέσω επεξεργασίας της φυσικής 

γλώσσας (Natural Language Processing – NLP), κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης 

που ασχολείται με την αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

πληροφοριακών συστημάτων και ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη φυσική γλώσσα. 

Ο απώτερος στόχος του NLP είναι να διαβάζει, να αποκρυπτογραφεί, να κατανοεί και 

να λάβει νόημα των ανθρώπινων γλωσσών κατά τρόπο αξιοποιήσιμο και χρήσιμο129. 

Το NLP συνεπάγεται την εφαρμογή αλγορίθμων για τον εντοπισμό και την εξαγωγή 

των κανόνων φυσικής γλώσσας, ούτως ώστε τα δεδομένα των μη δομημένων 

γλωσσών να μετατρέπονται σε μια μορφή που μπορούν να κατανοήσουν τα 

πληροφοριακά συστήματα. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξόρυξη κειμένου (text mining) απαιτείται προκειμένου 

οργανισμοί, εταιρείες και άτομα να βρουν νόημα επί της πληθώρας πληροφοριών και 

δεδομένων και να αναπτύξουν μεθόδους αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσής τους. 
 

127 Abhinav Rai, What is Text Mining: Techniques and Applications, upGrad blog (url: 
https://www.upgrad.com/blog/what-is-text-mining-techniques-and-applications/, προσπελάστηκε στις 
10.03.2020).  
128 Text Mining: The Beginner's Guide, Monkey Learn (url: https://monkeylearn.com/text-mining/, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
129 Dr. Michael J. Garbade, A Simple Introduction to Natural Language Processing, Medium (url: 
https://becominghuman.ai/a-simple-introduction-to-natural-language-processing-ea66a1747b32, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
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Τα δεδομένα πρέπει πρώτα να υποβληθούν σε επεξεργασία - να είναι προσβάσιμα, να 

αναλύονται, να σχολιάζονται και να σχετίζονται με υπάρχουσες πληροφορίες και 

κατανόηση. Τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να «εξορυχθούν» για 

να εντοπιστούν τα πρότυπα και να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες και νέες 

γνώσεις. Ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα 

εξαρτάται από τη μορφή τους. Τα δομημένα δεδομένα μπορούν να «εξορυχθούν» 

σχετικά εύκολα, καθώς η δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 

επεξεργασίας. Ωστόσο, η χρήση ενός συστήματος πληροφοριών (π.χ. υπολογιστή) για 

την αυτόματη ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα είναι πολύ 

πιο δύσκολη, καθώς τα περισσότερα ψηφιακά έγγραφα αποτελούνται από αδόμητο 

κείμενο, που περιέχει επίπεδα δεδομένα και όχι από δομημένες και ουσιαστικές 

πληροφορίες, και δεν μπορούν άμεσα να υποβληθούν σε αυτόματη επεξεργασία από 

ένα πληροφοριακό σύστημα με χρήσιμο τρόπο. Ως εκ τούτου, η εξόρυξη κειμένου 

συνεπάγεται πιο πολύπλοκες διαδικασίες από τη δομημένη εξόρυξη δεδομένων 

(μάλιστα, συχνά οι σχετικές διαδικασίες ενδεχομένως έρχονται σε σύγκρουση με τη 

νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων). Παρόλο αυτά, 

δεδομένου του όγκου του κειμένου που παράγεται από τις επιχειρήσεις, τις 

ακαδημαϊκές και τις κοινωνικές δραστηριότητες – π.χ. εκθέσεις ανταγωνιστών, 

δημοσιεύσεις έρευνας ή απόψεις πελατών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης - η 

εξόρυξη κειμένων είναι εξαιρετικά σημαντική130. 

 

5.2.3 Τα πέντε βασικά βήματα που σχετίζονται με την εξόρυξη κειμένου είναι τα 

εξής131: 

• Συγκέντρωση μη δομημένων δεδομένων από πολλαπλές πηγές δεδομένων 

όπως απλό κείμενο, ιστοσελίδες, αρχεία pdf, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και 

ιστολόγια κ.ο.κ.  

•  Εντοπισμός και αφαίρεση ανωμαλιών από τα δεδομένα μέσω εργασιών 

προεπεξεργασίας και καθαρισμού. Ο καθαρισμός δεδομένων επιτρέπει την 
 

130 Dr. D. McDonald & Ursula Kelly, Value and benefits of text mining, Jisc Reports (url: 
https://www.jisc.ac.uk/reports/value-and-benefits-of-text-mining#, προσπελάστηκε στις 10.03.2020).  
131 Abhinav Rai, όπ. π.  
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εξαγωγή και την διατήρηση πολύτιμων πληροφοριών, που είναι κρυμμένες 

μέσα στα δεδομένα και βοηθά στην αναγνώριση των ριζών συγκεκριμένων 

λέξεων. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, συνίσταται η δοκιμή μιας σειράς 

εργαλείων εξόρυξης κειμένου και εφαρμογών εξόρυξης κειμένου.  

• Έπειτα, μετατροπή όλων των σχετικών πληροφοριών που εξάγονται από μη 

δομημένα δεδομένα σε δομημένες μορφές,  

• Ανάλυση των προτύπων μέσα στα δεδομένα μέσω του Συστήματος 

Πληροφοριών Διαχείρισης (MIS) και 

• Τέλος, αποθήκευση όλων των πολύτιμων πληροφοριών σε μια ασφαλή βάση 

δεδομένων, προκειμένου να αναλυθούν οι τάσεις και να ενισχυθεί η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 

5.2.4 Στα δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δεδομένα κειμένου μπορεί να 

είναι μεγάλα, συγκεχυμένα και με διαφορετική δυναμική. Επιπλέον, η ερμηνεία 

εικονιδίων συναισθημάτων (emoticon), που εκφράζουν κάποια συγκεκριμένη έννοια 

ή συναίσθημα, εξακολουθεί να αποτελεί ταυτόχρονα πρόβλημα και πρόκληση για 

τους ερευνητές132. Περαιτέρω, η προστασία προσωπικών δεδομένων και εν γένει η 

ιδιωτικότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα133.  

Εξάλλου, η εξαγωγή κειμένου και πληροφοριών γίνεται πιο δύσκολη, όταν οι δομικές 

πληροφορίες δεν είναι δομημένες σύμφωνα με τους κανόνες γραμματικής. Οι χρήστες 

των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης σπάνια ενδιαφέρονται για την ορθή 

γραμματική σύνταξη και την ορθή κατασκευή μιας φράσης, κατά την επικοινωνία 

τους μέσω των πλατφόρμων αυτών134. Η εξαγωγή, λοιπόν, λογικών μοτίβων με 

 
132 Για αυτόν τον λόγο έχει τεθεί και σχετική ερώτηση αναφορικά με την αντίδραση των χρηστών των 
κοινωνικών δικτύων απέναντι σε μια ψευδή είδηση στο ερωτηματολόγιο της έρευνας – βλ. παραδοτεό 
κείμενο υπ’ αρ. 3 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού έργου. 
133 Said Salloum & Mostafa Al-Emran & Azza Monem & Khaled Shaalan, A Survey of Text Mining in 
Social Media: Facebook and Twitter Perspectives, Advances in Science, Technology and Engineering 
Systems Journal. 2. 127-133. 10.25046/aj020115, 2017 (url: 
https://www.researchgate.net/publication/313075362_A_Survey_of_Text_Mining_in_Social_Media_F
acebook_and_Twitter_Perspectives, προσπελάστηκε στις 11.03.2020).  
134 A Survey on Text Mining in Social Networks, The Knowledge Engineering Review, Cambridge 
University Press, 2004 (url: 
https://pdfs.semanticscholar.org/a8d0/24c2b497bfb0b0b360da09cdb02f7a37b143.pdf, προσπελάστηκε 
στις 11.03.2020).   



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

42 

 

ακριβείς πληροφορίες από τέτοιες αδόμητες μορφές είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα, που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνικών εξαγωγής 

κειμένου και δη κειμένου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.  

Ωστόσο, όπως ήδη αναλύθηκε, οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των πληροφοριών 

αυτών, που εξάγονται μέσω εξόρυξης κειμένου που έχει δημοσιευτεί σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, είναι απεριόριστες και οι τεχνικές εξομάλυνσης των ανωτέρω 

προβλημάτων βελτιώνονται καθημερινά.  

 

5.3 Μεταδεδομένα (Metadata) 

5.3.1 Τα μεταδεδομένα (metadata) είναι δεδομένα που αφορούν άλλα δεδομένα135. 

Κατά μία έννοια έπονται των αρχικών δεδομένων («μετά»). Κατά κανόνα, ένα 

σύνολο μεταδεδομένων περιγράφει ένα πληροφοριακό πόρο (information resource) ή 

πιο απλά ένα τεκμήριο. Ο αγγλικός όρος “metadata” έχει επικρατήσει στο χώρο της 

πληροφορικής και της πληροφόρησης και σχηματίζεται από την ελληνική λέξη μετά 

και τη λατινική λέξη data (δεδομένα).  

Ειδικότερα, τα μεταδεδομένα αποτελούν δομημένες πληροφορίες, οι οποίες 

περιγράφουν, ερμηνεύουν, εντοπίζουν ή διευκολύνουν την ανάκτηση, τη χρήση και 

τη διαχείριση ενός πληροφοριακού πόρου136. Ο όρος μεταδεδομένα χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως για να εκφράσει τις καταγραφές των δεδομένων των ψηφιακών τεκμηρίων, οι 

οποίες όμως γινόταν κατά το πρότυπο των καταλογογραφήσεων των έντυπων πηγών 

των βιβλιοθηκών. Τα μεταδεδομένα διαφέρουν από τις εγγραφές της 

καταλογογράφησης, καθώς αφορούν πηγές που είναι πέρα από τα παραδοσιακά 

έντυπα τεκμήρια και κυρίως εστιάζουν στους ψηφιακούς πληροφοριακούς πόρους ή 

απλά ψηφιακά τεκμήρια. Ωστόσο, σήμερα στο χώρο των πληροφοριακών 

οργανισμών, μεταδεδομένα είναι όλα τα στοιχεία που καταγράφονται μέσω της 

 
135 Βλ. και ορισμό στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B4%
CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1, προσπελάστηκε στις 11.03.2020).  
136 Jenn Riley, Understanding Metadata, What is Metadata and What is it for?, NISO, Baltimore, 2017, 
p. 6 (url: 
https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/17446/Understanding%20Metadata.pdf, 
προσπελάστηκε στις 11.03.2020).   
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καταλογογράφησης ή τεκμηρίωσης για ψηφιακά και έντυπα τεκμήρια αδιακρίτως. 

Κατά συνέπεια, η καταλογογράφηση στην ουσία παράγει μεταδεδομένα - το ίδιο 

συμβαίνει και με την θεματική ευρετηρίαση στην ταξινόμηση καθώς και με την 

τεκμηρίωση με τον ίδιο τρόπο.  

 

5.3.2 Οι διαφορές μεταξύ δεδομένων και μεταδεδομένων δεν είναι πάντα εύκολα 

αντιληπτές, καθώς κάποια δεδομένα μπορούν να είναι ταυτόχρονα και απλά δεδομένα 

και μεταδεδομένα. Για παράδειγμα, η επικεφαλίδα σε κάποιο κείμενο είναι τόσο 

μέρος του κειμένου, ήτοι δεδομένο, όσο και τίτλος του κειμένου, ήτοι μεταδεδομένα. 

Επιπλέον, τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα δύνανται να αλλάξουν ρόλους. 

Παραδείγματος χάριν, ένα ποίημα, αυτό καθαυτό, είναι δεδομένο, αλλά εάν το 

ποίημα αποτελεί τους στίχους ενός τραγουδιού, ολόκληρο το ποίημα θα μπορούσε να 

επισυναφθεί σε ένα ηχητικό αρχείο ως μεταδεδομένο137. Κατά συνέπεια τούτων, η 

διάκριση έγκειται στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η εκάστοτε πληροφορία και 

δεδομένο. Στο ψηφιακό περιεχόμενο, τα μεταδεδομένα είναι δομημένα και 

κωδικοποιημένα δεδομένα τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών 

οντοτήτων, αποσκοπώντας στην ταύτιση, αναγνώριση, ανακάλυψη, αξιολόγηση και 

διαχείριση των οντοτήτων που περιγράφονται. 

Περαιτέρω, η χρησιμότητα των μεταδεδομένων και η αξιοποίηση πρότυπων 

σχημάτων μεταδεδομένων ουσιαστικά στοχεύει στην επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας. Η οργάνωση της πληροφορίας σε επίπεδο πληροφοριακών 

συστημάτων σήμερα απαιτεί τη διαλειτουργικότητα, δηλαδή την ικανότητα των 

πληροφοριακών αυτών συστημάτων που ενδέχεται να έχουν διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα και διαφορετικό υλικό, να συνδέονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

αξιοποιώντας τη χρήση κοινών προτύπων, για την παραγωγή των μεταδεδομένων 

τους138.  

 
137 Δρ Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου, Μεταδεδομένα, Αθήνα, 
Κάλλιπος, σελ. 62 (url: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2499/1/02_chapter_03.pdf, 
προσπελάστηκε στις 11.03.2020).  
138 Δρ. Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, όπ. π., σελ. 64. 
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Με λίγα, δε, λόγια, η βασική χρησιμότητα των μεταδεδομένων είναι να επιταχύνουν 

και να εμπλουτίζουν την αναζήτηση πηγών. Η αναζήτηση με τη χρήση 

μεταδεδομένων γλιτώνει τον χρήστη από περίπλοκες και χρονοβόρες χειροκίνητες 

διαδικασίες φιλτραρίσματος πληροφοριών139. 

 

5.3.3 Όπως, δε, γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, τα μεταδεδομένα αποτελούν έναν 

βασικό άξονα λειτουργίας των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης140. Ενδεικτικά και 

συγκεκριμένα: 

Οι χρήστες του Facebook λ.χ. δημιουργούν μεταδεδομένα κατά την διαχείριση της 

λίστας των φίλων τους, την καταχώρηση καταστάσεων ή την προσθήκη περιγραφών 

(τοποθεσία, συναίσθημα κ.α.) στα μέσα που χρησιμοποιούν και την αναδημοσίευση 

ήδη δημοσιευμένου περιεχομένου. Βάσει τούτων, το Facebook, έχει τη δυνατότητα 

παρακολουθώντας τις δραστηριότητες αυτές, να καταγράψει τις πιο συχνές επιλογές 

των χρηστών του και να προωθεί τις αναρτημένες θέσεις, που παράγουν έσοδα.  

Αντίστοιχα, οι χρήστες του Pinterest δημιουργούν πίνακες που κατηγοριοποιούν και 

περιγράφουν αντικείμενα ενδιαφέροντος και οι κατηγοριοποιήσεις αυτές με την σειρά 

τους προσθέτουν αξία στους συνδέσμους τους και λειτουργούν ως μεταδεδομένα για 

αυτούς. Το Pinterest στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτά τα κοινωνικά δημιουργημένα 

μεταδεδομένα για να δημιουργήσει ένα ευρετήριο αναζήτησης και προτάσεις για 

περιεχόμενο που ενδιαφέρει τα μέλη του. 

Επιπλέον, οι χρήστες του Instagram παρέχουν εικόνες που μεταφορτώνουν και 

μοιράζονται και παρακολουθούν τους λογαριασμούς άλλων χρηστών και 

επιχειρήσεων. Το Instagram χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα αλληλεπίδρασης για να 

βελτιώσει τις τεχνικές διαφήμισης και προώθησης που χρησιμοποιεί. 

Τέλος, οι χρήστες του Twitter οργανώνουν τους ανθρώπους που τους ακολουθούν σε 

λίστες, δημοσιεύουν κείμενα και πολυμέσα, χρησιμοποιούν hashtag για να 

 
139 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B4%
CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1, προσπελάστηκε στις 11.03.2020).  
140 Jenn Riley, όπ. π., p. 7. 
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σχολιάζουν τα tweets και να συνδέονται με άλλους χρήστες, επαναλαμβάνουν τα 

tweets άλλων, με ή χωρίς σχόλια και επισημαίνουν τα αγαπημένα τους tweets, 

διαμορφώνοντας τη λίστα του Twitter με τα πιο συχνά θέματα δημοσίευσης (trending 

topic list).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

46 

 

 

6. Μορφές ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων 

6.1 Ήδη αναλύθηκε ότι τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα είναι εξαιρετικά πλούσια σε 

περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες και βίντεο αλλά και επιπλέον πληροφορία σχετικά 

με αυτό το περιεχόμενο, όπως το πότε και πού δημιουργήθηκε (μεταδεδομένα). Ο 

μεγάλος όγκος πληροφορίας που είναι διαθέσιμος στο περιβάλλον τέτοιων δικτύων 

επιτρέπει την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων με τρόπο επιστημονικά και 

στατιστικά εμπεριστατωμένο – πάντα βέβαια με τις ανακύπτουσες προβληματικές, 

που αναλύθηκαν ανωτέρω – και έχει δώσει μεγάλη ώθηση στους τομείς της 

ανακάλυψης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων. Σε πλείονες, δε, περιπτώσεις τα 

συμπεράσματα που εξάγονται για τις διαδικτυακές κοινότητες μπορούν να 

εφαρμοστούν με ασφάλεια και στην περίπτωση των συμβατικών κοινωνικών 

δικτύων.  

 

6.2 Στο πλαίσιο της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζεται ότι η ανάλυση 

δεδομένων λαμβάνει τις ακόλουθες δύο βασικές μορφές:  

6.2.1 Ανάλυση περιεχομένου (content analysis):  

Η ανάλυση περιεχομένου βασίζεται στην επεξεργασία του περιεχομένου που 

παράγεται από τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, όπως οι αναρτήσεις κειμένου 

(μέσω text mining), μεταδεδομένα φωτογραφιών και σχόλια χρηστών.  

Συγκεκριμένα, πολλά κοινωνικά δίκτυα, όπως παραδείγματος χάριν το YouTube, 

περιέχουν ένα τεράστιο όγκο περιεχομένου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

βελτιωθεί η ποιότητα της ανάλυσης. Για παράδειγμα, μια φωτογραφία που 

διαμοιράζεται στο Instagram, περιέχει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών κειμένου και 

εικόνας, στην μορφή των ετικετών των χρηστών και των εικόνων. Αντίστοιχα, 

κοινωνικά δίκτυα συζητήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων περιέχουν κείμενα, τα 

οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους141.  

 
141 Charu C. Aggawal, An introduction to social network data analytics, όπ. π., p. 5.  



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

47 

 

 

6.2.2 Ανάλυση συνδέσεων (link analysis):  

Στη θεωρία του δικτύου, η ανάλυση συνδέσεων είναι μια τεχνική ανάλυση δεδομένων 

που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση σχέσεων μεταξύ κόμβων. Οι σχέσεις 

μπορούν να εντοπιστούν μεταξύ διαφορετικών τύπων κόμβων (αντικειμένων), 

συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, των ανθρώπων και των συναλλαγών. Η 

ανάλυση συνδέσμων έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της εγκληματικής 

δραστηριότητας (ανίχνευση απάτης, αντιτρομοκρατία και νοημοσύνη), στην ανάλυση 

ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, 

στην έρευνα αγοράς και στην ιατρική έρευνα142. 

 

6.3 Περαιτέρω, οι μορφές ανάλυσης δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα διαχωρίζονται 

και σε δυναμική και στατική ανάλυση143: 

 

6.3.1 Οι αλγόριθμοι στατικής ανάλυσης θεωρούν ότι η δομή ενός κοινωνικού 

δικτύου αλλάζει αργά στο χρόνο και μελετούν το δίκτυο αναδρομικά, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα στιγμιότυπα. Πράγματι, έτσι συμβαίνει συνήθως σε 

αρκετά κοινωνικά δίκτυα, όπως σε αυτά με βιβλιογραφικό περιεχόμενο, όπου νέα 

συμβάντα στο κοινωνικό δίκτυο προκύπτουν αργά και σε βάθος χρόνου. Από την 

άλλη πλευρά, όμως, στην περίπτωση πολλών κοινωνικών δικτύων, όπως αυτά που 

διαπραγματεύονται τα άμεσα μηνύματα (instant messaging), οι αλληλεπιδράσεις των 

χρηστών τους είναι συνεχείς και προκύπτουν εντός δευτερολέπτων, το οποίο και 

μπορεί να οδηγήσει σε ροές δικτύου, με αποτέλεσμα η ανάλυση τέτοιου είδους 

δικτύων να είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη.  

 

6.3.2 Αντιθέτως, η δυναμική ανάλυση αφορά δίκτυα, η δομή των οποίων αλλάζει 

συχνά, ως αποτέλεσμα τακτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών τους και 

 
142 Βλ. ορισμό link analysis στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Link_analysis#cite_note-1, προσπελάστηκε στις 12.03.2020).  
143 Charu C. Aggawal, An introduction to social network data analytics, όπ. π., p. 6. 
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παρουσιάζει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, λόγω της 

δυναμικής φύσης των διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα δυναμικά κοινωνικά δίκτυα 

μπορούν να μοντελοποιηθούν ως δυναμικοί γράφοι, οι ακμές των οποίων αλλάζουν 

συνεχώς στο χρόνο. Ωστόσο, η επεξεργασία τέτοιων δυναμικών γράφων εμπεριέχει 

σημαντικές προκλήσεις, λόγω του μεγάλου όγκου συνδέσεων μεταξύ των κόμβων 

που πρέπει να παρακολουθούνται ταυτόχρονα.  
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7. Μέθοδοι, πεδία μελέτης και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε 

κοινωνικά δίκτυα 

Η ανάλυση δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των 

δομικών χαρακτηριστικών του ίδιου του δικτύου που δημιουργεί το κοινωνικό δίκτυο 

και του περιεχομένου (κείμενο ή multimedia) που έχει δημιουργήσει και κοινοποιεί 

ένας χρήστης. Τα δομικά χαρακτηριστικά μελετώνται μέσω της ανάλυσης Γράφων 

(Graph Mining) και το περιεχόμενο μέσω τεχνικών Text Mining (όπως ανωτέρω 

αναλύθηκε) και Multimedia Mining144. 

Η εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα ονομάζεται γενικά Social Media Mining145, 

και έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει δεδομένα (big data) που έχουν δημιουργηθεί από 

τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο. Στο Social Media Mining 

αξιοποιούνται τεχνικές από την επιστήμη της πληροφορικής και τη στατιστική.  

 

7.1 Αναπαράσταση με χρήση γράφων 

Κάθε δίκτυο μπορεί να αναπαρασταθεί με τη χρήση γράφων. Ειδικότερα, κάθε άτομο 

αναπαρίσταται ως κόμβος (κύκλος) και η σχέση φιλίας δύο ατόμων αναπαρίσταται με 

έναν σύνδεσμο (γραμμή) μεταξύ των κόμβων.  

Στη συνέχεια, ας θεωρήσουμε αρχικά ένα σύνολο ατόμων σε έναν ιστότοπο 

κοινωνικής δικτύωσης στον οποίο αναζητούμε το πιο «σημαντικό» άτομο. Θεωρούμε 

επίσης μια υποθετική κοινωνική θεωρία που δηλώνει ότι «όσα περισσότερα άτομα 

γνωρίζει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχει». Αυτή η θεωρία στο γράφο μας 

μεταφράζεται στο άτομο με το μέγιστο βαθμό (ο αριθμός των άκρων που συνδέονται 

με τον αντίστοιχο κόμβο του) είναι το πιο σημαίνον άτομο. Ως εκ τούτου, σε αυτό 

στο δίκτυο της εικόνας 1 η Δήμητρα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή επειδή γνωρίζει-

συνδέεται με τέσσερα άτομα. Αυτό το απλό σενάριο είναι μια περίπτωση πολλών 

 
144 C. Aggarwal, Social Network Data Analytics, DOI 10.1007/978-1-4419-8462-3_1, Springer 
Science& Business Media, 2011, p. 8. 
145 Αναφορικά με το Social Media Mining βλ. στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_mining, προσπελάστηκε στις 14.03.2020). 
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προβλημάτων που προκύπτουν στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία μπορούν να λυθούν 

με τη μοντελοποίηση του προβλήματος ως Γράφο.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά και μέτρα των Γράφων που 

μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μελέτη ενός κοινωνικού δικτύου.  

 

 

Εικόνα 1 Ένας απλός Γράφος. Σε αυτό τον Γράφο τα άτομα παρουσιάζονται ως κόμβοι (κύκλοι) 

και η σύνδεσή μεταξύ τους ως ακμή (γραμμές)146 

 

7.1.1 Βασικές έννοιες των γράφων 

Εν προκειμένω, θα παρουσιαστούν κατωτέρω έννοιες οι οποίες που 

χρησιμοποιούνται στους γράφους. Οποιοσδήποτε γράφος περιέχει ένα σύνολο 

αντικειμένων, που ονομάζονται κόμβοι, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ των κόμβων, 

που ονομάζονται ακμές. Με τη μαθηματική έννοια, ένας γράφος G δηλώνεται ως το 

ζεύγος G (V, E), όπου V αντιπροσωπεύει το σύνολο των κόμβων και το Ε 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των ακμών. Στη συνέχεια, ορίζουμε επίσημα τους 

κόμβους και τις ακμές. 

 
146 Οι γράφοι δημιουργήθηκαν με χρήση του πακέτου Networkx της γλώσσας Python (βλ. και ενότητα 
7.6.2 του παρόντος κειμένου). 
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7.1.1.1. Κόμβοι (Nodes) 

Όλοι οι γράφοι έχουν θεμελιώδη δομικά στοιχεία. Ένα σημαντικό μέρος κάθε γράφου 

είναι το σύνολο των κόμβων του. Σε έναν γράφο που αναπαριστά τη φιλία μεταξύ 

ατόμων, οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν ανθρώπους και κάθε ζεύγος συνδεδεμένων 

ανθρώπων υποδηλώνει τη φιλία μεταξύ τους. Σε έναν γράφο του διαδικτύου, οι 

κόμβοι αντιπροσωπεύουν ιστότοπους και οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων 

υποδηλώνουν τις συνδέσεις (links) μεταξύ τους.  

 Η μαθηματική αναπαράσταση για ένα σύνολο κόμβων είναι: 

V = {v1, v2, . . . , vn}, 

όπου V είναι το σύνολο κόμβων και vi, 1 ≤ i ≤ n, είναι ένας μοναδικός κόμβος. 

 

Ως | V | = n συμβολίζεται ο πληθάριθμος των κόμβων, δηλαδή το πλήθος των κόμβων 

που δημιουργεί το γράφο. 

 

 

Εικόνα 2 Κατευθυνόμενος γράφος 
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Εικόνα 3 Μη κατευθυνόμενος γράφος 

 

7.1.1.2 Ακμές (Edges) 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο κάθε γράφου είναι το σύνολο των ακμών. Οι ακμές 

συνδέουν τους κόμβους. Σε ένα κοινωνικό δίκτυο, αν οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις 

κοινωνικές οντότητες όπως οι άνθρωποι, τότε οι ακμές υποδεικνύουν σχέσεις μεταξύ 

των κόμβων και ως εκ τούτου είναι γνωστές ως σχέσεις ή κοινωνικές σχέσεις.  

Το σύνολο ακμών συμβολίζεται  συνήθως χρησιμοποιώντας το Ε  

E = {e1, e2, . . ., em}, 

όπου ei, 1 ≤ i ≤ m, είναι μία ακμή.  Το μέγεθος του συνόλου παρουσιάζεται συνήθως 

ως 

m = | E |. 

Οι ακμές μπορούν επίσης να αναπαρασταθούν χρησιμοποιώντας τα τελικά σημεία 

τους (κόμβοι), έτσι το e (v1, v2), ή (v1, v2),  υποδηλώνει μια ακμή μεταξύ των 

κόμβων v1 και v2. Οι ακμές μπορούν να έχουν κατευθύνσεις, που σημαίνει ότι ένας 

κόμβος συνδέεται με έναν άλλο, αλλά όχι αντίστροφα. Όταν οι ακμές είναι μη 

κατευθυνόμενες, οι κόμβοι συνδέονται και με τους δύο τρόπους. Σε ένα 

κατευθυνόμενο γράφο οι ακμές έχουν κατευθύνσεις, όπου αυτό σημαίνει ότι η ακμή e 

(v1, v2) δεν είναι ίδια με την ακμή e (v2, v1). 

Ένας γράφος με κατευθυνόμενες ακμές,  είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος. Οι 

κατευθυνόμενες ακμές αναπαρίστανται χρησιμοποιώντας βέλη. Σε ένα 
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κατευθυνόμενο γράφο, μια ακμή e (vi, vj) αναπαρίσταται χρησιμοποιώντας ένα βέλος 

που αρχίζει στο vi και τελειώνει στο vj. Οι ακμές μπορούν να ξεκινούν και να 

τερματίζουν στον ίδιο κόμβο. Για κάθε κόμβο vi, σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφο, το 

σύνολο των κόμβων που συνδέεται μέσω ενός άκρου ονομάζεται γειτονιά και 

αναπαρίσταται ως N(vi). Στους κατευθυνόμενους γράφους, ο κόμβος vi έχει 

εισερχόμενους γείτονες Nin (vi) (κόμβοι που συνδέονται στον vi) και εξερχόμενους 

γείτονες Nout (vi) (κόμβοι που συνδέονται με τον vi).  

 

7.1.2 Μέτρα Γράφων 

7.1.2.1 Βαθμός Κόμβου (Node Degree) 

Ο αριθμός των ακμών που συνδέονται με έναν κόμβο είναι ο βαθμός του κόμβου. Ο 

βαθμός ενός κόμβου vi συχνά συμβολίζεται χρησιμοποιώντας το di. Στην περίπτωση 

των κατευθυνόμενων ακμών, οι κόμβοι έχουν in-degrees (ακμές που δείχνουν προς 

τον κόμβο) και out-degrees (ακμές που εξέρχονται από τον κόμβο). Αυτές οι τιμές 

παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας το din(i) και dout(i), αντίστοιχα. Για παράδειγμα, 

στο Facebook, ο βαθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φίλων του χρήστη, και στο 

Twitter τα in-degree και out-degree αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των φίλων και των 

ακολούθων, αντίστοιχα. Σε κάθε μη κατευθυνόμενο γράφο, το άθροισμα όλων των 

βαθμών των κόμβων είναι ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των ακμών. 

 

7.1.2.2 Κατανομή βαθμού (Degree distribution) 

Σε πολύ μεγάλους γράφους, η κατανομή των βαθμών των κόμβων (κατανομή 

βαθμού) είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η 

κατανομή του βαθμού παίζει σημαντικό ρόλο στην περιγραφή του δικτύου που 

μελετάται. Οποιαδήποτε κατανομή μπορεί να περιγραφεί από τα μέλη της. Στην 

περίπτωσή μας, αυτοί είναι οι βαθμοί όλων των κόμβων στο γράφημα. Η κατανομή 

βαθμού pd (ή P (d), ή P (dv = d)) δίνει την πιθανότητα ότι ένας τυχαία επιλεγμένος 

κόμβος v έχει βαθμό d. Επειδή το pd είναι μια κατανομή πιθανότητας  . 

Σε ένα γράφο με n κόμβους, το pd ορίζεται ως: 
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pd= , 

 

όπου nd είναι ο αριθμός των κόμβων με βαθμό d. Μια σημαντική, συνήθως 

εκτελούμενη διαδικασία είναι να σχεδιαστεί ένα ιστόγραμμα της κατανομής βαθμού, 

στον οποίο ο άξονας x αντιπροσωπεύει το βαθμό (d) και ο άξονας y αντιπροσωπεύει 

είτε  

1) τον αριθμό των κόμβων που έχουν αυτόν τον βαθμό (nd), είτε 

 2) την κλάση των κόμβων που έχουν αυτόν τον βαθμό (pd). 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι σχέσεις 

φιλίας μπορούν να περιγράφονται από έναν μεγάλο γράφο. Σε αυτόν τον γράφο, οι 

κόμβοι αναπαριστούν άτομα και οι ακμές αναπαριστούν σχέσεις φιλίας. Μπορούμε 

να υπολογίσουμε τους βαθμούς των κόμβων και να σχεδιάσουμε την κατανομή του 

βαθμού χρησιμοποιώντας ένα γράφημα όπου ο άξονας x είναι ο βαθμός και ο άξονας 

y είναι η κλάση των κόμβων με αυτόν τον βαθμό. Μια γενική τάση που παρατηρείται 

στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι υπάρχουν πολλοί χρήστες με λίγες 

συνδέσεις και μόνο λίγοι χρήστες με πολύ μεγάλους αριθμούς φίλων. Αυτό συνήθως 

ονομάζεται κατανομή Power Law147. 

 

7.1.2.3. Συνεκτικότητα (Connectivity) 

Ένας κόμβος vi συνδέεται στον κόμβο vj (ή vj είναι προσβάσιμος από το vi) εάν είναι 

δίπλα του ή υπάρχει μια διαδρομή από vi στο vj. Ένας γράφος θεωρείται συνεκτικός 

εάν υπάρχει μια διαδρομή μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων σε αυτόν. Σε έναν 

κατευθυνόμενο γράφo, ο γράφος είναι ασθενώς συνεκτικός εάν υπάρχει μια διαδρομή 

μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων, χωρίς να ακολουθούνται οι κατευθύνσεις των 

ακμών (δηλαδή, οι κατευθυνόμενες ακμές αντικαθίστανται από μη κατευθυνόμενες 

ακμές). Ο γράφος είναι ισχυρά συνεκτικός εάν υπάρχει μια κατευθυνόμενη διαδρομή 

(ακολουθώντας τις κατευθύνσεις των ακμών) μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων.  

 
147 Βλ. και ενότητα 7.2.3.1.2 του παρόντος κειμένου. 
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7.1.2.4. Συνιστώσες (Components) 

Μια συνιστώσα σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφο είναι ένας υπογράφος τέτοιος ώστε 

να υπάρχει μια διαδρομή μεταξύ κάθε ζεύγους κόμβων μέσα στη συνιστώσα. 

 

7.1.2.5. Συντομότερη διαδρομή-μονοπάτι (Shortest path) 

 Όταν ένας γράφος είναι συνεκτικός, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές διαδρομές 

μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων. Το μήκος της μικρότερης διαδρομής μεταξύ 

των κόμβων vi και vj το αναπαριστούμε ως li, j. Η έννοια της γειτονιάς ενός κόμβου 

vi μπορεί να γενικευθεί χρησιμοποιώντας τα πιο σύντομα μονοπάτια. Μια γειτονιά n-

hop του κόμβου vi είναι το σύνολο των κόμβων που βρίσκονται μέσα σε απόσταση n 

από τον κόμβο vi. Δηλαδή, το συντομότερο μονοπάτι στο vi έχει μήκος μικρότερο ή 

ίσο με n. 

 

7.1.2.6. Διάμετρος (Diameter) 

Η διάμετρος ενός γράφου ορίζεται ως το μήκος της μακρύτερης συντομότερης 

διαδρομής μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων στο γράφo. Ορίζεται μόνο για 

συνεκτικούς γράφους, επειδή σε μη συνεκτικούς γράφους είναι δυνατό να μην 

υπάρχει πιο σύντομο μονοπάτι.  

 

7.1.2.7. Διάσχιση ενός Γράφου / Δέντρου 

Μεταξύ των πιο χρήσιμων αλγορίθμων για γράφους είναι οι αλγόριθμοι διάσχισης 

(traversal) για γράφους και συγκεκριμένους υπο-γράφους, όπως τα δέντρα. Αν 

θεωρήσουμε έναν κοινωνικό δίκτυο που έχει πολλούς χρήστες και μας ενδιαφέρει να 

υπολογίσουμε τη μέση ηλικία των χρηστών του. Η συνήθης τεχνική είναι να 

ξεκινήσουμε από ένα χρήστη και να χρησιμοποιήσουμε κάποια τεχνική  διάσχισης 

για να περιηγηθούμε στους φίλους του και στη συνέχεια τους φίλους αυτών των 

φίλων και ούτω καθεξής. Η τεχνική της διάσχισης εγγυάται ότι : 
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1.  πηγαίνουμε σε όλους τους χρήστες και  

2. δεν πηγαίνουμε σε κανέναν χρήστη περισσότερες από μία φορές. 

Οι βασικοί δύο αλγόριθμοι διάσχισης ενός δικτύου είναι η Αναζήτηση Κατά Βάθος 

(DFS) και η Αναζήτηση Κατά Πλάτος (BFS). 

 

7.1.2.8 Αλγόριθμοι συντομότερης διαδρομής  

Σε πολλά προβλήματα απαιτούνται αλγόριθμοι που μπορούν να υπολογίσουν το 

συντομότερο μονοπάτι μεταξύ δύο κόμβων σε ένα γράφο. Στην εξόρυξη γνώσης στα 

κοινωνικά δίκτυα μας ενδιαφέρει να καθορίσουμε τη διαμέτρου του. Η διάμετρος 

μπορεί να υπολογιστεί με την εύρεση της μακρύτερης συντομότερης διαδρομής 

μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κόμβων στο γράφο. 

Ο αλγόριθμος Dijkstra είναι ένας διαδεδομένος αλγόριθμος εύρεσης της 

συντομότερης διαδρομής που αναπτύχθηκε το 1959 από τον Edger Dijkstra148. 

 

7.1.2.9. Βαθμός Κεντρικότητας (Degree Centrality) 

Η κεντρικότητα υποδηλώνει πόσο σημαντικός είναι ένας κόμβος μέσα σε ένα δίκτυο. 

Αν θεωρηθεί ότι στον πραγματικό κόσμο άτομα με πολλές συνδέσεις είναι σημαντικά 

τότε ο βαθμός κεντρικότητας είναι ένα μέτρο που ποσοτικοποιεί την ιδέα αυτή. Το 

μέτρο του βαθμού κεντρικότητας κατατάσσει τους κόμβους με περισσότερες 

συνδέσεις υψηλότερα όσον αφορά την κεντρικότητα. Ο βαθμός κεντρικότητας Cd για 

τον κόμβο vi σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφο είναι Cd (νi) = di, όπου di είναι ο 

βαθμός (αριθμός γειτονικών ακμών) του κόμβου vi. Σε κατευθυνόμενους γράφους 

μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε τον βαθμό εισερχόμενων ακμών (in-degree), τον 

βαθμό εξερχόμενων ακμών (out-degree) είτε τον συνδυασμό (degree) ως τιμή της 

κεντρικότητας βαθμού: 

 
148 Βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Αλγόριθμος_του_Dijkstra, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
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Το in-degree μετρά πόσο δημοφιλής είναι ένας κόμβος και η τιμή του εκφράζει το 

μέγεθος της προβολής ή κύρος του κόμβου. Όταν προσθέτουμε τα μέτρα in-degree 

και out-degree ουσιαστικά αγνοούμε τις κατευθύνσεις των ακμών.  

 

7.1.2.10. Ιδιοδιανυσματική Κεντρικότητα (Eigenvector Centrality)  

Στην κεντρικότητα βαθμού, θεωρούμε ότι οι κόμβοι με περισσότερες συνδέσεις είναι 

πιο σημαντικοί. Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο, η κατοχή περισσότερων φίλων δεν 

εγγυάται από μόνη της ότι κάποιος είναι σημαντικός: το να έχει κανείς σημαντικούς 

φίλους είναι όμως σημαντικό. 

 

7.1.2.11. Κεντρικότητα Ενδιαμεσότητας (Betweenness Centrality) 

Ένας άλλος τρόπος προκειμένου να εξετάσουμε την κεντρικότητα είναι να 

εξετάσουμε πόσο σημαντικοί είναι οι κόμβοι που συνδέουν άλλους κόμβους. Μια 

προσέγγιση, για έναν κόμβο vi, είναι να υπολογιστεί ο αριθμός των συντομότερων 

διαδρομών μεταξύ άλλων κόμβων που περνούν από το vi,  

Cb=  

όπου σst είναι ο αριθμός των συντομότερων διαδρομών από τον κόμβο s στον t  και 

σst (vi) είναι ο αριθμός των μικρότερων διαδρομών από το s προς το t που διέρχονται 

από το vi. Με άλλα λόγια, εξετάζουμε τον ρόλο του κεντρικού vi στη διασύνδεση 

οποιοδήποτε ζεύγους κόμβων s και t.  

 

7.1.2.12. Κεντρικότητα Εγγύτητας (Closeness Centrality) 

Το μέτρο της κεντρικότητας εγγύτητας, βασίζεται στο γεγονός ότι όσο πιο κεντρικοί 

είναι οι κόμβοι σε ένα δίκτυο, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να φτάσουν σε άλλους 

κόμβους. Αυτοί οι κόμβοι θα πρέπει να έχουν το μικρότερο μέσο συντομότερο μήκος 

μονοπατιού προς άλλους κόμβους. Η κεντρικότητα εγγύτητας ορίζεται ως 
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όπου,   είναι το μέσο μήκος συντομότερου μονοπατιού από τον 

κόμβο vi προς τους άλλους κόμβους. Όσο μικρότερο είναι το μέσο συντομότερο 

μήκος διαδρομής, τόσο υψηλότερη είναι  η κεντρικότητα του κόμβου 

 

7.1.2.13. Συντελεστής Συσσώρευσης (Clustering Coefficient) 

Ο συντελεστής συσσώρευσης σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφο μετρά την τάση που 

έχουν οι κόμβοι να σχηματίζουν ομάδες. Ο συντελεστής συσσώρευσης θεωρεί ότι 

δημιουργείται ομάδα όταν σχηματίζονται τρίγωνα, και μπορούμε να τον 

υπολογίσουμε μετρώντας διαδρομές μήκους 2 (άκρα (v1, v2) και (v2, v3)) και 

ελέγχοντας αν υπάρχει η τρίτη ακμή (v3, v1) δηλαδή είναι κλειστό). Έτσι, ο 

συντελεστής συσσώρευσης C ορίζεται ως το λόγο του πλήθους των κλειστών 

μονοπατιών μήκους 2 προς το πλήθος των διαδρομών μήκους 2. 

C=  

 

7.2 Μετρήσεις στα κοινωνικά δίκτυα  

Τα δίκτυα του πραγματικού κόσμου μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Όταν 

σχεδιάζουμε μοντέλα δικτύων, επιδιώκουμε να σχεδιάσουμε μοντέλα που να μπορούν 

να περιγράψουν με ακρίβεια αυτά τα δίκτυα μιμούμενα αυτά τα κοινά 

χαρακτηριστικά. Για να προσδιοριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά, μια κοινή πρακτική 

είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά τους και να αποδειχθεί ότι οι μετρήσεις 

για αυτά τα χαρακτηριστικά είναι συνεπείς μεταξύ των δικτύων.  

Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά των δικτύων που παρουσιάζουν σταθερές μετρήσεις 

σε δίκτυα του πραγματικού κόσμου και αυτά είναι η κατανομή βαθμού, ο 

συντελεστής συσσώρευσης και το μέσο μήκος διαδρομής. 
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7.2.3.1 Κατανομή βαθμού (Degree Distribution) 

7.2.3.1.1 Η κατανομή του βαθμού των κόμβων στα κοινωνικά δίκτυα μοιάζει με την 

κατανομή του πλούτου μεταξύ των ατόμων! Τα περισσότερα άτομα έχουν ένα μέσο 

κεφάλαιο ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούνται εξαιρετικά πλούσιοι. Στην πραγματικότητα, 

παρατηρούνται εκθετικά περισσότερα άτομα με μέσο ποσό κεφαλαίου σε σχέση με το 

πλήθος των πλουσίων. Η ίδια κατανομή παρατηρείται και για τον πληθυσμό των 

πόλεων. Ορισμένες μητροπολιτικές περιοχές είναι πυκνό κατοικημένες, ενώ άλλες 

πόλεις έχουν μέσο μέγεθος πληθυσμού. Στο διαδίκτυο παρατηρείται το ίδιο 

φαινόμενο κατά τη μέτρηση της δημοτικότητας των οντοτήτων. Για παράδειγμα, 

• Πολλοί ιστότοποι τυγχάνουν επίσκεψης λιγότερο από χίλιες φορές το μήνα, ενώ 

μερικοί άλλοι ιστότοποι τυγχάνουν επίσκεψης περισσότερο από ένα εκατομμύριο 

φορές την ημέρα. 

• Οι περισσότεροι χρήστες κοινωνικών δικτύων δραστηριοποιούνται σε μερικές 

τοποθεσίες, ενώ μερικά άτομα δραστηριοποιούνται σε εκατοντάδες τοποθεσίες. 

• Υπάρχουν εκθετικά περισσότερα προϊόντα με χαμηλότερες τιμές για πώληση σε 

σύγκριση με τα ακριβά. 

• Υπάρχουν πολλοί χρήστες με μερικούς μόνο φίλους και λίγοι χρήστες με χιλιάδες 

φίλους. 

Η τελευταία παρατήρηση σχετίζεται άμεσα με τους βαθμούς κόμβων στα κοινωνικά 

δίκτυα. 

Ο βαθμός ενός κόμβου στα κοινωνικά δίκτυα συχνά υποδηλώνει τον αριθμό των 

φίλων που έχει ένα άτομο. Έτσι, η κατανομή του αριθμού των φίλων δηλώνει την 

κατανομή του βαθμού του δικτύου. Αποδεικνύεται ότι σε κάθε μία από αυτές τις 

περιπτώσεις, η κατανομή των τιμών ακολουθεί μια κατανομή power-law. 

 

7.2.3.1.2 Power-Law  
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Στη στατιστική, ένας «νόμος δύναμης» (Power Law) είναι μια συναρτησιακή σχέση 

μεταξύ δύο ποσοτήτων, όπου μια ποσότητα μεταβάλλεται ως δύναμη της άλλης. 

Είναι μία ειδική κατανομή πιθανότητας και για μία συνεχή μεταβλητή x ορίζεται ως: 

P(x)=a x-b, για x>xmin 

 

Αν k είναι ο βαθμός ενός κόμβου (δηλ. o αριθμός των φίλων που έχει ένα άτομο) και 

pk η πιθανότητα της κλάσης των ατόμων με βαθμό k (δηλ. συχνότητα παρατήρησης k 

/| V |). Τότε, στην κατανομή Power Law έχουμε pk = ak-b, όπου b είναι ο εκθέτης του 

νόμου δύναμης και a είναι μία πολλαπλασιαστική σταθερά του νόμου δύναμης. 

 

 

Εικόνα 4 Παράδειγμα γραφήματος μιας κατανομής που ακολουθεί το νόμο δύναμης. 

 

7.2.3.2 Συντελεστής ομαδοποίησης (Clustering Coefficient) 

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι φιλίες είναι εξαιρετικά μεταβατικές. Με άλλα λόγια, οι 

φίλοι ενός ατόμου είναι συχνά φίλοι μεταξύ τους. Αυτές οι φιλίες σχηματίζουν 

τριάδες φιλίας και παρατηρούνται συχνά στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

7.2.3.3 Μέσο μήκος διαδρομής (Average Path Length) 

Στα κοινωνικά δίκτυα, οποιαδήποτε δύο μέλη του δικτύου συνδέονται συνήθως μέσω 

μικρών διαδρομών. Με άλλα λόγια, το μέσο μήκος διαδρομής είναι μικρό. Αυτό είναι 

γνωστό ως φαινόμενο του «μικρού κόσμου» (small-world). Στο πολύ γνωστό πείραμα 

του μικρού κόσμου που διεξήχθη στη δεκαετία του 1960 από τον Stanley Milgram 

(όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω), ο Milgram υποθέτει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον 
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κόσμο συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας διαδρομής που αποτελείται από έξι άτομα 

(δηλ. τους έξι βαθμούς απόστασης). Ομοίως, παρατηρούμε μικρά μέσα μήκη 

διαδρομής στα κοινωνικά δίκτυα. Για παράδειγμα, τον Μάιο του 2011, το μέσο μήκος 

διαδρομής μεταξύ ατόμων στο γράφο του Facebook ήταν 4,7. Αυτός ο μέσος όρος 

ήταν 4,3 για τα άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή. 

 

7.2.3.4 Τυχαίοι Γράφοι (Random Graphs) 

Αρχίζουμε με την πιο βασική παραδοχή για το πώς μπορούν να σχηματιστούν φιλίες: 

Οι ακμές (δηλ. φιλίες) μεταξύ κόμβων (δηλ. ατόμων) σχηματίζονται τυχαία. 

Το μοντέλο τυχαίων γράφων ακολουθεί αυτή τη βασική παραδοχή. Στην 

πραγματικότητα, οι φιλίες στα δίκτυα του πραγματικού κόσμου απέχουν πολύ από 

την τύχη. Υποθέτοντας τυχαίες φιλίες, απλοποιούμε τη διαδικασία σχηματισμού 

φιλίας στα δίκτυα του πραγματικού κόσμου, ελπίζοντας ότι αυτές οι τυχαίες φιλίες θα 

δημιουργήσουν τελικά δίκτυα που εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

 

 

7.3 Ανάλυση ιστού (Web analytics) 

7.3.1 Η ανάλυση ιστού είναι η μέτρηση, η συλλογή, η ανάλυση και η αναφορά 

δεδομένων ιστού για σκοπούς κατανόησης και βελτιστοποίησης της χρήσης του 

ιστού149.  

Η ανάλυση ιστού δεν είναι απλώς μια διαδικασία μέτρησης της επισκεψιμότητας στο 

διαδίκτυο, αλλά χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την έρευνα των επιχειρήσεων και 

της αγοράς και για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας 

ιστοσελίδας150. Για τους λόγους αυτούς, έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα και 

 
149 WAA Standards Committee, “Web analytics definitions”, Washington DC: Web Analytics 
Association, 2008, p. 3 (url: https://www.slideshare.net/leonaressi/waa-web-analytics-definitions, 
προσπελάστηκε στις 13.03.2020).  
150 Για τα Web Analytics βλ. στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (url: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics#cite_note-1, προσπελάστηκε στις 13.03.2020).  
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υπηρεσίες  - μερικά διαθέσιμα χωρίς χρέωση και μερικά με χρέωση – για την 

ανάλυση δεδομένων των κοινωνικών μέσων.  

Οι εφαρμογές ανάλυσης ιστού παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να μετρήσουν 

τα αποτελέσματα παραδοσιακών διαφημιστικών εκστρατειών και βοηθούν τις 

εταιρείες marketing να εκτιμήσουν τον βαθμό αλλαγής της επισκεψιμότητας σε έναν 

ιστότοπο μετά την έναρξη μιας νέας διαφημιστικής καμπάνιας. Οι υπηρεσίες 

ανάλυσης ιστού, δηλαδή, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των 

επισκεπτών σε έναν ιστότοπο και τον αριθμό των προβολών μιας σελίδας, ενώ 

βοηθούν στην μέτρηση των τάσεων κυκλοφορίας και δημοτικότητας, που προφανώς 

αξιοποιείται στην έρευνα αγοράς.  

 

7.3.2 Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουν καθιερωθεί συγκεκριμένοι ορισμοί και 

μέθοδοι ανάλυσης ιστού, καθώς οι φορείς του κλάδου προσπαθούν να συμφωνήσουν 

επ’ αυτού για αρκετό χρονικό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κυριότερα 

όργανα του κλάδου αυτού είναι το IAB (Interactive Advertising Bureau), η 

JICWEBS151 (η κοινή επιτροπή βιομηχανίας για τα πρότυπα Web στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ιρλανδία) και η DAA (Digital Analytics Association), πρώην WAA 

(Web Analytics Association, ΗΠΑ)152.  

Ωστόσο, μερικοί από τους όρους επί των οποίων φαίνεται να συγκλίνουν οι ως άνω 

φορείς είναι οι ακόλουθοι: 

 

 
151 Η JICWEBS δημιουργήθηκε από τη βιομηχανία μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Ιρλανδίας για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και τη συγκρισιμότητα της μέτρησης στο διαδίκτυο 
και αποτελείται από τους ακόλουθους εμπορικούς φορείς: Σύνδεσμος Διαδικτυακών Εκδοτών (AOP), 
Γραφείο Διαφήμισης Διαδικτύου (IAB) Ηνωμένο Βασίλειο, Ένωση Ειδήσεων Ειδήσεων, ISBA - τη 
φωνή των βρετανών διαφημιστών - Ινστιτούτο Επαγγελματιών στη Διαφήμιση (IPA). Η JICWEBS 
επιβλέπει την ανεξάρτητη ανάπτυξη ορθών πρακτικών και προτύπων στους τομείς της ασφάλειας της 
μάρκας, της απάτης διαφημίσεων και της προβολής (βλ. https://www.abc.org.uk/jicwebs, 
προσπελάστηκε στις 13.03.2020).  
152 Karolina Gawron & Karolina Lubowicka, Web Analytics Vendors Review & Comparison Sheet: 
Which Solution Will Be Right For You? [UPDATE], PIWIK PRO, Φεβρουάριος 2018 (url: 
https://piwik.pro/blog/web-analytics-vendors-comparison-sheet/, προσπελάστηκε στις 13.03.2020).  
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• Ποσοστό αναπήδησης (Bounce Rate): το ποσοστό δηλαδή που αποτελεί 

τις επισκέψεις μιας σελίδας, δίχως άλλες αλληλεπιδράσεις (κλικ), στη 

συγκεκριμένη σελίδα. Έτσι, ένα κλικ σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

ονομάζεται αναπήδηση (bounce). 

 

• Χτύπημα (Hit): το αίτημα για ένα αρχείο από τον διακομιστή του ιστού. Ο 

αριθμός «χτυπημάτων» (hits) ενός ιστοτόπου χρησιμοποιείται συχνά, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η δημοτικότητά του, αλλά ο αριθμός αυτός είναι 

εξαιρετικά παραπλανητικός και υπερτιμά θεαματικά τη δημοτικότητα, καθώς 

μια ενιαία ιστοσελίδα συνήθως αποτελείται από πολλαπλά (συχνά δεκάδες) 

διακριτά αρχεία, καθένα από τα οποία υπολογίζεται ως χτύπημα (hit), όσο η 

σελίδα μεταφορτώνεται, οπότε ο αριθμός των επισκέψεων είναι πραγματικά 

ένας αυθαίρετος αριθμός, που αντανακλά περισσότερο την πολυπλοκότητα 

των μεμονωμένων σελίδων στην ιστοσελίδα, παρά υπολογίζει την 

δημοτικότητα αυτής.  

 

• Επισκέπτης (visitor) / μοναδικός επισκέπτης (unique visitor) / 

μοναδικός χρήστης (unique user): Ο συγκεκριμένος και μοναδικός πελάτης, 

που δημιουργεί προβολές σελίδες ή πραγματοποιεί επισκέψεις σε 

καθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. ημέρα, εβδομάδα ή μήνα). Ο μοναδικά 

αναγνωρισμένος πελάτης αυτός διαμορφώνεται συνήθως μέσω ενός 

συνδυασμού μιας μηχανής (ο επιτραπέζιος υπολογιστής ενός ατόμου στην 

εργασία για παράδειγμα) και ενός προγράμματος περιήγησης (Firefox σε αυτό 

το μηχάνημα). Η αναγνώριση γίνεται συνήθως μέσω ενός μόνιμου cookie153 

που έχει τοποθετηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον κώδικα σελίδας 

ιστότοπου. Μια παλαιότερη μέθοδος, που χρησιμοποιείτο στην ανάλυση 

 
153 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα ενός χρήστη. Έχουν 
σχεδιαστεί για να κατέχουν μια μέτρια ποσότητα δεδομένων ειδικά για έναν συγκεκριμένο πελάτη και 
έναν ιστότοπο και μπορούν να προσπελαστούν, είτε από τον εξυπηρετητή ιστού είτε από τον 
υπολογιστή-πελάτη. Αυτό επιτρέπει στον διακομιστή να εμφανίσει μια σελίδα προσαρμοσμένη σε ένα 
συγκεκριμένο χρήστη ή η ίδια η σελίδα μπορεί να περιέχει κάποιο σενάριο, που γνωρίζει τα δεδομένα 
στο cookie και έτσι μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες από μία επίσκεψη στον ιστότοπο στο επόμενο 
(βλ. http://www.whatarecookies.com/, προσπελάστηκε στις 13.03.2020). 



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

64 

 

αρχείου καταγραφής, είναι ο μοναδικός συνδυασμός της διεύθυνσης IP154 του 

υπολογιστή και των πληροφοριών του συγκεκριμένου πληροφοριακού 

συστήματος (π.χ. υπολογιστή) του μοναδικού αυτού επισκέπτη, που 

παρέχονται στον διακομιστή του ιστού από το πρόγραμμα περιήγησης. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ο μοναδικός επισκέπτης δεν ταυτίζεται με τον συγκεκριμένο 

άνθρωπο που χρησιμοποιεί τη συσκευή με το πληροφοριακό σύστημα κατά τη 

στιγμή της επίσκεψης, δεδομένου ότι ένας άνθρωπος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει π.χ. διαφορετικούς υπολογιστές ή, στον ίδιο υπολογιστή, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά προγράμματα περιήγησης και θα 

θεωρείται διαφορετικός επισκέπτης σε κάθε περίσταση.  

 

• Μέση προβολή βάθους σελίδας (Average Page Depth): το βάθος σελίδας 

είναι το κατά προσέγγιση μέγεθος της μέσης επίσκεψης, το οποίο 

υπολογίζεται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό προβολών σελίδας με τον 

συνολικό αριθμό επισκέψεων. 

 

• Μέση διάρκεια προβολής σελίδας (Average Page View Duration): ο 

χρόνος που αφιερώνουν οι επισκέπτες σε μια μέση σελίδα του ιστότοπου. 

 

7.4 Ανάλυση συναισθήματος   

Η ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) αποτελεί μία υποπεριοχή της 

ταξινόμησης κειμένου και αναφέρεται στη διαδικασία εξαγωγής πληροφορίων για τη 

συναισθηματική κατάσταση ενός χρήστη μέσα από το γραπτό λόγο του. 

Χρησιμοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικού λόγου (natural language processing - 

 
154 Μία διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο μιας διεύθυνσης κατοικίας ή ενός αριθμού 
τηλεφώνου (π.χ. VoIP) για έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο διαδίκτυο. Όπως κάθε 
διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό κτίριο ή τηλέφωνο, μια 
διεύθυνση IP χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής που 
συνδέεται στο δίκτυο (βλ Wikipedia, url: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%
CF%83%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%
CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BA
%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85, προσπελάστηκε στις 13.03.2020). 
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NLP), στατιστικές μεθόδους και μεθόδους μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση 

ενός κειμένου σε κλάσεις που εκφράζουν συναίσθημα. 

Η ανάλυση συναισθήματος μπορεί να διαχωριστεί με βάση την ακριβή έννοια της 

συναισθηματικής κατάστασης που επιχειρεί να προσδιορίσει. Σύμφωνα με τη 

Wikipedia,  μπορεί να αναφέρεται είτε στη γενικότερη συναισθηματική κατάσταση 

του συγγραφέα κατά τη συγγραφή του κειμένου, είτε στο συναίσθημα που 

μεταδίδεται σκόπιμα από τον συγγραφέα στον αναγνώστη μέσω του κειμένου, είτε 

στην άποψη του συγγραφέα σχετικά με κάποιο θέμα. 

 

7.5 Ειδικότερα πεδία μελέτης για τα δεδομένα χρήσης των κοινωνικών 

δικτύων 

Παρακάτω περιγράφονται τα γενικότερα πεδία μελέτης που προκύπτουν από τα 

δεδομένα χρήσης των κοινωνικών δικτύων, όπως αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του 

C. Aggarwal155.  

 

7.5.1 Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δικτύων  

Στη στατιστική ανάλυση κοινωνικών δικτύων μελετώνται οι στατιστικές ιδιότητες 

των τυπικών κοινωνικών δικτύων. Μερικά ζητήματα που ερευνώνται στα τυπικά 

κοινωνικά δίκτυα είναι η μορφολογία τους, όπως η δομή και το μέγεθος. Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό που ερευνάται είναι η συνδεσιμότητα των κόμβων. Για παράδειγμα, 

με πόσους κόμβους συνδέονται οι χρήστες σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, και αν 

σχηματίζονται κοινότητες. Επίσης, εξετάζεται η χρονική εξέλιξη του κοινωνικού 

δικτύου, πώς και πότε δηλαδή προστίθενται ή αφαιρούνται νέες οντότητες από το 

κοινωνικό δίκτυο.  

 

7.5.2 Τυχαίοι περίπατοι (Random Walks) και εφαρμογές στα κοινωνικά δίκτυα  

 
155 C. Aggarwal, Social Network Data Analytics, Springer Science & Business Media, Μάρτιος 2011, 
p. 9-13.  
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Η βασική αρχή του δημοφιλούς αλγορίθμου page-rank που χρησιμοποιείται για την 

βαθμολόγηση εγγράφων διαδικτύου (web documents) μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 

στην αναζήτηση και τη βαθμολόγηση οντοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα.    

 

7.5.3 Ανίχνευση κοινοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα  

Ένα από τα βασικά ερευνητικά ζητήματα στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων είναι ο 

εντοπισμός κοινοτήτων. Το πρόβλημα του εντοπισμού κοινοτήτων σχετίζεται με αυτό 

της ομαδοποίησης και στοχεύει στο να προσδιορίσει περιοχές του δικτύου, οι οποίες 

είναι «πυκνές» ως προς τη συνδεσιμότητα.  

 

7.5.4 Ταξινόμηση κόμβων στα κοινωνικά δίκτυα  

Σε πολλές εφαρμογές κάποιοι κόμβοι στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως προς ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, σε μια 

εφαρμογή μάρκετινγκ, κάποιοι κόμβοι μπορεί να είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται για 

ένα συγκεκριμένο προϊόν και να επιθυμούμε να εντοπίσουμε-χαρακτηρίσουμε και 

άλλους κόμβους στο δίκτυο ως πιθανούς που να ενδιαφέρονται βάσει συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών των κόμβων αλλά και το δομικών χαρακτηριστικών του δικτύου.     

 

7.5.5 Εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων  

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι δυναμικές οντότητες, όπου νέα μέλη συνδέονται με 

αποτέλεσμα και νέες διασυνδέσεις να δημιουργούνται και παλιά μέλη παύουν να 

συμμετέχουν, με τις αντίστοιχες διασυνδέσεις να εξαφανίζονται. Αυτά δημιουργούν 

αλλαγές στη δομή του δικτύου σε επίπεδο κοινοτήτων αλλά και σε όλο το κοινωνικό 

δίκτυο. Δύο σημαντικές ερωτήσεις που προκύπτουν έχουν να κάνουν με το ποιοι 

είναι οι νόμοι που διέπουν μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κοινωνικό δίκτυο και πώς 

εξελίσσεται ποια κοινότητα στο χρόνο και ποιες αλλαγές πραγματοποιούνται και πώς 

μπορούμε να τις παρουσιάσουμε.  
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7.5.6 Ανάλυση κοινωνικής επιρροής  

Εξετάζεται ο βαθμός επιρροής ενός κόμβου προς έναν άλλο. Ένα κλασικό 

παράδειγμα είναι η εφαρμογή στο viral marketing, όπου χρησιμοποιούνται μηνύματα 

μεταξύ συνδεδεμένων συμμετεχόντων στο κοινωνικό δίκτυο με στόχο να διαδώσουν 

την πληροφορία σε διαφορετικά μέρη του δικτύου. Μερικές εύλογες ερωτήσεις που 

προκύπτουν αναφορικά με την ανάλυση κοινωνικής επιρροής είναι: 

Α. Πώς μοντελοποιούμε την επιρροή μεταξύ των χρηστών; 

Β. Πώς μοντελοποιούμε την διάδοση της επιρροής;  

Γ. Ποιοι χρήστες έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή;  

 

7.5.7 Πρόβλεψη συνδέσμου στα κοινωνικά δίκτυα   

Αρκετή έρευνα στα κοινωνικά δίκτυα έχει επικεντρωθεί στη χρήση των 

διασυνδέσεων (links), με σκοπό να προσδιοριστούν ή να προβλεφθούν νέες 

διασυνδέσεις με τους υπάρχοντες κόμβους. Η διαδικασία πρόβλεψης χρησιμοποιεί τη 

δομή του δικτύου ή πληροφορίες από διάφορα χαρακτηριστικά των κόμβων.  

 

7.5.8 Ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα  

Ένα επίσης σημαντικό πεδίο έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα είναι η διατήρηση της 

ιδιωτικότητας και η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που δεν 

επιθυμούν να αποκαλυφθούν.  

 

7.5.9 Οπτικοποίηση των κοινωνικών δικτύων 

Η παρουσίαση του γράφου ενός κοινωνικού δικτύου είναι πρακτικά αδύνατη, και για 

αυτόν τον λόγο ερευνώνται νέες μέθοδοι παρουσίασης και περιγραφής της δομής 

ενός γράφου.  

 

7.5.10 Data Mining στα κοινωνικά δίκτυα 
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Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν πληθώρα δεδομένων τα οποία μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τις τεχνικές Data Mining156 για να ανακαλυφθούν νέες και 

χρήσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές. Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων παρέχουν 

στους ερευνητές και τους επαγγελματίες τα εργαλεία που απαιτούνται για την 

ανάλυση μεγάλων, σύνθετων και συχνά μεταβαλλόμενων δεδομένων των κοινωνικών 

δικτύων. 

 

7.5.11 Text Mining σε κοινωνικά δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα περιέχουν μεγάλη ποσότητα κειμένου στους κόμβους σε 

διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να περιέχουν 

συνδέσμους σε post, blogs, ή άρθρα. Οι τεχνικές text mining157 βοηθούν στην 

κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση των κόμβων βάσει περιεχομένου. 

 

7.5.12 Ενσωμάτωση αισθητήρων και κοινωνικά δίκτυα 

Πολλά κινητά παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αλληλοεπιδρούν με άλλους 

δυναμικά, και σε πραγματικό χρόνο, βάση της τρέχουσας τοποθεσίας τους και 

κατάστασής τους. Τέτοιες εφαρμογές οδηγούν στη δημιουργία μαζικών ροών 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Εφόσον η τοποθεσία είναι ιδιωτική, αυτό 

δημιουργεί και ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την 

επεξεργασία τους.   

 

Άλλες εξίσου σημαντικές περιοχές έρευνας είναι η ανάλυση του περιεχομένου 

multimedia των κοινωνικών δικτύων και η ανάλυση των tags. 

 

 

7.6 Εργαλεία ανάλυσης  

 
156 Βλ. ανωτέρω την ενότητα 5.1 του παρόντος κειμένου. 
157 Βλ. ανωτέρω την ενότητα 5.2 του παρόντος κειμένου. 
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Για τις ανάγκες ανάκτησης επεξεργασίας δεδομένων καθώς και για τον υπολογισμό 

μέτρων γράφων χρησιμοποιούνται ευρέως οι βάσεις δεδομένων γράφων, η γλώσσα 

προγραμματισμού python και το πακέτο Networkx. 

 

7.6.1 Neo4j 

Μια Βάση Δεδομένων Γράφων είναι μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί δομές 

γράφων για τα σημασιολογικά ερωτήματα, με τους κόμβους και τις ακμές να 

αντιπροσωπεύουν και να αποθηκεύουν δεδομένα. Κυρίαρχη έννοια των βάσεων 

αυτών είναι ο γράφος (με τους κόμβους και τις ακμές του), ο οποίος συσχετίζει άμεσα 

στοιχεία δεδομένων στον αποθηκευτικό χώρο. Οι σχέσεις αυτές επιτρέπουν στα 

δεδομένα να συνδεθούν μεταξύ τους άμεσα και στις περισσότερες περιπτώσεις 

ανακτώνται με μία μόνο λειτουργία. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά με τις 

συμβατικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όπου οι σχέσεις μεταξύ των δεδομένων 

είναι αποθηκευμένες στα ίδια τα δεδομένα, και τα ερωτήματα αναζήτησης 

χρησιμοποιούν την έννοια των συνδεδεμένων πινάκων με χρήση JOIN για την 

ανάκτηση και τη συλλογή των σχετικών δεδομένων158. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

εφαρμογές κοινωνικών δικτύων δεδομένου, αποτυπώνουν καλύτερα τις χαλαρές 

δομές τους και τους δίνουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται και να κλιμακώνονται 

ευέλικτα. 

Το Neo4j αποτελεί μια ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων για γράφους που διαθέτει 

όμως και εμπορική έκδοση159. Αποτελεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, καθώς 

σχεδιάστηκε με σκοπό να είναι βελτιστοποιημένη για δομές γράφων, αντί για 

πίνακες. Οι βάσεις δεδομένων γράφων επιτρέπουν τη γρήγορη ανάκτηση 

 
158 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδεικνύει τη διαφορά ως προς την απόδοση των βάσεων 
δεδομένων γράφων (συγκεκριμένα της Neo4j) έναντι των σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
παρουσιάζεται στο βιβλίο των Partner και Vukotic, “Neo4j in Action”. Πιο συγκεκριμένα, 
πραγματοποιείται ένα πείραμα με σκοπό να γίνει αντιληπτή η μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα 
απόκρισης των βάσεων δεδομένων γράφων έναντι των σχεσιακών συστημάτων, όταν αυτά πρέπει να 
διαχειριστούν διασυνδεδεμένα δεδομένα. 

159 Neo4j Documentation (url: https://neo4j.com/docs/, προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
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πολύπλοκων ιεραρχικών δομών που είναι δύσκολο να μοντελοποιηθούν σε σχεσιακά 

συστήματα.160.  

 Το Neo4j είναι μια ισχυρή, επεκτάσιμη και υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων, 

γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές που περιλαμβάνουν 

δεδομένα με τη μορφή γράφων ή μπορούν να μετατραπούν σε γράφους. 

Για την εισαγωγή, ανάκτηση και τροποποίηση δεδομένων, το Neo4j χρησιμοποιεί τη 

γλώσσα Cypher. Η Cypher είναι μια δηλωτική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις 

δεδομένων γράφων. Είναι πολύ εκφραστική, από την άποψη ότι μοιάζει πολύ με τον 

τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαισθητικά τους γράφους. Επειδή ακριβώς 

είναι δηλωτική, επικεντρώνεται στο να ορίσει με σαφήνεια τι θα ανακτήσουμε από 

τον γράφο.161 

Ένας γράφος μπορεί να επεκταθεί σε μέγεθος και πολυπλοκότητα καθώς η εφαρμογή 

εξελίσσεται, με μικρό αντίκτυπο στις επιδόσεις της. Είτε ξεκινά η ανάπτυξη νέων 

εφαρμογών, είτε αυξάνεται η υπάρχουσα λειτουργικότητα, το μόνο που μπορεί να 

περιορίσει το Neo4j, είναι το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα με τις εφαρμογές του.  

Η εγκατάσταση σε μια συσκευή μπορεί να χειριστεί ένα γράφο δισεκατομμυρίων 

κόμβων και σχέσεων. Στην περίπτωση που η διεκπεραίωση των ερωτημάτων που 

τίθενται δεν είναι αποδοτική, η βάση δεδομένων μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ 

πολλαπλών (distributed) συστημάτων. Τα ερωτήματα πραγματοποιούνται μέσω 

πλοήγησης στους κόμβους του γράφου και μπορούν να εκτελούνται εκατομμύρια 

πλοηγήσεις ανά δευτερόλεπτο. Ένα βήμα πλοήγησης μοιάζει με ένα join σε μία 

σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS). Το Neo4j μπορεί να υποστηρίξει περισσότερες 

από μία βάσεις στην ίδια συσκευή. 

 
160 Neo4j, What is a Graph Database? (url: https://neo4j.com/developer/graph-database/, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
161 Cypher Query Language (url: https://neo4j.com/developer/cypher-query-language/, προσπελάστηκε 
στις 15.03.2020). 
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Χρησιμοποιώντας το Application Graph Algorithms Playground που ενσωματώνεται 

στο Neo4j υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστούν διάφορα μέτρα που αφορούν τους 

γράφους. Αυτά είναι162:  

• Betweenness: Το μέτρο αυτό αποτελεί ένα τρόπο ανίχνευσης της επιρροής 

που έχει ένας κόμβος στη ροή των πληροφοριών στο γράφο. Συχνά 

χρησιμοποιείται για να βρει κόμβους που χρησιμεύουν ως γέφυρα από ένα 

μέρος του γράφου σε ένα άλλο. 

• Closeness: Εντοπίζει κόμβους που είναι σε θέση να διανέμουν πολύ 

αποτελεσματικά τις πληροφορίες στο γράφο. Μετρά τη μέση απόκλιση 

(αντίστροφη απόσταση) σε όλους τους άλλους κόμβους. Οι κόμβοι με υψηλό 

closeness έχουν τις μικρότερες αποστάσεις από όλους τους άλλους κόμβους. 

• Degree (In degree & Out degree): Δείχνει το πλήθος των άμεσων 

συνδέσεων ενός συγκεκριμένου κόμβου. Στην περίπτωση που θέλουμε να 

συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό μόνο τις εισερχόμενες ακμές υπολογίζουμε 

το In degree. Στην περίπτωση των εξερχομενων ακμών, το Out degree. Ένα 

θέλουμε το συνδυασμό και των δυο υπάρχει η επιλογή “both”.  

• Pagerank: Μετρά την επιρροή ή τη συνδεσιμότητα των κόμβων. Πήρε το 

όνομά του από τον συνιδρυτή της Google Larry Page και χρησιμοποιείται για 

την ταξινόμηση ιστότοπων στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google. 

Μετρά τον αριθμό και την ποιότητα των συνδέσεων σε μια σελίδα με σκοπό 

να εκτιμηθεί η σημασία της σελίδας. Η υποκείμενη υπόθεση είναι ότι οι 

σελίδες που θεωρούνται σημαντικές είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν 

μεγαλύτερο όγκο συνδέσμων από άλλες σελίδες. 

• Strongly Connected Components (SCC): Βρίσκει σύνολα (ισχυρές 

συνιστώσες) συνδεδεμένων κόμβων σε ένα κατευθυνόμενο γράφο όπου κάθε 

κόμβος είναι προσβάσιμος με αμφίδρομη σχέση από οποιονδήποτε άλλο 

κόμβο στο ίδιο σύνολο. Ένας κατευθυνόμενος γράφος είναι ισχυρά 

συνεκτικός εάν για κάθε ζευγάρι κορυφών u,v υπάρχει ένα κατευθυνόμενο 
 

162 Mark Needham & Amy E. Hodler,, Graph Algorithms: Practical Examples in Apache Spark and 
Neo4j, O'Reilly Media, chapter 5. 
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μονοπάτι από την κορυφή u στην κορυφή v καθώς και ένα κατευθυνόμενο 

μονοπάτι από την κορυφή v στην κορυφή u. Οι ισχυρές συνιστώσες ενός 

γράφου είναι τα μέγιστα ισχυρά συνεκτικά του υπογραφήματα. 

 

7.6.2 Networkx και Python 

Ένα από τα βασικά και πιο αποδοτικά εργαλεία για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων 

είναι το NetworX. Είναι ένα λογισμικό που κυκλοφόρησε και διανέμει δωρεάν η 

BSD-new license. Εμφανίστηκε για πρώτη φόρα στο ετήσιο συνέδριο της SciPy το 

2004 και κυκλοφόρησε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα τον Απρίλιο του 2005. Το 

NetworkX είναι ένα πακέτο της γλώσσας Python το οποίο χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία, τη διαχείριση και τη μελέτη της δομής, της δυναμικής και των 

λειτουργιών των σύνθετων δικτύων. Η εύκολη χρήση και η ευελιξία της γλώσσας 

Python σε συνδυασμό με το εργαλείο SciPy καθιστά το NetworkX ένα από τα πιο 

ισχυρά εργαλεία για επιστημονικούς υπολογισμούς163. 

 

Το NetworkX παρέχει: 

• εργαλεία για τη μελέτη της δομής και της δυναμικής των κοινωνικών 

δικτύων, βιολογικών δικτύων και δικτύων υποδομών · 

• μια τυπική διεπαφή προγραμματισμού και μια εφαρμογή γραφημάτων που 

είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές. 

• ένα περιβάλλον ταχείας ανάπτυξης για συνεργατικά, πολυεπιστημονικά 

πρότζεκτ. 

• μια διεπαφή με υπάρχοντες αριθμητικούς αλγορίθμους και κώδικα 

γραμμένο σε C, C ++ και FORTRAN  

και 

 
163 Γ. Τσαγανάκης & Π. Πιτσιάβας, NetworkX (url: 
https://el.wikibooks.org/wiki/Τεχνική_Νομοθεσία_Για_Μηχανικούς_Πληροφορικής/1._Εργαλεία_ανά
λυσης_κοινωνικών_δικτύων._H_2._Εργαλεία_για_anti-
forensics.#NetworkX_(Γιώργος_Τσαγανάκης_._Πιτσιάβας_Παύλος, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
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• την ικανότητα να εργάζεται εύκολα κανείς με μεγάλα μη τυποποιημένα 

σύνολα δεδομένων. 

Με το NetworkX μπορεί κανείς να φορτώσει και να αποθηκεύσει δίκτυα σε 

τυποποιημένες και μη μορφές δεδομένων, να δημιουργήσει πολλούς τύπους τυχαίων 

και κλασσικών δικτύων, να αναλύσει τη δομή του δικτύου, να δημιουργήσει μοντέλα 

δικτύου, να σχεδιάσει νέους αλγόριθμους για το δίκτυο, να σχεδιάσει δίκτυα και 

πολλά άλλα164. 

 

7.6.3 Application Programming Interface - APIs 

To βασικό στοιχείο της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων είναι τα δεδομένα. Τα 

δεδομένα αποκτώνται είτε μέσω των προγραμματιστικών διεπαφών (API-Application 

Programming Interface) που προσφέρουν τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα, είτε 

εντοπίζοντας δεδομένα από άλλες έρευνες. Αν όμως επιθυμούμε να αναλύσουμε 

συγκεκριμένα δεδομένα των κοινωνικών δικτύων που δεν είναι εφικτό να τα 

ανακτήσει κάποιος από τα APIs και δεν είναι διαθέσιμα από ελεύθερες πηγές, τότε θα 

πρέπει να απευθυνθεί σε εταιρίες που εμπορεύονται τέτοια δεδομένα. Ακόμα και σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντα δυνατόν να βρούμε τα δεδομένα που 

χρειαζόμαστε ή ακόμα και στη μορφή που απαιτούνται για την ανάλυση.  

Σε υψηλό επίπεδο, τα API είναι ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα «μιλούν» 

μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες.  

 

7.6.4 Το πακέτο VADER 

Για τη συναισθηματική ανάλυση κειμένων από τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να 

προσέξουμε τη θέση ενός όρου, τη βαρύτητα του όρου, την ύπαρξη εκφράσεων, την 

ύπαρξη σημείων στίξης, τα emotions, κ.α. 

 
164 Neo4j Documentation (url: https://networkx.github.io/documentation/stable/, προσπελάστηκε στις 
17.03.2020). 



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

74 

 

Σύμφωνα με μελέτες165, ένα κατάλληλο λεξικό και πακέτο την Python για την 

περίπτωση των κοινωνικών δικτύων είναι το Vader. Το Vader αποτελεί ένα απλό 

πρότυπο βασισμένο σε γενικούς κανόνες ανάλυσης συναισθήματος. Αποδίδει πολύ 

καλά σε κείμενα του τομέα των κοινωνικών δικτύων και είναι δημιούργημα των C.J. 

Hutto & Eric Gilbert166 . Διακρίνεται για το μεγάλο μέγεθος του λεξικού του, για την 

ευκολία στην διαχείρισή του και στην κατανόησή του, για την γρήγορη εφαρμογή 

του, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για εκτενή μάθηση ή εκπαίδευση του και την 

επεκτασιμότητά του. 

 

 

7.7 Σκέψεις για την ανάλυση δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή πληροφοριών, μέσω ανάλυσης συστημάτων 

τρίτου μέρους, υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς δικτύου και εφαρμόζονται μέτρα 

ασφαλείας. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις χωρών, οι πάροχοι υπηρεσιών και τα ιδιωτικά 

δίκτυα μπορούν να αποτρέψουν την πρόσβαση σε δεδομένα τρίτου μέρους από 

τρίτους, ενώ όλοι οι τρόποι ανάλυσης δεδομένων, που περιγράφονται ανωτέρω, έχουν 

το βασικό πρόβλημα ότι είναι ευάλωτες στη χειραγώγηση από τρίτους (τόσο στον 

πληθωρισμό όσο και στον αποπληθωρισμό). Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι μέθοδοι είναι 

ασαφείς και ανασφαλείς (σε οποιοδήποτε λογικό μοντέλο ασφάλειας). 

Τοιουτοτρόπως, ενώ έχουν αναπτυχθεί πολλά εξαιρετικά προγράμματα και υπηρεσίες 

για την ανάλυση των δεδομένων των κοινωνικών μέσων, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών 

των εργαλείων εστιάζεται στην παροχή στατιστικών στοιχείων για τα δεδομένα αυτά. 

Οι αναλύσεις ιστού - για παράδειγμα, οι αριθμοί λέξεων, η προσέγγιση, ο όγκος, η 

ανάλυση συναισθημάτων - μπορούν να παρέχουν πολύτιμα στοιχεία περιεχομένου 

του ιστού. Παρ’ όλα αυτά, κανένας αλγόριθμος δεν είναι επαρκής αντικατάσταση για 

την ανεξάρτητη ανάλυση των δεδομένων και των μεταδεδομένων, που 

 
165 Chae Park & Dae Seo, Sentiment analysis of Twitter corpus related to artificial intelligence 
assistants, pp. 495-498, 2018. 
166 C. J. Hutto & Eric Gilbert, VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of 
Social Media Text. Proceedings of the 8th International Conference on Weblogs and Social Media, 
ICWSM 2014. 
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δημιουργούνται από τους καταναλωτές, καθώς αυτή δύναται να διεξαχθεί μόνο από 

ειδικευμένο αναλυτή με βαθιά κατανόηση ενός εμπορικού προϊόντος και των 

προκλήσεων και ευκαιριών του167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167 Ann Veeck, Analyzing the content of social media data, Quirk’s Media, Οκτώβριος 2013 (url: 
https://www.quirks.com/articles/analyzing-the-content-of-social-media-data, προσπελάστηκε στις 
13.03.2020).  
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8. Μελέτη τριών περιπτώσεων168 

8.1 Η επιλογή του κοινωνικού δικτύου 

8.1.1 Για τη μελέτη περίπτωσης και την ανάλυση δεδομένων σε κοινωνικό δίκτυο 

επελέγη το κοινωνικό δίκτυο twitter. 

8.1.1.1 Από παρατήρηση διαπιστώνεται ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter 

χρησιμοποιείται περισσότερο για θέματα επικαιρότητας και αποτελεί πεδίο 

προπαγάνδας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Είναι εξάλλου γνωστό ότι τo Twitter 

είναι δημοφιλής πλατφόρμα microblogging που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τους 

πολιτικούς169. 

8.1.1.2 Επιπρόσθετα, για να προβούμε σε επεξεργασία δεδομένων απαιτείτο 

πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία, άδεια για πρόσβαση και επεξεργασία 

καταφέραμε από το twitter να εξασφαλίσουμε170. Τα προαναφερθέντα εργαλεία και 

μέτρα αξιοποιούνται εν προκειμένω σε δεδομένα από το κοινωνικό δίκτυο Twitter171 

μέσω του Twitter API172. Ειδικότερα, το Twitter επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένα 

δεδομένα του μέσω του API173 ώστε να μπορούν οι χρήστες να δημιουργούν 

λογισμικό που ενσωματώνει δεδομένα και λειτουργίες του Twitter. Παράλληλα, 

προσφέρει την δυνατότητα για διαχείριση και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την 

εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Τα δεδομένα του Twitter αντανακλούν τις 

πληροφορίες που οι χρήστες επιλέγουν να μοιραστούν δημόσια. Το API παρέχει 

ευρεία πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα του Twitter τα οποία οι χρήστες επέλεξαν να 

μοιραστούν με τον κόσμο. 

 
168 Για την προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης στη μεθοδολογία έρευνας βλ. όλως ενδεικτικώς Γ. 
Μαγγόπουλος, Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική στρατηγική στην αξιολόγηση προγραμμάτων: 
θεωρητικοί προβληματισμοί, ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Τόμος ΙΣΤ, τεύχος 64 
Χειμώνας 2014, σελ. 73 επ. και Σταμάτιος Παλαιοκρασάς, Οδηγίες για τη διενέργεια μελέτης 
περίπτωσης επιχειρηματικότητας, url: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3458/1022.pdf, 
προσπελάστηκε στις 20.03.2020. 
169 Για το twitter και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα βλ. και ενότητα 1.2.2 του παρόντος κειμένου. 
170 Βλ. ενότητα 8.2 του παρόντος κειμένου, όπου και η σχετική αλληλογραφία. 
171 Σελίδα developers του Twitter (url: https://developer.twitter.com/en/docs/basics/getting-started#get-
started-app.html, προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
172 Σχετικά με τα Twitter’s APIs (url:  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-api 
προσπελάστηκε στις 16.03.2020). 
173 Αναφορικά με το API βλ. και την ενότητα 7.6.3 του παρόντος κειμένου. 
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8.1.1.3 Επίσης, αναφορικά με τα θέματα επικαιρότητας κατά τον χρόνο διεξαγωγής 

της μελέτης, κυρίαρχη θέση διαδραματίζει η προσφυγική κρίση στον Έβρο και οι 

σχετικές δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τουρκία 

είναι η 6η  χώρα σε σειρά προτίμησης174, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να 

έχει το μεγαλύτερο κοινό (δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ελλάδα το πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενο προφίλ είναι αυτό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη)175. 

 

8.1.2 Εν προκειμένω, ένεκα και της επιλογής του εν λόγω κοινωνικού δικτύου, 

επεξηγούνται κατωτέρω οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στο Twitter: 

User: Είναι ένας εγγεγραμμένος χρήστης με ιδιωτικό ή δημόσιο προφίλ 

Tweet: Μια κοινοποίηση ενός χρήστη. Περιέχει κείμενο και ενδεχομένως να 

περιλαμβάνει ήχο ή/και εικόνα ή/και βίντεο. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα url. 

Συχνά αναφέρεται και ως status ή post. 

Retweet: Ένα ήδη υπάρχον Tweet που αναδημοσιεύεται. 

Followers: Users που ακολουθούν έναν User. 

Friends: Users τους οποίους ακολουθεί ένας User. 

Favourites: Aγαπημένες σελίδες ενός User. 

 

8.2 Η έγκριση για την ανάκτηση δεδομένων από το twitter 

8.2.1 Αρχικά υποβάλαμε αίτηση στο Twitter για πρόσβαση στο Twitter API στη 

σελίδα https://developer.twitter.com/en/apply-for-access. Οι υπεύθυνοι του twitter 

ρώτησαν τον λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε τη συγκεκριμένη πρόσβαση για 

ανάκτηση δεδομένων καθώς και σε ποιους φορείς τα δεδομένα αυτά θα είναι 

διαθέσιμα.  

 
174 Βλ. url: https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-
countries/. 
175 Βλ. url: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/greece,  προσπελάστηκε στις 
18.03.2020 και https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/turkey, προσπελάστηκε στις 
18.03.2020. 
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Αφού αποσταλεί αίτημα για εγγραφή ως developer στο twitter, μετά από ειδικό 

αίτημα ενεργοποιείται η χρήση του κωδικού για το Twitter API, πάντα υπό τους 

περιορισμούς που θέτει το Twitter176. 

Αιτηθήκαμε, δηλαδή, και μας παραχωρήθηκε η δυνατότητα να εισέλθουμε στο API 

του twitter και να ανακτήσουμε προς επεξεργασία δεδομένα τα οποία αφορούν σε 

συγκεκριμένους χρήστες και σε συγκεκριμένα tweets, προκειμένου να τα 

χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση στην οποία θα προβούμε. Το twitter δίνει, αφού 

εξετάσει το αντίστοιχο αίτημα, αυτήν την δυνατότητα για δεδομένα τα οποία 

μπορούν να εμφανίζονται δημόσια καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς 

σκοπούς. 

 

8.2.2 Ακολουθεί συγκεκριμένα η επικοινωνία μας με παράθεση των ηλεκτρονικών 

επιστολών και τη χορήγηση της έγκρισης: 

 
176 Βλ. ενότητα 8.3. του παρόντος κειμένου και για πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τους ως άνω 
περιορισμούς βλ. το url: https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limiting, προσπελάστηκε 
στις 20.03.2020. 
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8.3 Περιορισμοί Twitter 

Το Twitter API εφαρμόζει περιορισμούς στον ρυθμό με τον οποίο μπορεί κανείς να 

ανακτήσει δεδομένα. Κάθε περιορισμός εφαρμόζεται ανά χρήστη. Οι περιορισμοί 

χωρίζονται σε διαστήματα 15 λεπτών. Κάθε αίτημα ανάκτησης δεδομένων μέσω του 

API απαιτεί έλεγχο ταυτότητας χρήστη, οπότε δεν είναι δυνατή η πολλαπλή 

δημιουργία αιτημάτων ανάκτησης δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί που 

θέτει το Twitter για ανάκτηση μέσω του API είναι 900 χρήστες ή 5000 followers κάθε 

15 λεπτά177.  

Οι χρονικοί περιορισμοί αφορούν: 

1) τη διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Ιδιαίτερα αργός ρυθμός για την ανάκτηση των followers, καθώς παίρνοντας π.χ. από 

5000 followers – max- για 15 χρήστες, έπρεπε να περιμένουμε 15 λεπτά. 

2) τα ίδια τα δεδομένα 

Για παράδειγμα, οι followers που ανακτούμε για κάθε χρήστη αφορούν τους πιο 

πρόσφατους. Η σειρά προτεραιότητας δηλαδή είναι από τους πιο πρόσφατους 

followers στους πιο παλιούς. Ο περιορισμός αυτός  μας περιορίζει σε συγκεκριμένα 

προφίλ χρηστών που ενδεχομένως να μην είναι αντιπροσωπευτικοί μιας και δεν 

μπορούμε να ανακτήσουμε, λόγω περιορισμών, τυχαίους χρήστες, δεδομένου ότι και 

η ανάκτηση όλου του δικτύου είναι αδύνατη. Τυχαίνει μάλιστα τα προφίλ των 

χρηστών που παίρνουμε να είναι πρόσφατα, δηλαδή να έχουν δημιουργηθεί τις 

τελευταίες μέρες. 

Σημαντικό ακόμα κρίνεται το να αναφερθεί το γεγονός πως το Twitter σέβεται τα 

ιδιωτικά προφίλ. Η ανάκτηση προφίλ μέσω του Twitter API δεν μας δίνει στοιχεία 

για τους χρήστες ιδιωτικών προφίλ. Αυτό έχει ως συνέπεια να χάνονται από την 

ανάλυσή μας κόμβοι που ενδεχομένως να είναι σημαντικοί.  

 

 
 

177 Βλ. τους περιορισμοί του Twitter στο url: https://developer.twitter.com/en/docs/basics/rate-limits, 
προσπελάστηκε στις 10.03.2020. 
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8.4 Οι περιπτώσεις προς μελέτη – Τα δεδομένα προς ανάλυση 

Κατά τον χρόνο μελέτης της περίπτωσης, το κυρίαρχο ζήτημα στην ειδησεογραφία 

ήταν η προσφυγική – μεταναστευτική κρίση με τη συγκέντρωση προσφύγων στον 

Έβρο και η σχέση Ελλάδας και Τουρκίας. Εν όψει της κρίσης αυτής, γίνεται μεγάλη 

συζήτηση για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για προπαγάνδα. Κυρίαρχο ρόλο και 

στην επικαιρότητα διαδραματίζουν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής και 

συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν και ο Υπουργός Εξωτερικών της 

Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το Twitter ακολούθησαν τους σχετικούς 

ανωτέρω περιορισμούς, γεγονός που κατέστησε τη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα 

και δύσκολη.  

 

8.4.1       Πρώτη μελέτη περίπτωσης - 1ο Dataset για Ανάλυση Συναισθήματος 

Για την ανάλυση συναισθήματος επιλέξαμε δύο tweets, τα οποία λειτουργούν 

προπαγανδιστικά και με σκοπό παραπληροφόρησης, και συλλέξαμε όλα τα σχόλια 

που είχαν γίνει σε αυτά.  

Πιο συγκεκριμένα, επελέγησαν δύο tweets ως κατωτέρω παρουσιάζονται:  

- το πρώτο του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν 

στις 7 Μαρτίου 2020 (Εικόνα 5) και τα 86 replies (τόσα σχόλια-απαντήσεις 

μας επέτρεψαν να ανακτήσουμε οι περιορισμοί του Twitter) 

- και το δεύτερο του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου στις 29 Φεβρουαρίου 2020 (Εικόνα 6) και τα 38 replies (τόσα 

σχόλια-απαντήσεις μας επέτρεψαν να ανακτήσουμε οι περιορισμοί του 

Twitter) 

ως αντιπροσωπευτικά λόγω της έντονης επικριτικής γλώσσας, η οποία λειτουργεί με 

στοιχεία παραπληροφόρησης και προπαγάνδας και εγείρουν διπλωματικά ζητήματα. 
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Ειδικότερα, ο Κιράν παρομοίασε με το Άουσβιτς τις συνθήκες για τους πρόσφυγες 

στον Έβρο, προκαλώντας την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου 

και παραπληροφορεί λέγοντας ότι δήθεν «η Ελλάδα παίρνει τα χρήματα, τα 

τηλέφωνα, τις ταυτότητες, τα ρούχα αθώων μεταναστών που διασχίζουν τα σύνορα 

και τους στέλνει πίσω»178. Στο δεύτερο tweet, ο Τσαβούσογλου επικρίνει την Ελλάδα 

για δήθεν χρήση δακρυγόνων εναντίον των προσφύγων, ενώ τα δακρυγόνα που 

χρησιμοποιούνται είναι τουρκικής προέλευσης179. 

Τα σχόλια που αποτελούν απαντήσεις στο post αλλά και το χρήστη που έκανε το 

συγκεκριμένο post, στο Twitter τα χαρακτηρίζουμε ως replies. Στη συνέχεια το 

κείμενο αναλύθηκε με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να γίνει εξαγωγή των ανάλογων 

συμπερασμάτων. 

Με την ανάλυση συναισθήματος (σε τρίβαθμη κλίμακα Likert – θετικό / ουδέτερο / 

αρνητικό σύμφωνα με το εργαλείο Vader) προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τον 

αντίκτυπο (συναισθηματικό) της δημοσίευσης μιας ψευδούς είδησης. 

 

8.4.2      Δεύτερη μελέτη περίπτωσης - 2ο Dataset για Δημιουργία Εγωκεντρικού 

Δικτύου 

Με δεδομένο τον ρόλο και την πολιτική επιρροή του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν, επελέγη ως περίπτωση η ανάλυση του εγωκεντρικού δικτύου του 

(με κεντρικό - εναρκτήριο κόμβο, δηλαδή, τον Πρόεδρο Ερντογάν), το οποίο μάλιστα 

τυγχάνει εξαιρετικά δημοφιλές180 (εξάλλου και ο ίδιος είναι ακόλουθος των 

δημοσιευσάντων τα tweets της πρώτης μελέτης περίπτωσης). 

 
178 Βλ. δημοσίευμα “Γιαβούζ Σελίμ Κιράν μεταναστευτικό: «Συνθήκες Άουσβιτς στον Έβρο»”, 
ενημερωτική ιστοσελίδα page news, 09.03.2020, url: 
https://www.pagenews.gr/2020/03/09/ellada/giabouz-selim-kiran-metanasteutiko-synthikes-aousbits-
ston-ebro/, προσπελάστηκε στις 18.03.2020. 
179  Βλ. δημοσίευμα “Τσαβούσογλου σε Δένδια: Μας κάνουν μαθήματα αυτοί που πετούν δακρυγόνα 
σε αθώους - Μέσω Twitter η απάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στον Έλληνα ομόλογό 
του.”, ενημερωτική ιστοσελίδα ant1news, 29.02.2020, url: 
https://www.ant1news.gr/Politics/article/561302/tsaboysogloy-se-dendia-mas-kanoyn-mathimata-
aytoi-poy-petoyn-dakrygona-se-athooys, προσπελάστηκε στις 18.03.2020. 
180 Από μια ερευνητική πλευρά, η διάχυση της πληροφορίας δύναται να μεγιστοποιηθεί από τους 
λογαριασμούς ηγετικών φυσιογνωμιών, όπως εκτίθεται και αναλυτικότερα στην ενότητα 6.3.2 του 
παραδοτέου κειμένου υπ’ αρ. 1 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του ερευνητικού έργου [πρβλ. και M. 
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Εν προκειμένω, θα δημιουργηθεί γράφος με εναρκτήριο κόμβο τον λογαριασμό του 

Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν, προκειμένου να τα εξεταστούν ποιοτικά-δομικά 

χαρακτηριστικά του δικτύου υπολογίζοντας μέτρα γράφων, όπως ο βαθμός (degree), 

η κεντρικότητα (closeness), και η ενδιαμεσότητα (betweeness). Τα μέτρα αυτά 

βοηθούν να εντοπίσουμε χρήστες με επιρροή. Για να δημιουργήσουμε τον γράφο του 

δικτύου του Ερντογάν (εγωκεντρικό δίκτυο), ξεκινήσαμε με αρχικό κόμβο τον 

Ερντογάν και δημιουργήσουμε ένα τμήμα από το δίκτυο των followers. Ο  γράφος 

αποτελείται από 31764 κόμβους και 37543 ακμές. 

Αρχικά, για τον σχεδιασμό του γράφου, ξεκινήσαμε από ένα χρήστη-στόχο, ο οποίος 

επιλέχθηκε επειδή αποτελεί κομβικό σημείο (σημείο εκκίνησης της προπαγάνδας) 

(Επίπεδο 0 – L0). Ο χρήστης αυτός είναι το προφίλ του Προέδρου της Τουρκίας 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια, για τον χρήστη αυτόν, βρήκαμε 100 followers. 

Από αυτούς οι 86 είναι οι πιο πρόσφατοι και οι 14 είναι μία συγκεκριμένη ομάδα 

στόχευσης. Η ομάδα αυτή αποτελείται από followers που προτείνει το Twitter ως 

σημαντικούς) (Επίπεδο 1 – L1). Από τους χρήστες του L1 πήραμε τους 11 πρώτους 

και αναζητήσαμε 100 followers τους – τους πιο πρόσφατους – (Επίπεδο 2 – L2). 

Στη συνέχεια, από τους χρήστες του L2 πήραμε τους 11 πρώτους και αναζητήσαμε 

100 followers τους – τους πιο πρόσφατους – (Επίπεδο 3 – L3). Τέλος, πήραμε όλους 

τους χρήστες του L3 και αναζητήσαμε το πλήθος των followers και friends τους. 

Με τη δημιουργία γράφου του δικτύου του Προέδρου Ερντογάν επιτυγχάνεται ο 

εντοπισμός χρηστών με επιρροή στους φίλους και ακολούθους του Ερντογάν, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα άσκησης επιρροής και της διασποράς της. 

 
Cha, H. Haddadi, F. Benevenuto και K. Gummadi, «Measuring User Influence in Twitter: The Million 
Follower Fallacy,» σε ICWSM, Washington, 2010 (url: http://twitter.mpi-
sws.org/icwsm2010_fallacy.pdf, προσπελάστηκε στις 12.03.2020) & E. Katz, P. Lazarsfeld και E. 
Roper, Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications, Transaction 
Publishers, 2005 (url: 
https://books.google.gr/books?id=rElW8D0D8gYC&pg=PR4&lpg=PR4&dq=E.+Katz,+P.+Lazarsfeld
+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+E.+Roper,+Personal+influence:+The+part+played+by+people+in+th
e+flow+of+mass+communications,+Transaction+Publishers,+2005&source=bl&ots=OEzYYQd1dE&s
ig=ACfU3U1FxrrEjiWBi_mOhHHmyeB44ISqWA&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwi344-
ZjZXoAhUkURUIHbJ7AHQQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=E.%20Katz%2C%20P.%20Laza
rsfeld%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20E.%20Roper%2C%20Personal%20influence%3A%20Th
e%20part%20played%20by%20people%20in%20the%20flow%20of%20mass%20communications%2
C%20Transaction%20Publishers%2C%202005&f=false, προσπελάστηκε στις 12.03.2020)]. 
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8.4.3       3η μελέτη περίπτωσης - 3ο Dataset Δημιουργία Καταλόγου Ακολούθων 

Για τη δημιουργία του επόμενου συνόλου δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία 

ο ίδιος αρχικός χρήστης-στόχος που επελέγη και για το 2ο dataset και γι’ αυτόν 

ανακτήσαμε περίπου 5000 followers (τους πιο πρόσφατους). Για καθέναν από αυτούς 

ελήφθη υπόψιν το πλήθος των followers, των friends, των favοurites και των tweets 

που έχει κάνει, καθώς και την ημερομηνία δημιουργίας του προφίλ. Με τη στατιστική 

ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του τύπου και των χαρακτηριστικών 

των πρόσφατων ακολούθων του Ερντογάν και ανιχνεύουμε ουσιαστικά ποιους 

δύναται να «γοητεύει» η «ηλεκτρονική» ρητορική του. 

 

8.5 Διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων στο Twitter – Μελέτη περιπτώσεων 

 

8.5.1 Πρώτη μελέτη περίπτωσης - Ανάλυση Συναισθήματος  

Η ανάλυση συναισθήματος υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python181 και 

με τη χρήση του πακέτου Vader182. Αρχικά, συλλέξαμε τα δύο tweets τα οποία 

αποτελούν προϊόν προπαγάνδας και από αυτά πήραμε τα πιο πρόσφατα replies (όσα 

μας επέτρεψαν οι περιορισμοί του Twitter ως προς το χρόνο). Στη συνέχεια 

μετατρέψαμε τα δεδομένα αυτά σε κατάλληλη μορφή προς επεξεργασία. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία από το Vader έπρεπε όλα τα replies 

να βρίσκονται στην ίδια γλώσσα. Επομένως, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα 

googletrans183 (Μετάφραση – Google Translate) και spacy.lang.en184 ώστε να 

μεταφραστούν όλα στην αγγλική γλώσσα από την τουρκική. Στη συνέχεια 

 
181 Βλ. και ενότητα 7.6.2 του παρόντος κειμένου. 
182 Βλ. αναφορικά με το vader και την 7.6.4 ενότητα του παρόντος κειμένου. 
183 Βλ. εγχειρίδιο για το πακέτο googletrans στο url:  https://pypi.org/project/googletrans/, 
προσπελάστηκε στις 15.03.2020. 
184 Βλ. εγχειρίδιο για το πακέτο spacy στο url:  https://pypi.org/project/spacy/, προσπελάστηκε στις 
15.03.2020. 
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χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Vader ώστε να γίνει η ανάλυση συναισθήματος, 

σύμφωνα και με τις πρακτικές και τον τρόπο λειτουργίας του185.  

 

Αποτελέσματα Ανάλυσης Συναισθήματος 

Το 1ο  Tweet (βλ. Εικόνα 5) σύμφωνα με το Vader χαρακτηρίστηκε ως ουδέτερο. Ο 

αριθμός των replies γι’ αυτό το tweet ήταν 86. H κατανομή των χαρακτηρισμών 

(θετικά, αρνητικά, ουδέτερα) των replies καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

Σύνολο Replies Θετικά Ουδέτερα Αρνητικά 

86 1 16 69 

 

 

 
185 Βλ. εγχειρίδιο για το πακέτο vader στο url: https://pypi.org/project/vader/, προσπελάστηκε στις 
15.03.2020. 
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Εικόνα 5 Το πρώτο Tweet του οποίου τα retweets χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση συναισθήματος 

 

 

Συνεπώς, η αναγωγή σε ποσοστά μας δίνει: 

Θετικά 1,16% 

Ουδέτερα 18,60% 

Αρνητικά 80,23% 

 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως αν και το Tweet παρουσιάζεται ως ουδέτερο, η 

πλειοψηφία (80% περίπου) των αποκρίσεων (replies) αποτελείται από σχόλια 

αρνητικού συναισθήματος.  
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Το 2o Τweet (Εικόνα 6) χαρακτηρίζεται επίσης ως ουδέτερο. Για το Tweet αυτό 

είχαμε 38 replies για τα οποία προέκυψαν τα εξής: 

 

Σύνολο Replies Θετικά Ουδέτερα Αρνητικά 

38 1 4 33 

 

 

Εικόνα 6 Το δεύτερο Tweet του οποίου τα retweets χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση συναισθήματος 

 

Συνεπώς, σε ποσοστά αυτό σημαίνει: 

Θετικά 2,63% 
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Ουδέτερα 10,53% 

Αρνητικά 86,84% 

 

 

Όπως και στο πρώτο Tweet, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, πως αν και το Tweet 

παρουσιάζεται ως ουδέτερο, το συνολικό συναίσθημα ως προς αυτό είναι αρνητικό 

(86,84%). 

 

8.5.2 Δεύτερη μελέτη περίπτωσης - Δημιουργία και ανάλυση εγωκεντρικού 

δικτύου 

Με το 2ο σύνολο δεδομένων θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα από το δίκτυο των 

followers με αφετηρία το προφίλ του Προέδρου Ερντογάν. Το δίκτυο που 

δημιουργείται αποτελεί τμήμα του εγωκεντρικού δικτύου του Ερντογάν. Το δίκτυο 

ονομάζεται εγωκεντρικό γιατί δημιουργείται από και αναπτύσσεται γύρω από τον 

χρήστη Ερντογάν. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με χρήση της γλώσσας Python186. 

Για να εξασφαλίσουμε πως δε θα χαθούν τα δεδομένα κατά την εξαγωγή τους από το 

Twitter (λόγω χρονικών περιορισμών των requests και κατ’ επέκταση αναμονής 17 

ωρών κατά μέσο όρο), τα δεδομένα αποθηκεύονταν περιοδικά σε μια βάση 

δεδομένων (MySQL). Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκτησης τα δεδομένα 

αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων και οργανώθηκαν καταλλήλως προς εξαγωγή σε 

μορφή json187. Η εισαγωγή των δεδομένων για τη δημιουργία γράφου έγινε με κώδικα 

Cypher από το json αρχείο στο Neo4j188. Τμήμα του γράφου εμφανίζεται στην εικόνα 

7.  

Εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα διότι δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν όλα τα στοιχεία 

του γράφου στην οθόνη, δηλαδή οι κόμβοι και οι ακμές. Ο κανονικός γράφος 
 

186 Βλ. σχετικά το Παράρτημα στο τέλος του εν λόγω κειμένου καθώς και την ενότητα 7.6.2 του 
παρόντος κειμένου. 
187 JSON (JavaScript Object Notation) είναι πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εφαρμογών, και 
που μπορεί εύκολα να διαβαστεί και από έναν άνθρωπο. Περισσότερα βλ. url: https://www.json.org/, 
προσπελάστηκε στις 16.03.2020.  
188 Neo4j (url: https://neo4j.com/, προσπελάστηκε στις 10.03.2020). 
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αποτελείται από 31764 κόμβους και 37543 ακμές. Οι κόμβοι όπως είναι 

αναμενόμενο, αντιπροσωπεύουν τους χρήστες (Users) και οι ακμές τη σχέση μεταξύ 

των κόμβων (FOLLOWS). Πρόκειται για κατευθυνόμενο γράφο με φορά από έναν 

User προς τον User που ακολουθεί. Κάθε κόμβος χαρακτηρίζεται μοναδικά από το id 

του χρήστη στο Twitter. Να σημειωθεί πως κάθε κόμβος είναι μοναδικός, όπως και 

κάθε σχέση. Δεν γίνεται επανάληψη των ίδιων χρηστών. 

 

 

 

Εικόνα 7 Τμήμα το εγωκεντρικού δικτύου του Τούρκου προέδρου 

 

Υπολογισμός Betweenness κόμβων 

Στην εικόνα 8, στο πάνω μέρος βλέπουμε την εντολή σε γλώσσα Cypher που 

καλούμε για να επιστρέψει την τιμή του μέτρου Betweenness. Στη συνέχεια,  

βλέπουμε σε φθίνουσα σειρά την τιμή Betweenness για κάθε κόμβο. Το μεγαλύτερο 
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Betweenness βρέθηκε να ανήκει στον κόμβο που αντιστοιχεί στον Ερντογάν. Μετά 

τον Ερντογάν μπορούμε να δούμε ποιοι άλλοι χρήστες ακολουθούν σε επιρροή.   

 

 

 

Εικόνα 8 Αποτελέσματα Υπολογισμού Betweeness 

 

Υπολογισμός Closeness κόμβων 

Για κάθε κόμβο βρήκαμε και το αντίστοιχο closenness. Το μεγαλύτερο closenness 

βρέθηκε να ανήκει πάλι στον κόμβο που αντιστοιχεί στον Ερντογάν. Καθώς το 

closenness εντοπίζει κόμβους που είναι σε θέση να διανέμουν πολύ αποτελεσματικά 

τις πληροφορίες στο δίκτυο, το αποτέλεσμα  ήταν και πάλι αναμενόμενο. Βλέπουμε, 

επίσης, ποιοι άλλοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν πληροφορίες 

αποτελεσματικά στο δίκτυό μας. 

 

Υπολογισμός Degree (In-Out) κόμβων 
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Για κάθε κόμβο υπολογίσαμε τα degree (Εικόνα 10) , In degree (Εικόνα 11) και Out 

degree (Εικόνα 12), δηλαδή τον βαθμό εισερχόμενων και εξερχόμενων ακμών σε 

έναν κόμβο, τον αριθμό των εισερχόμενων μόνο ακμών και τον αριθμό των 

εξερχόμενων μόνο ακμών, αντίστοιχα. Έχοντας τον αριθμό των άμεσων συνδέσεων 

κάθε κόμβου εντοπίσαμε τους χρήστες με τις περισσότερες «επαφές» στο δίκτυό μας. 

 

 

Εικόνα 9 Αποτελέσματα Υπολογισμού Closeness 
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Εικόνα 10 Αποτελέσματα Υπολογισμού Degree 

 

Εικόνα 11 Αποτελέσματα Υπολογισμού Indegree 
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Εικόνα 12 Αποτελέσματα Υπολογισμού OutDegree 

 

 

 

Εικόνα 13 Αποτελέσματα Υπολογισμού Pagerank 
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Υπολογισμός Betweenness κόμβων 

Στη συνέχεια υπολογίσαμε το pagerank για κάθε κόμβο. Παρατηρούμε πως η 

διακύμανση των τιμών δεν είναι μεγάλη. Γνωρίζουμε πλέον τους χρήστες που 

θεωρούνται «σημαντικοί» και είναι πιθανό να έχουν τις περισσότερες συνδέσεις στο 

δίκτυο. 

 

Υπολογισμός Strongly Connected Components 

Τέλος, με τον υπολογισμό των strongly connected components είδαμε πως ο γράφος 

μας αποτελείται από υπογράφους ισχυρά συνεκτικούς, αλλά το δίκτυό μας δεν είναι 

ισχυρά συνεκτικό. Στην εικόνα 14 βλέπουμε για παράδειγμα πως οι κόμβοι με scc 4 

ανήκουν στην ίδια συνεκτική συνιστώσα, επομένως στο ίδιο υποσύνολο-

υπογράφημα. Ένας γράφος λέγεται μη ισχυρά συνεκτικός όταν για δύο 

οποιουσδήποτε κόμβους δεν υπάρχει πάντα μονοπάτι από τον έναν κόμβο στον άλλο.   

Συνοψίζοντας, ο γράφος μας δεν είναι ισχυρά συνεκτικός, αλλά αποτελείται από 

υπογράφους που είναι ισχυρά συνεκτικοί. 

 

 

Εικόνα 14 Αποτελέσματα υπολογισμού Strongly Connected Components 
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8.5.3 Τρίτη μελέτη περίπτωσης - Στατιστική ανάλυση  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε κι εδώ με χρήση της γλώσσας Python189 και του 

Twitter API. Τα δεδομένα αποθηκευτήκαν απευθείας σε μια βάση δεδομένων Mysql. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για τους 5000 (πήραμε 4996 καθώς ορισμένα από τα προφίλ 

που εξετάσαμε ήταν ιδιωτικά) πιο πρόσφατους followers του Ερντογάν που θεωρούμε 

ως «σημείο μηδέν» μιας προπαγάνδας. Για αυτούς τους 5000 χρήστες εξετάσαμε το 

πλήθος των followers (in degree) και friends (out degree). Τα δεδομένα στη συνέχεια 

αποθηκεύτηκαν σε αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία. Να σημειωθεί πως για τον 

έλεγχο του νόμου της δύναμης χρησιμοποιήθηκε το πακέτο powerlaw190 της Python. 

Με το πακέτο αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε τον εκθέτη b της κατανομής του 

«νόμου δύναμης» P(x)=a x-b. Συνήθως για την τιμή του b ισχύει ότι 2<b<3, αλλά 

υπάρχουν και εξαιρέσεις για αυτό191.  

 

Αποτελέσματα 

Για τους followers και friends προέκυψαν τα εξής: 

Στις παρακάτω κατανομές συχνοτήτων (Εικόνες 15 και 16) εμφανίζονται οι 

κατανομές των followers και friends αντίστοιχα. Παρατηρούμε και στις δύο 

περιπτώσεις, παρόλο που οι κλάσεις είναι δεν είναι ίσων διαστημάτων, πως οι 

κατανομές φαίνεται να ακολουθούν τον νόμο της δύναμης. Δηλαδή, στην πρώτη 

περίπτωση πολλοί χρήστες έχουν λίγους followers, και ελάχιστοι χρήστες έχουν 

πολλούς followers. Ο ίδιος κανόνας φαίνεται να ισχύει και για τους friends. Ο μέσος 

όρος ακολούθων είναι 31 με μέγιστη τιμή 11033 και ο μέσος όρος friends είναι 78 με 

μέγιστη τιμή 11303. Παρατηρούμε ότι η εκτίμηση του εκθέτη του νόμου της δύναμης 

είναι 1.82 και 1.88 σε followers και friends αντίστοιχα.  

 
189 Βλ. σχετικά το Παράρτημα στο τέλος του εν λόγω κειμένου. 
190 Βλ. εγχειρίδιο για το πακέτο Powerlaw στο url: https://pypi.org/project/powerlaw/, προσπελάστηκε 
στις 11.03.2020. 
191 Aaron Clauset & Cosma Shalizi & Mark Newman, Power-Law Distributions in Empirical Data. 
SIAM Review, 51, 2007 (url : http://www.uvm.edu/pdodds/files/papers/others/2009/clauset2009b.pdf, 
προσπελάστηκε στις 17.03.2020). 
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Εικόνα 15 Κατανομή των followers 

 

 

Εικόνα 16 Κατανομή των friends 
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Followers 

Powerlaw  2.182312169087443 

xmin  1.0 

Μ.Ο. followers 31 

Μέγιστο πλήθος followers 11033  

 

Friends 

Powerlaw  2.0026193105764643 

xmin  16.0 

Μ.Ο. friends 78 

Μέγιστο πλήθος friends 11303 

 

Αυτό που παρατηρείται για τους πιο πρόσφατους followers του Ερντογάν είναι πως 

έχουν πολύ λίγους – έως και καθόλου followers και friends. Βλέπουμε πως από 0 έως 

10 followers έχουν 2062 άτομα, νούμερο ιδιαίτερα μεγάλο για το δείγμα των 4996 

ατόμων που πήραμε. Κάτι αντίστοιχο, αλλά σε λίγο μικρότερο βαθμό συμβαίνει και 

με τους friends. Αυτό ήταν σχεδόν αναμενόμενο τη στιγμή που οι χρήστες που 

εξετάζουμε είναι οι πιο πρόσφατοι followers. Και αυτό γιατί είτε πρόκειται για νέα 

προφίλ, είτε για άτομα που είχαν  δημιουργήσει προφίλ στο Twitter αλλά παρέμεναν 

ανενεργοί.  

Αυτό δείχνει μάλλον πως πολλοί βρήκαν το Τwitter ως μέσο για να παρακολουθούν 

την εξέλιξη των γεγονότων αλλά και την προπαγάνδα του Ερντογάν ή ενδεχομένως 

και για να την αναμεταδίδουν. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κάποιος ή κάποιοι χρήστες 

από αυτούς να είναι bot.  

 

8.5.4 Εντοπισμός Bot  
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Για να ελέγξουμε την ύπαρξη χρηστών που είναι Bot192 χρησιμοποιήσαμε το πακέτο 

Botometer στην Python και εξετάσαμε τους κόμβους με το μεγαλύτερο closeness. 

Όσο πιο μεγάλο είναι το closeness ενός κόμβου, τόσο πιο κοντά βρίσκεται αυτός σε 

όλους τους άλλους κόμβους. Επιλέξαμε, δηλαδή, κεντρικούς κόμβους στο γράφο για 

να ελέγξουμε πιθανά Bot. Το Botometer μας χαρακτήρισε δύο χρήστες ως πιθανά 

Bot. Τους χρήστες με id 1202204772192927746 και 1188504615198822405.  

 

8.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις από τη μελέτη περιπτώσεων 

Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μετά από αίτημά μας και ύστερα από 

επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, το Twitter μας έδωσε την εξουσιοδότηση 

σύνδεσης με το API για την ανάκτηση δεδομένων. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και 

ανωτέρω, οι ενυπάρχοντες περιορισμοί στη συλλογή δεδομένων καθιστούν δύσκολη 

ή και πολλές φορές ανέφικτη την ανάλυση του πλήρους δικτύου ή υποδικτύου που 

μας ενδιαφέρει.  

Άρα, αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων: 

σε επόμενη ανάλυση που θα απαιτούνται περισσότερα και καλύτερα ποιοτικά 

δεδομένα θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες μέθοδοι απόκτησης των δεδομένων 

αυτών. Ως λύση θα μπορούσε να προταθεί η χρησιμοποίηση δεδομένων από τα 

κοινωνικά δίκτυα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλες έρευνες. Αυτή η μέθοδος, 

όμως, δεν επιτρέπει την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου, δομικά ή 

ως προς το περιεχόμενο, διότι τα δεδομένα δεν θα είναι επίκαιρα και ενδεχομένως να 

μην εξυπηρετούν το σκοπό της έρευνας (μιλούμε εξάλλου για δευτερογενή 

δεδομένα). Μία άλλη πρόταση θα μπορούσε να είναι η συνεργασία με εταιρείες που 

εμπορεύονται δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, 

αν και τα δεδομένα ποιοτικά να μας καλύπτουν και να είναι επίκαιρα το κόστος 

απόκτησής τους ενδέχεται να είναι δυσανάλογο του οφέλους της έρευνας και του 

σκοπού.  

 
192 Αναφορικά με τα Bots βλ. τις σχετικές αναπτύξεις στο παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 1 της ενότητας 
εργασίας 1 (ΕΕ1) του ερευνητικού έργου. 
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Για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της απόκτησης ποιοτικών και επίκαιρων δεδομένων, 

προτείνεται η χρήση υβριδικών μεθόδων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά το Twitter 

API, δεδομένα παλαιότερων ερευνών καθώς και λογισμικό που ανανεώνει συνεχώς 

τα δεδομένα.  

Αναφορικά με την πρώτη μελέτη περίπτωσης (ανάλυση συναισθήματος): 

το πακέτο Vader είναι ένα καλό και εύχρηστο εργαλείο για την  ανάλυση του 

περιεχομένου των Tweets. Και στα δύο εξετασθέντα tweets είναι ιδιαίτερα μεγάλο το 

ποσοστό των αρνητικών σχολίων που ακολουθούν τα αρχικό Tweet. Θα είχε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περαιτέρω ανάλυση των αρνητικών σχολίων (replies). Θα 

μπορούσαμε για παράδειγμα να εξετάσουμε τη γλώσσα γραφής (τουρκικά, αγγλικά, 

ελληνικά) ή ακόμα και να μελετήσουμε τον τρόπο γραφής, αν δηλαδή το σχόλιο 

περιέχει κείμενο, εικόνες, βίντεο, emoticons κ.α. Αξίζει να σημειώσουμε πως ένα 

θετικό ή αρνητικό σχόλιο δεν φανερώνει άμεσα προς ποια πλευρά απευθύνεται. Για 

παράδειγμα, ένα αρνητικού συναισθήματος reply σε ένα Tweet του Τούρκου 

υπουργού εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μπορεί να προέρχεται από Έλληνες 

έναντι των Τούρκων, είτε από Τούρκους εναντίον των Ελλήνων είτε ακόμα και από 

τους πρόσφυγες εναντίον όλων. 

Αναφορικά με τον εντοπισμό των χρηστών που ασκούν επιρροή (δεύτερη και τρίτη 

μελέτη περίπτωσης): 

Ο εντοπισμός των χρηστών που ασκούν επιρροή σε ένα κοινωνικό δίκτυο είναι πολύ 

σημαντικός, ιδιαίτερα δε για την καταπολέμηση της προπαγάνδας και της διάδοσης 

ψευδών ειδήσεων. Η θεωρία των γράφων μας δίνει την δυνατότητα να μετρήσουμε το 

βαθμό επιρροής των χρηστών μέσω μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τη δομή του 

εγωκεντρικού τους δικτύου. Οι βάσεις δεδομένων γράφων και τα πακέτα δικτυακής 

ανάλυσης διευκολύνουν και απλοποιούν τη διαδικασία. Για την ανάλυση όμως 

πολυπλοκότερων και μεγαλύτερων δομών τον κοινωνικών δικτύων απαιτούνται 

κατανεμημένα συστήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων.  
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Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η ανάλυση της κατανομής του πλήθους των φίλων 

και των ακολούθων των χρηστών που ακολουθούν του Ερντογάν επιβεβαίωσε το 

χαρακτηριστικό των κοινωνικών δικτύων ότι η κατανομή και των φίλων και των 

ακολούθων ακολουθεί το «Νόμο της δύναμης» με εκθέτη πολύ κοντά στο 2 (2.18 και 

2 αντίστοιχα).  

 

Για τον περιορισμό της διάδοσης ψευδών ειδήσεων είναι πολύ σημαντική η 

ανωτέρω ανάλυση διά της μελέτης των ως άνω περιπτώσεων καθώς καταδείχθηκε ότι 

δύναται να ανιχνευθεί η δυναμική της επιρροής της παραπληροφόρησης και της 

προπαγάνδας, ιδίως σε θέματα επικαιρότητας. Η επιρροή αυτή, διά των ανωτέρω 

τεχνικών (λαμβανομένων βέβαια και υπόψιν των περιορισμών) είναι μετρήσιμη και 

μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως (με ιδιαίτερο, βέβαια, βάρος, στην πρόληψη). 

Η πολυδιάστατη, δε, προσέγγιση, είτε μέσω ανάλυσης συναισθήματος είτε μέσω 

καταγραφής και ανάλυσης της διείσδυσης στην κοινή γνώμη μέσω ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, είναι καίρια για την καταγραφή της δυνατότητας διασποράς ψευδών 

ειδήσεων και για την χάραξη πρόληψης. Επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία ο έγκαιρος 

εντοπισμός τον Bot που αναπαράγουν τις ψευδείς ειδήσεις καθώς ο χαρακτηρισμός 

τους ως Bot  και η αυτόματη παύση της λειτουργίας τους είναι πλέον προκλήσεις και 

για την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και γενικότερα για την εξέλιξη της τεχνολογίας, 

η οποία οφείλει να πραγματοποιήσει αρκετά βήματα ακόμα προς αυτή την 

κατεύθυνση.  
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9. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προκλήσεις για την ανάλυση 

δεδομένων στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα 

Ήδη κατέστη σαφές από τις ανωτέρω αναλύσεις ότι η έννοια των κοινωνικών 

δικτύων και δη η ανάλυση αυτών προηγείτο χρονικά και δεν περιορίζεται στην 

κατηγορία των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων (όπως π.χ. Facebook, Instagram, 

Twitter). Ωστόσο, η κατακόρυφη αύξηση της δημοτικότητας των κοινωνικών 

δικτύων είχε ως αποτέλεσμα την αναζωπύρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος γύρω 

από περιοχές που συνδέονται με την ανάλυση τέτοιων δικτύων. Εξάλλου, τα 

κοινωνικά δίκτυα δεν είναι μια παροδική μόδα που θα ξεπεραστεί. Και, βέβαια, 

αναμένεται εύλογα ότι δεν θα παραμείνουν στη σημερινή τους μορφή αλλά θα 

εξελιχθούν. Και μαζί με τα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσονται και βελτιώνονται οι 

μέθοδοι ανάλυσης κοινωνικών δικτύων.  

Κατά συνέπεια, η μελέτη των κοινωνικών δικτύων έχει επεκταθεί αρκετά τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες και δη επί του γενικού πλαισίου της ανάλυσης των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων και τον καθορισμό των σημαντικών 

διαρθρωτικών μοντέλων-προτύπων σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις. Η ανάλυση, δε, των 

κοινωνικών δικτύων, έχει εμφανιστεί πλέον ως βασική τεχνική στη σύγχρονη 

τεχνολογία. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων 

αντιμετωπίζει τις κοινωνικές σχέσεις σε όρους θεωρίας δικτύων αποτελούμενων από 

κόμβους και δεσμούς – που συχνά καλούνται σύνδεσμοι. Έτσι, στην πιο απλή του 

μορφή, ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χάρτης των συγκεκριμένων δεσμών, όπως 

δεσμών φιλίας, μεταξύ των κόμβων που μελετώνται. Οι κόμβοι αυτοί, με τους 

οποίους ένα άτομο είναι συνδεδεμένο αποτελούν τις κοινωνικές επαφές του ατόμου 

(ή «φίλους» ή «ακολούθους»).  

Σε σχέση, δε, με το παρελθόν, ο μεγάλος όγκος πληροφορίας που είναι διαθέσιμος 

στο περιβάλλον τέτοιων δικτύων επιτρέπει την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων με 

τρόπο επιστημονικά και στατιστικά εμπεριστατωμένο, μέσω της εξόρυξης δεδομένων 

(data mining) και της εξόρυξης κειμένου (text mining). Οι νέες τεχνικές ανάλυσης 
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δικτύου είναι οι πλέον κατάλληλες για σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας του 

είδους που δεν ήταν γενικά δυνατό να διερευνηθούν χρησιμοποιώντας συμβατικές 

τεχνικές ανάλυσης κοινωνικού δικτύου. Οι τεχνολογίες εξόρυξης δεδομένων 

επιτρέπουν τη διερεύνηση αυτών των συνόλων δεδομένων με τρόπο που να 

υπόσχεται περαιτέρω προόδους στη μεθοδολογία της έρευνας και στη γνώση των 

αλληλεπιδράσεων ενός κοινωνικού δικτύου.  

 Ωστόσο, το πλήθος και η ποικιλία των προγραμματιστικών διεπαφών των 

κοινωνικών δικτύων καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας μέτα – διεπαφής, που θα 

δρα ως σημείο συγκέντρωσης και θα παρέχει ενιαία πρόσβαση σε όλο το φάσμα 

περιεχομένου, που παράγουν οι χρήστες.  

Στο σημείο τούτο, βέβαια, ανακύπτει το ζήτημα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικότητας και εν γένει της δεοντολογίας μιας έρευνας που 

διεξάγεται μέσω ανάλυσης δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης193. Εξάλλου, 

θα πρέπει στην διεξαγωγή οιασδήποτε έρευνας να λαμβάνεται πάντα υπόψη ο 

παράγοντας της συναισθηματικής εκτροπής και η πίεση από τον κοινωνικό περίγυρο, 

που οδηγεί τους συνδεδεμένους χρήστες να διαμορφώνουν συγκεκριμένη άποψη και 

δημιουργούν το φαινόμενο της συλλογικής πόλωσης. Κανείς, άλλωστε, δεν μπορεί να 

εγγυηθεί για την ταυτότητα του ατόμου, που, καλυμμένος πίσω από την «οθόνη του 

υπολογιστή» (χρησιμοποιώντας, δηλαδή την ανωνυμία που μπορεί να του παρέχει το 

διαδίκτυο), συμμετέχει σε μια συζήτηση ή έρευνα, για την υπευθυνότητα με την 

οποία απαντά και κυρίως για το ποσοστό της προσοχής του στο θέμα.  

Περαιτέρω, ήδη ανωτέρω εκτέθηκε ότι η συλλογή πληροφοριών μέσω ανάλυσης 

συστημάτων υπόκειται σε περιορισμούς δικτύου και μέτρα ασφαλείας, ενώ τα 

αποτελέσματα μίας διαδικτυακής έρευνας και ανάλυσης, δίχως την συμμετοχή του 

ανεξάρτητου ερευνητή, υπέχουν τον κίνδυνο χειραγώγησης και διαστρέβλωσης.  

Για τους ως άνω λόγους και τα προβλήματα που προκύπτουν τόσο σε δεοντολογικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των τεχνικών ανάλυσης 

 
193 Ε. Παπάνης, Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο, Εκδόσεις: Ι. Σιδέρης, 2011, σελ. 94 (url: 
https://www.openbook.gr/methodologia-ereynas-kai-diadiktyo/, προσπελάστηκε στις 12.03.2020). 
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και έρευνας των δεδομένων των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων194, ήδη έχουν 

ληφθεί μέτρα από διάφορες χώρες για την ασφάλεια των διαδικτυακών 

αλληλεπιδράσεων και μάλιστα το κανονιστικό πλαίσιο φαίνεται σήμερα να κινείται 

προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μίας ενιαίας, διεθνούς ρύθμισης του 

διαδικτύου.  

Η διεθνής αυτή ρύθμιση του διαδικτύου δύναται να λάβει δύο διαφορετικές μορφές. 

Από στενή σκοπιά, μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με τη διακυβέρνηση του 

διαδικτύου, δηλαδή να περιλαμβάνει αποκλειστικά τις θεσμικές ρυθμίσεις που 

επιτρέπουν στο διαδίκτυο να λειτουργεί. Αντίθετα, από μια συνολική σκοπιά, μπορεί 

να ερμηνευθεί ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων στους οποίους 

μπορούν να βρεθούν κανόνες διεθνούς δικαίου, που διασταυρώνονται ή 

αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο195.  

Εξάλλου, παρόλο που η πρακτική των κρατών και η κωδικοποίηση των κανόνων του 

διεθνούς δικαίου σχετικά με το διαδίκτυο βρίσκονται σε τέλμα, λόγω της απροθυμίας 

των κρατών ή, με άλλα λόγια, της αδυναμίας εξεύρεσης παγκόσμιας συμφωνίας και 

συναίνεσης για το θέμα αυτό, είναι δυνατόν να εντοπιστούν τομείς στο διεθνές δίκαιο 

που ισχύουν ήδη για τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Τοιουτοτρόπως, τον 

Ιανουάριο του έτους 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε Ομάδα Ειδικών 

Υψηλού Επιπέδου (High Level Expert Group – HLEG) την εκπόνηση μελέτης επί 

των ψευδών ειδήσεων και της διαδικτυακής παραπληροφόρησης196, βρίσκεται σε 

ισχύ ο Κανονισμός με αριθμ. 594/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς197, που 

εκτείνεται και στο διαδίκτυο και το έτος 2018 υπογράφηκε ο Κώδικας ορθής 

 
194 Βλ. σχετικές αναπτύξεις στο παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 1 της 2ης ενότητας εργασίας (ΕΕ2) του 
ερευνητικού έργου. 
195 Antonio Segura Serrano, International Regulation of the Internet, Oxford Bibliographies, 25 
Σεπτεμβρίου 2019 (url: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-
9780199796953/obo-9780199796953-0194.xml, προσπελάστηκε στις 13.03.2020).  
196 Η μελέτη της Ομάδας Ειδικών Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HLEG report), 
βρίσκεται διαθέσιμη στο url: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-
expert-group-fake-news-and-online-disinformation (προσπελάστηκε στις 13.03.2020). 
197 Βλ. τον Κανονισμό στο url: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EL, προσπελάστηκε στις 13.03.2020. 
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πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης198, όπου εκπρόσωποι διαδικτυακών πλατφορμών, 

κοινωνικών δικτύων, διαφημιστών και διαφημιστικής βιομηχανίας (Facebook, 

Google, Mozilla, Twitter, Youtube κ.λπ.) συμφώνησαν σε έναν κώδικα ορθής 

πρακτικής με αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της 

διαδικτυακής παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο προκύπτει από τις ανωτέρω εκτεθείσες μελέτες 

περιπτώσεων είναι το ότι τα δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα, σε συνδυασμό με την 

χρήση της επιστήμης της πληροφορικής και του προγραμματισμού, μπορούν να 

δώσουν μετρήσιμα αποτελέσματα που αφορούν τη διασπορά της παραπληροφόρησης 

και των ψευδών ειδήσεων. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταγραφής και της 

επιρροής που ασκείται διά της ανάλυσης συναισθημάτων που εκφράζονται μέσω των 

αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και μέσω της ανάλυσης της διασύνδεσης 

των χρηστών των κοινωνικών δικτύων. Επομένως, αυτή η πληροφοριακή 

«χαρτογράφηση» των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και η ανάλυση των 

δημοσιεύσεων μπορεί ενδεχομένως να συνδράμει στην ανάπτυξη τεχνικών και 

πολιτικών για την προώθηση της ακεραιότητας και της αντικειμενικότητας στο 

διαδίκτυο, πάντοτε, ωστόσο, με όριο την ελευθερία της έκφρασης. Σε κάθε 

περίπτωση, διά των ανωτέρω τεχνικών είναι όμως εφικτός και ο εντοπισμός ψεύτικων 

χρηστών (bots). 

Κατά συνέπεια των όσων ως άνω εκτέθηκαν και λαμβανομένου υπόψη του 

ενισχυμένου ρόλου των μη κρατικών φορέων στον τομέα του διαδικτύου και δη των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και συγκεκριμένα του 

φαινομένου της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Επιπλέον, πρέπει να 

επιβεβαιωθούν τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά το 

διαδίκτυο, καθώς τα δικαιώματα αυτά εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους, αν όχι 

περισσότερο, όπως στον πραγματικό κόσμο. Τέλος, το ζήτημα της διακυβέρνησης 

του διαδικτύου πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ζήτημα στο οποίο είναι απαραίτητο 

να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ότι αυτό το νέο μέσο οργανώνεται σύμφωνα με τις 
 

198 Βλ. τον σχετικό κώδικα στο url: http://www.aereurope.org/wp-
content/uploads/2018/10/CodeofPracticeonDisinformation.pdf, προσπελάστηκε στις 13.03.2020. 
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αρχές της δημοκρατίας και της ένταξης, λαμβανομένων υπόψιν και των συνεχών – 

και απαραίτητων, όπως καταδείχθηκε και ανωτέρω – τεχνολογικών εξελίξεων. 
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Παράρτημα Κώδικας σε Γλώσσα Python και Cypher που χρησιμοποιήθηκε 

 

Κώδικας Python 1-Ανάλυση Συναισθήματος για το πρώτο Tweet 

Αρχείο Sentiment1.py  

import tweepy 
import json 
import time 
import sys 
import re 
from googletrans import Translator 
from spacy.lang.en import English 
 
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret) 
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret) 
api = tweepy.API(auth, wait_on_rate_limit = True, wait_on_rate_limit_notify = True) 
 
def deEmojify(inputString): 
    return inputString.encode('ascii', 'ignore').decode('ascii') 
 
#VADER             
from vaderSentiment.vaderSentiment import SentimentIntensityAnalyzer 
analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()   
def sentiment_analyzer_scores(text): 
    score = analyzer.polarity_scores(text) 
    if  score['compound'] >= 0.7: 
        polv=1 #positive 
        #print('positive') 
        return (polv) 
     
    elif  score['compound'] > 0.1 and score['compound']< 0.7: 
        polv=0 #neutral 
        #print('neutral') 
        return (polv) 
            
    elif score['compound'] <= 0.1: 
        polv=-1 #negative 
        #print('negative')   
        return (polv) 



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  

 
  
ΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων  
σε κοινωνικά δίκτυα 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

112 

 

#tweet 
j=0 
d2={} 
d2['tweets']=[] 
for tweet in api.user_timeline(screen_name="MevlutCavusoglu", count=32): 
    j+=1 
    if (j==32): 
        d1={} 
        d1['tweet_id']=tweet.id 
        d1['tweet_text']=tweet.text 
        d1['retweets']=[] 
        results = api.retweets(tweet.id)    
        for k in results: 
            t1={} 
            t1['retweet_text']=k.text 
            d1['retweets'].append(t1) 
        d2['tweets'].append(d1) 
 
 
#replies 
replies=[]  
non_bmp_map = dict.fromkeys(range(0x10000, sys.maxunicode + 1), 0xfffd)   
i=0 
for full_tweets in api.user_timeline(screen_name='MevlutCavusoglu', count=32): 
     i+=1 
     if i==32: 
         for tweet in tweepy.Cursor(api.search,q='to:MevlutCavusoglu', 
result_type='recent',timeout=9999999).items(4000): 
            if hasattr(tweet, 'in_reply_to_status_id_str'): 
              if (tweet.in_reply_to_status_id_str==full_tweets.id_str): 
                replies.append(tweet.text) 
comments=replies.copy() 
 
 
#translation  
comments_en=[] 
sent=[] 
for reply1 in comments: 
    reply=re.sub(r"http\S+", "", reply1) 
    translator = Translator() 
    translations = translator.translate([deEmojify(reply)], src='tr', dest='en') 
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    for translation in translations: 
        commentEn=translation.text 
        comments_en.append(commentEn) 
         
#sentiment 
for en in comments_en: 
    sent.append(sentiment_analyzer_scores(en)) 
     
status = api.get_status('1233756765155663874', tweet_mode="extended") 
try: 
    r1=status.retweeted_status.full_text 
except AttributeError:  # Not a Retweet 
    r2=re.sub(r"http\S+", "", status.full_text) 
    trans = translator.translate(r2, dest='en') 
    commentEn=trans.text 
    status_sentiment=sentiment_analyzer_scores(commentEn) 
 

Κώδικας Python 2-Ανάλυση Συναισθήματος για το δεύτερο Tweet 

Αρχείο Sentiment2.py  

import tweepy 
import json 
import time 
import sys 
import re 
from googletrans import Translator 
from spacy.lang.en import English 
 
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret) 
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret) 
api = tweepy.API(auth, wait_on_rate_limit = True, wait_on_rate_limit_notify = True) 
 
 
def deEmojify(inputString): 
    return inputString.encode('ascii', 'ignore').decode('ascii') 
 
#VADER             
from vaderSentiment.vaderSentiment import SentimentIntensityAnalyzer 
analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()   
def sentiment_analyzer_scores(text): 
    score = analyzer.polarity_scores(text) 
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    if  score['compound'] >= 0.7: 
        polv=1 #positive 
        #print('positive') 
        return (polv) 
     
    elif  score['compound'] > -0.1 and score['compound']< 0.7: 
        polv=0 #neutral 
        #print('neutral') 
        return (polv) 
            
    elif score['compound'] <= -0.1: 
        polv=-1 #negative 
        #print('negative')   
        return (polv) 
     
 #tweet 
j=0 
d2={} 
d2['tweets']=[] 
for tweet in api.user_timeline(screen_name="yavuzselimkiran", count=11): 
    j+=1 
    if (j==11): 
        d1={} 
        d1['tweet_id']=tweet.id 
        d1['tweet_text']=tweet.text 
        d1['retweets']=[] 
        results = api.retweets(tweet.id)    
        d2['tweets'].append(d1) 
 
#tweet_text     
status = api.get_status('1236279558946553856', tweet_mode="extended") 
try: 
    r1=status.retweeted_status.full_text 
    r11=re.sub(r"http\S+", "", r1) 
    r111=re.sub(r"@\S+", "", r11) 
    r1111=re.sub(r"#\S+", "", r111) 
    translator = Translator() 
    trans = translator.translate(r1111, src='tr', dest='en') 
    commentEn=trans.text 
    status_sentiment=sentiment_analyzer_scores(commentEn) 
except AttributeError:  # Not a Retweet 
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    r2=re.sub(r"http\S+", "", status.full_text) 
    translator = Translator() 
    trans = translator.translate(r2, dest='en') 
    commentEn=trans.text 
    status_sentiment=sentiment_analyzer_scores(commentEn) 
     
#replies 
replies=[]  
non_bmp_map = dict.fromkeys(range(0x10000, sys.maxunicode + 1), 0xfffd)   
i=0 
for full_tweets in api.user_timeline(screen_name='yavuzselimkiran', count=10): 
     i+=1 
     if i==10: 
         for tweet in tweepy.Cursor(api.search,q='to:yavuzselimkiran', 
result_type='recent',timeout=9999999).items(3000): 
            if hasattr(tweet, 'in_reply_to_status_id_str'): 
              if (tweet.in_reply_to_status_id_str==full_tweets.id_str): 
                replies.append(tweet.text) 
comments=replies.copy() 
 
 
 #translation  
comments_en=[] 
sent=[] 
for reply1 in comments: 
    reply=re.sub(r"http\S+", "", reply1) 
    translator = Translator() 
    translations = translator.translate([deEmojify(reply)], dest='en') 
    for translation in translations: 
        commentEn=translation.text 
        comments_en.append(commentEn) 
         
#sentiment 
for en in comments_en: 
    sent.append(sentiment_analyzer_scores(en)) 
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Κώδικας Python 3- Αποθήκευση Followers από Twitter στη ΒΔ  

 

Αρχείο twitter_db.py  -  

import mysql.connector 
from mysql.connector import Error 
import tweepy 
import json 
from dateutil import parser 
import time 
import os 
import subprocess 
 
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret) 
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret) 
api = tweepy.API(auth, wait_on_rate_limit = True, wait_on_rate_limit_notify = True) 
 
mydb = mysql.connector.connect( ) 
 
mycursor = mydb.cursor() 
 
 
def followers(user): 
    folids=[] 
     
    try: 
        for page in tweepy.Cursor(api.followers_ids, id=user, count=100).pages(1): 
            folids.extend(page) 
        folls2 = str(folids)[1:-1]  
        if len(folids)>0: 
            query4 = "INSERT INTO followers (user, totfollowers) VALUES (%s, %s)" 
            param4 = (user,folls2) 
            mycursor.execute(query4, param4) 
            mydb.commit() 
        return folids 
    except tweepy.TweepError as ex: 
        if ex.reason == 'Not authorized.':  
            print('Protected profile') 
            return folids 
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            exit 
             
 
user=api.get_user("RTErdogan").id 
#foll1=api.followers_ids(user) 
users_1=['MevlutCavusoglu', 'suleymansoylu', 'bybekirbozdag', 'Ahmet_Davutoglu', 
'BeratAlbayrak', 'omerrcelik', 'abdulhamitgul', 'BA_Yildirim', 'cbabdullahgul', 
'NumanKurtulmus', 'ziyaselcuk', 'TC_icisleri', 'mahirunal','oznurcalik'] 
foll1=[] 
for i in users_1: 
    foll1.append(api.get_user(i).id) 
for page in tweepy.Cursor(api.followers_ids, id=user, count=86).pages(1): 
    foll1.extend(page) 
folls1 = str(foll1)[1:-1]  
 
query3 = "INSERT INTO followers (user, totfollowers) VALUES (%s, %s)" 
param3 = (user,folls1) 
mycursor.execute(query3, param3) 
mydb.commit() 
 
c2=0 
for i in foll1: 
    c2+=1 
    if c2<=11: 
        foll2=[] 
        foll2=followers(i) 
        c3=0 
        for j in foll2: 
            c3+=1 
            if c3<=11: 
                foll3=[] 
                foll3=followers(j) 
                c4=0 
                for k in foll3: 
                    c4+=1 
                    if c4<=11: 
                        foll4=[] 
                        foll4=followers(k) 
                        c5=0 
                        for k in foll4: 
                            c5+=1 
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                            if c5<=15: 
                                a=api.get_user(id=k) 
                                followers_c=a.followers_count 
                                friends_c=a.friends_count 
                                statuses_c=a.statuses_count 
                                favourites_c=a.favourites_count 
                                query5 = "INSERT INTO count (user4, foll_c, fr_c, stat_c, fav_c) VALUES 
(%s, %s, %s, %s, %s)" 
                                param5 = (k,followers_c,friends_c,statuses_c,favourites_c) 
                                mycursor.execute(query5, param5) 
                                mydb.commit() 
  
 

 

Κώδικας Python 4 – Μεταφορά Followers από τη βάση σε μορφή json για το Neo4j 

Αρχείο twitter_to_json.py  

import mysql.connector 
from mysql.connector import Error 
import json 
from dateutil import parser 
import time 
import os 
import subprocess 
 
 
mydb = mysql.connector.connect() 
 
mycursor = mydb.cursor() 
 
query1="SELECT user, totfollowers FROM followers"  
mycursor.execute(query1) 
myresult = mycursor.fetchall() 
 
 
allusers=[] 
for line in myresult: 
    t1={} 
    user={} 
    user['id']= int(line[0]) 
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    user['followers']=[] 
    list1=line[1] 
    for eachid in list1.split(", "): 
        t2={} 
        t2['id']=int(eachid) 
        user['followers'].append(t2) 
    t1['user']=user 
    allusers.append(t1) 
     
total={} 
total['users']=allusers 
     
with open('data4.json', 'w+') as json_file: 
            json.dump(total, json_file)        
         
 

Κώδικας Python 5- Πλήθος followers και friends από τη βάση σε μορφή json για το Neo4j 

Αρχείο count_to_json.py  

import mysql.connector 
from mysql.connector import Error 
import json 
from dateutil import parser 
import time 
import os 
import subprocess 
 
 
mydb = mysql.connector.connect() 
 
mycursor = mydb.cursor() 
 
query2="SELECT user4, foll_c, fr_c FROM count having foll_c!=0"  
mycursor.execute(query2) 
myresult2 = mycursor.fetchall() 
 
 
us={} 
us['users']=[] 
for line in myresult2: 
    t={} 
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    t['id']=int(line[0]) 
    t['followers_count']=int(line[1]) 
    t['friends_count']=int(line[2]) 
    q={} 
    q['user']=t 
    us['users'].append(q) 
 
with open('data8.json', 'w+') as json_file: 
            json.dump(us, json_file)    
 

Κώδικας Python 6- Ανάκτηση δεδομένων από Twitter  για στατιστική ανάλυση 

Αρχείο degree.py  

import mysql.connector 
from mysql.connector import Error 
import tweepy 
import json 
from dateutil import parser 
import time 
import os 
import subprocess 
 
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret) 
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret) 
api = tweepy.API(auth, wait_on_rate_limit = True, wait_on_rate_limit_notify = True) 
 
mydb = mysql.connector.connect() 
 
mycursor = mydb.cursor() 
 
user=api.get_user("RTErdogan").id 
foll_user=api.followers_ids(user) 
 
p=0 
for l in foll_user: 
    p+=1 
    if p<5000: 
        try: 
            a=api.get_user(id=l) 
            followers_c=a.followers_count 
            friends_c=a.friends_count 
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            statuses_c=a.statuses_count 
            favourites_c=a.favourites_count 
            created_at=a.created_at 
            query5 = "INSERT INTO degree (user1, fol_c, fr_c, st_c, fav_c,created_at) VALUES (%s, 
%s, %s, %s, %s, %s)" 
            param5 = (l,followers_c,friends_c,statuses_c,favourites_c, created_at) 
            mycursor.execute(query5, param5) 
            mydb.commit() 
        except tweepy.TweepError as ex: 
            if ex.reason == 'Not authorized.':  
                print('Protected profile') 
                exit 
 

 

Κώδικας Python 7- Στατιστική ανάλυση 

Αρχείο statistics.py 

import matplotlib.pyplot as plt 
import numpy as np 
import powerlaw 
 
list1=[] 
list2=[] 
 
for line in myresult2: 
    list1.append(line[1]) 
    list2.append(line[2]) 
total=len(list1) 
 
def Average(lst):  
    return sum(lst) / len(lst)  
   
# Driver Code  
fol_average = Average(list1)  
fr_average = Average(list2)  
   
# Printing average of the list  
print("Followers average =", round(fol_average, 0))  
print("Max followers =", max(list1), '\n')  
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# Printing average of the list  
print("Friends average =", round(fr_average, 0))  
print("Max friends =", max(list2))  
 
 
#histogram 1 
unique_list1 = []       
for x1 in list1:  
        # check if exists in unique_list or not  
        if x1 not in unique_list1:  
            unique_list1.append(x1)  
             
freq1=[] 
for u1 in unique_list1: 
    cf1=list1.count(u1) 
    freq1.append(cf1) 
data1 = np.asarray(freq1, dtype=np.float64) 
 
results1 = powerlaw.Fit(freq1) 
print('results11.power_law.alpha -->', results1.power_law.alpha) 
print('results1.power_law.xmin -->', results1.power_law.xmin, '\n\n') 
 
#histogram 2 
unique_list2 = []  
bins1=[]      
for x2 in list2:  
        # check if exists in unique_list or not  
        if x2 not in unique_list2:  
            unique_list2.append(x2)  
             
freq2=[] 
for u2 in unique_list2: 
    cf2=list2.count(u2) 
    freq2.append(cf2) 
data2 = np.asarray(freq2, dtype=np.float64) 
 
results2 = powerlaw.Fit(freq2) 
print('results11.power_law.alpha -->', results2.power_law.alpha) 
print('results1.power_law.xmin -->', results2.power_law.xmin, '\n\n') 
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Κώδικας Python 8- Έλεγχος για bots στο γράφο 

Αρχείο bot.py –  

from neo4j import GraphDatabase  
import botometer 
 
 
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "123")) 
 
twitter_app_auth = { 
    'consumer_key' : '', 
    'consumer_secret' : '', 
    'access_token' : '', 
    'access_token_secret' : '', 
  }   
 
bom = botometer.Botometer(mashape_key='', 
                          **twitter_app_auth, 
                          wait_on_ratelimit=True 
                           
                          ) 
bots=[] # lista me bots  
def find_bots(tx):  
    for record in tx.run("MATCH (n:User) WHERE EXISTS(n.closeness) RETURN n.id ORDER BY 
n.closeness DESC LIMIT 10;"):  
        bot_score=bom.check_account(record['n.id'])  
        if bot_score['scores']['universal']>0.6:  
          bots.append(record["n.id"])   
       
with driver.session() as session: 
    session.read_transaction(find_bots) 
 

 

Κώδικας σε γλώσσα Cypher για δημιουργία του γράφου στο Neo4j 

CREATE CONSTRAINT ON(u:User) 
 ASSERT u.id IS unique; 
 
CALL apoc.load.json('data4.json') 



Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω 
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda  
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YIELD value 
UNWIND value.users AS q 
MERGE (u:User {id: q.user.id }) 
SET u.id=q.user.id 
FOREACH (fol in q.user.followers | 
        MERGE (f1:User {id:fol.id})  
        SET f1.id = fol.id 
        MERGE (f1)-[:FOLLOWS]->(u)) 
 
 
CALL apoc.load.json('data6.json') 
YIELD value 
UNWIND value.users AS q 
MERGE (u:User {id: q.user.id }) 
SET u.id=q.user.id 
FOREACH (fol in q.user.followers | 
        MERGE (f1:User {id:fol.id})  
        SET f1.id = fol.id 
        SET f1.followers = fol.followers_count 
        SET f1.friends = fol.friends_count 
        MERGE (f1)-[:FOLLOWS]->(u)) 
 
CALL apoc.load.json('data8.json') 
YIELD value 
UNWIND value.users AS q 
MERGE (u:User {id: q.user.id }) 
SET u.id=q.user.id 
SET u.followers = q.user.followers_count 
SET u.friends = q.user.friends_count 
 

 

 

 

 

 


