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Ερευνητικό Ομϊδα Ε.Κ. Αθηνϊ 

 
 



 

 Αλγόριθμοι 

 Θεωρύα και Εφαρμογϋσ Αλγορύθμων 

 Ανϊλυςη μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ 

 

 Σεχνολογύεσ Ενύςχυςησ τησ Ιδιωτικότητασ 

 Διαχεύριςη προςωπικών δεδομϋνων 

 Προφύλ χρηςτών με προςταςύα τησ ιδιωτικότητασ 
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 Προκαταβολό Έργου - υμβαςιοπούηςη 

 Πρόςληψη Προςωπικού 

 Προκόρυξη Θϋςεων και Τπογραφό υμβϊςεων 

 Προμόθεια Εξοπλιςμού 
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 Τπόδειξη διαμονόσ/εςτύαςησ/διαςκϋδαςησ αναλύοντασ μοντϋλα 

χρηςτών. 

 1) Ε.Κ. Αθηνϊ: αναπτύςςει αλγορύθμουσ που, αξιοποιώντασ μοντϋλα 

χρηςτών, υποδεικνύει εξατομικευμϋνεσ τουριςτικϋσ ςυςτϊςεισ, 

χωρύσ οι χρόςτεσ να χϊνουν τον ϋλεγχο των προςωπικών τουσ 

δεδομϋνων.  

 2) ΑΠΘ: αναπτύςςει τεχνικϋσ προςεγγιςτικόσ ςυναγωγόσ που 

επιτρϋπουν πρόβλεψη ςε πραγματικό χρόνο, οι οπούεσ θα 

εφαρμοςτούν ςε αξιολογόςεισ χώρων αναψυχόσ και πρόβλεψη 

τιμόσ αεροπορικών ειςιτηρύων ό τιμών ξενοδοχεύων με κατϊλληλα 

μοντϋλα διϊχυςησ (π.χ. κύνηςη Brown με χρονομεταβαλόμενη 

παρϊμετρο ολύςθηςησ).  
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 Τπόδειξη διαμονόσ/εςτύαςησ/διαςκϋδαςησ αναλύοντασ μοντϋλα 
χρηςτών (ςυνϋχεια) 

 3) Ε.Κ. Αθηνϊ: αντλεύ πληροφορύεσ τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ από 
δύκτυα κοινωνικών μϋςων, εφαρμόζοντασ γραφοθεωρητικό ανϊλυςη, 
αλγορύθμουσ και μοντϋλα διϊχυςησ απόψεων (π.χ. DeGroot learning) 
ςτα κοινωνικϊ μϋςα.   

 Ανύχνευςη τϊςεων (trends, word-of-mouth)  

 Διαμόρφωςη γνώμησ  

 Υαινόμενα απϊτησ (πχ. fake reviews, fake news, alternative facts) που 
επηρεϊζουν την αξιοπιςτύα των πληροφοριών.  

 

 Σο Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ" θα ςυντονύςει την ϋκδοςη του Π.6 ςτο οπούο θα 
ςυνδρϊμουν οι ϊλλοι φορεύσ και θα ςυγκεντρώςει τα αποτελϋςματα τησ 
ϋρευνασ (αλγόριθμοι, πιλοτικό εφαρμογό). 
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 Καταγραφό δεδομϋνων από τα κοινωνικϊ μϋςα 

 Δεδομϋνα για ςημεύα ενδιαφϋροντοσ (Points of Interest – POI) 

 Δεδομϋνα για τϊςεισ και ςυμπεριφορϊ του κοινωνικού 
δικτύου 

 Προςωπικό προφύλ χρόςτη 

 Αλγόριθμοι για την κατηγοριοπούηςη 

 Για τα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ 

 Για τισ προτιμόςεισ των χρηςτών 

 Αξιοπιςτύα πληροφορύασ 

 Προςταςύα τησ ιδιωτικότητασ των χρηςτών 
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Διαφϊνειεσ για την POI DB και το Web 
Interface 



 Βϊςη δεδομϋνων ςημεύων ενδιαφϋροντοσ (POI) 

 Φαλκιδικό 

 αντορύνη 

 Ρόδοσ 

 Κεφαλονιϊ 

 Δημοφιλεύσ κατηγορύεσ 

 874 - Hotel 

 786 - Greek Restaurant 

 705 - Beach 

 379 - Café 

 315 – Bar 

 9162 POIs από Foursquare (27/02/2019) 
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 Όνομα 

 Twitter, Instagram 

 Γεωγραφικό ςτύγμα 

 URL 

 Πλόθοσ tips & likes 

 Βαθμολογύα 

 Κατηγορύεσ 

 TODO: ύνδεςμοι (menupages, nymag, metromix, 
voiceplaces, singleplatform, zagat, factual, yelp, locu, 
tripadvisor) 
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Παρϊδειγμα από το SocialCom 2018 
paper για πολιτικό πληροφορύα. 



 Διμερϋσ γρϊφημα: NOIs και 
followers 
 NOIs: 162 βουλευτϋσ 
 Followers: 750,537 
 Ακμϋσ: 2,402,237 
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 Ομαδοπούηςη των 
βουλευτών ςε ομϊδεσ 
 Ο αλγόριθμοσ τουσ 
ομαδοπούηςε με 
εξαιρετικό ευςτοχύα ςτα 
κόμματα που ανόκουν 
πραγματικϊ 
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 Οι NOIs μπορεύ να εύναι κόμβοι τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ 
(πχ ξενοδοχεύα) 

 Δομικό επεξεργαςύα (followers, hashtags, retweets) από 
Twitter 

 Ερευνητικϊ Ερωτόματα: 

 Ποιεσ εύναι οι υποθϋςεισ μασ;  

 Σι περιμϋνουμε να δεύξουν οι αλγόριθμοι; Σο clustering πώσ θα 
ομαδοποιούςε τουσ κόμβουσ;  

 Σο MinLA πώσ θα τουσ τοποθετούςε; 
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 Social Feed Manager 

 46 Twitter Accounts Ξενοδοχεύων Φαλκιδικόσ 

 

 

 

 



 Harvest type: Twitter user timeline 

 Αριθμόσ Tweets: 17799  

 15243 original tweets 

 110 quotes 

 396 replies 

 2050 retweets 

 Περιεχόμενο κειμϋνου tweets: 

 Προώθηςη των ξενοδοχεύων 

 Εικόνεσ των ξενοδοχεύων και τησ περιοχόσ 

 Retweets με διαφημιςτικό περιεχόμενο 



 User screen name 

 Text 

 Date tweet was created 

 Tweet type (original, reply, ..) 

 Who retweeted, replied or quoted 

 Hashtags 

 Number of user’s statuses 

 User’s location 

 Number of user’s followers 

 Number of user’s friends 

 

 



 Εφαρμογό γραφοθεωρητικόσ ανϊλυςησ, αλγορύθμων και 
μοντϋλων διϊχυςησ για ϊντληςη πληροφοριών τουριςτικού 
ενδιαφϋροντοσ 

 Sentiment analysis του κειμϋνου 

 Δημιουργύα γρϊφου διϊδοςησ 

 Ανϊλυςη ςτρατηγικών επιρροόσ τησ κοινόσ γνώμησ  

 Εντοπιςμόσ “πλαςτών” κόμβων ςτο δύκτυο follower-followee 
του Twitter αναλύοντασ τη δομό του αντύςτοιχου διμερούσ 
γραφόματοσ  





 Εξαγωγό πληροφορύασ από τισ ειςερχόμενεσ ακμϋσ του χρόςτη 
(followers) 

 Εξαγωγό πληροφορύασ από τισ εξερχόμενεσ ακμϋσ του χρόςτη 
(friends) 

 Φρόςη μεθόδων classification των χρηςτών του Twitter  

 Εφαρμογό ςε πρόςφατη δουλειϊ (PCI2018) [1] 

 Αντύςτοιχη εφαρμογό ςε δεδομϋνα τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ 

 

 



 Εξαγωγό πολιτικόσ πληροφορύασ από τουσ followers και friends 
του χρόςτη ςτο δύκτυο του Twitter  

 ύνολο δεδομϋνων Twitter:  

1. Ελληνικϊ ειδηςεογραφικϊ μϋςων ενημϋρωςησ 

2. Πολιτικού 

3. Οι followers τουσ 

 «Δεύξε μου τουσ φύλουσ ςου και θα ςου πω ποιοσ εύςαι» 

 Σο ςύνολο δεδομϋνων περιλαμβϊνει 227 NOIs, 764.399 followers 
και 7.607.768 ακμϋσ μεταξύ των followers και των NOIs. 

 Σο ςύνολο δεδομϋνων καταςκευϊςτηκε τον Μϊιο του 2018 

 



 1η Προςέγγιςη:  

 υςχϋτιςη μεταξύ των πολιτικών που ακολουθούν οι χρόςτεσ 
και των πολιτικών που ακολουθούν followers τουσ 

 Pearson Correlation Coefficient 

 1000 τυχαύουσ χρόςτεσ από το ςυνολικό dataset για κϊθε 
πεύραμα 

 υνολικϊ 8 πειρϊματα 

 Αποτελϋςματα: ημαντικϊ privacy leakages των πολιτικών 
πεποιθόςεων των χρηςτών χρηςιμοποιώντασ μόνο ωσ 
πληροφορύα τουσ πολιτικούσ που ακολουθούν οι followers 
τουσ 

 

 



 2η Προςέγγιςη:  

 Πρόβλεψη των πολιτικών που ακολουθεύ ϋνασ χρόςτησ με βϊςη τα 
μϋςα ενημϋρωςησ που ακολουθεύ 

 Με βϊςη τα μϋςα ενημϋρωςησ που ακολουθεύ κϊποιοσ χρόςτησ του 
Twitter προςπαθούμε να προβλέψουμε:  

1. Σουσ πολιτικούσ που ακολουθεύ 

2. Αν η πλειοψηφύα των πολιτικών που ακολουθεύ εύναι από την 
κυβϋρνηςη ό την αντιπολύτευςη  

3. Αν η πλειοψηφύα ανόκει ςτην αριςτερϊ, ςτην δεξιϊ ό ςτο κϋντρο  

4. Σην επικρατούςα πολιτικό παρϊταξη  

 Αλγόριθμοι: K-NN, J48, JRip, Naive Bayes και PART  

 Αποτελϋςματα: Αρκετϊ ικανοποιητικϊ με τουσ αλγορύθμουσ 
classification να μην παρουςιϊζουν ιδιαύτερεσ διαφοροποιόςεισ 

 

 

 

 

 

 



 Τπϊρχουν ςημαντικϋσ διαρροϋσ προςωπικών πληροφοριών 
όςον αφορϊ τισ πολιτικϋσ πεποιθόςεισ των χρηςτών Twitter 

 Προόλθαν χρηςιμοποιώντασ δύο ξεχωριςτϋσ προςεγγύςεισ που 
εςτύαςαν ςε ελληνικούσ κόμβουσ ενδιαφϋροντοσ (βουλευτϋσ, 
δημοφιλό μϋςα ενημϋρωςησ) 

 Αποτελϋςματα: Μπορούν να εξαχθούν ευαύςθητεσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τουσ χρόςτεσ του Twitter, ειδικϊ για χρόςτεσ που 
εύναι πιο ενεργού πολιτικϊ 

 

 


