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Εισαγωγή
Τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, MySpace, Twitter κλπ.) είναι υπηρεσίες που παρέχουν στους
χρήστες τους τη δυνατότητα να συνδέονται με φίλους τους και να μοιράζονται με αυτούς πληροφορίες. Το Twitter [5], ένα ιδιαίτερο κοινωνικό δίκτυο που αυτοαποκαλείται υπηρεσία microblogging,
επιτρέποντας στους χρήστες του να δημοσιοποιούν μηνύματα με μέγιστο μέγεθος 140 χαρακτήρων (tweets), αλλά και να ακολουθούν (follow) τα tweets των χρηστών με τους οποίους είναι
συνδεδεμένοι.
Με την αύξηση της δημοφιλίας του Twitter, τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η ανάλυση των πληροφοριών που
παράγει για την διαπίστωση νέων τάσεων, τον προσδιορισμό προτύπων συμπεριφοράς και τη
σφυγμομέτρηση του κοινού. Για παράδειγμα η παρακολούθηση και η ανάλυση του περιεχομένου
των tweets καθώς και των συνηθειών των χρηστών (sentiment and behavioral analysis) μπορεί
να βοηθήσει μια εταιρία να αξιολογήσει την αποδοχή ενός προιόντος της από το κοινό ή να
διαμορφώσει κατάλληλα τη στρατηγική marketing για να προσελκύσει αγοραστές.
Με τον αριθμό των χρηστών του Twitter να ξεπερνά τα 75 εκατομμύρια και να αυξάνεται συνεχώς, είναι εμφανές ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων προς ανάλυση. Στην παρούσα
διπλωματική θα ασχοληθούμε με την αποδοτική δεικτοδότηση και αποθήκευση πληροφοριών
σχετικών με δημοσιευμένα tweets εξερευνώντας τεχνικές από την περιοχή των κατανεμημένων
συστημάτων.
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Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική του συστήματος
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Σκοπός
Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αποθήκευσης και δεικτοδότησης
ενός μεγάλου αριθμού από tweets με βάση κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά τους (όπως ο χρόνος ανάρτησης, ο συγγραφέας, οι λέξεις κλειδιά που περιέχουν κλπ.) αλλά και η διατήρηση συναθροισμένων αριθμητικών στοιχείων που τα αφορούν (π.χ. ο αριθμός των followers κλπ.) [2]
ώστε να διευκολύνεται η αναζήτησή και η ανάλυσή τους. Γι’ αυτόν το σκοπό θα γίνει χρήση τεχνικών από την περιοχή των Κατανεμημένων Συστημάτων (Cloud/P2P, π.χ. [1,3]). Η πορεία που
θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
1. Ανάπτυξη crawler για την συλλογή μεγάλου αριθμού πρόσφατων tweets κάνοντας χρήση
του Twitter API [4], κατά προτίμηση σε Java.
2. Συλλογή των tweets και εξαγωγή των πληροφοριών σύμφωνα με τα οποία θα τα δεικτοδοτήσουμε.
3. Ανάπτυξη σε Java κατανεμημένου συστήματος αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών με
σκοπό την αποδοτική αναζήτησή τους.
4. Πειραματική αξιολόγηση του συστήματος.
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