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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η δηαξθήο αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Σν θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ επνρή καο, έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη έρεη απνθηήζεη 

κεγάιε ηζρχ, ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (ελεκέξσζε, 

δηαζθέδαζε, πνιηηηθή, νηθνλνκία, εκπφξην, εθπαίδεπζε θ.η.ι.). 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, είλαη ε αλάδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, σο πεγή εζεινληηθήο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. 

πγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζην Twitter, ην πιένλ δηαδεδνκέλν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

γηα δεκνζίεπζε ζχληνκσλ κελπκάησλ. Σν κεγάιν πιήζνο tweets πνπ δεκνζηεχνληαη 

θαζεκεξηλά παγθνζκίσο, ν πεξηνξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ κελπκάησλ θαη ε 

δπλαηφηεηα αλαθνξάο ηεο ηνπνζεζίαο απφ ηελ νπνία δεκνζηεχεηαη θάζε tweet 

(geolocated tweets), απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα ρξήζηκα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

Η παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο, λα 

ζπιιέμεη δεδνκέλα απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο πνπ αλαξηήζεθαλ. Με ηελ πξνβνιή ηνπο ζην ράξηε, 

επηηπγράλεηαη ε άκεζε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε, ζην αληίζηνηρν πεδίν 

ελαζρφιεζήο ηνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθε θαη ε κέζνδνο Learning Analytics. 

χκθσλα κε απηή, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, 

θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηεμάγεηαη. 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην REST API θαη 

Streaming API. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ειάρηζηα 

δεδνκέλα πεξηείραλ ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνβνιή 

ηνπο ζην ράξηε. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε ην RESTful Web Service ηνπ Bing Maps, ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε εχξεζε θαη ζχλδεζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζε θάζε tweet.  

 



 

 

«Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ – Χηθιακά Σςζηήμαηα & Υπηπεζίερ» 2 

 

ABSTRACT 
 

The continuous development of the Internet in recent years has brought 

significant changes in many areas of society. The phenomenon of social networking 

through the internet nowadays, has assumed enormous dimensions and has gained 

great power, in almost all areas of everyday life (information, entertainment, politics, 

economy, trade, education etc.). 

The purpose of this thesis is the content’s emergence of social media, as a 

source of voluntary geographic information. Specifically, it focuses on Twitter, the most 

popular social networking tool for publishing short messages. The large number of 

tweets that are published daily worldwide, the restriction of the messages’ characters 

and the possibility of referring every tweet’s location (geolocated tweets), are strong 

indications for the significance of content’s use, so that useful results will be exported in 

various areas of everyday life. 

The present thesis attempted, through the development of a system, to collect 

data from Twitter’s platform, which they contain the location’s information they have 

been posted from. With their projection on the map, is accomplished the immediate 

utilization by each user, in the corresponding field of his occupation. In addition, the 

method of Learning Analytics is presented. According to this, may be performed the 

analysis and presentation of the collected data, aiming the optimization of learning 

process and the environment that is conducted. 

For the collection of the results, the REST API and Streaming API were used. 

According to the collected results, minimum data contained the geographical 

information which is necessary for their projection on the map. Thus, RESTful Web 

Service of Bing Maps was used, in order to achieve the finding and linking the 

geographical information in each tweet. 
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1 Δηζαγωγή 

 

1.1 ηόρνο 

 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Twitter), γηα 

ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κε ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο θαη ε εμαγσγή πνιχηηκεο 

γλψζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία, έκθαζε δίλεηαη ζηε ρσξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ Twitter θαη ε νπηηθνπνίεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ 

ραξηψλ. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αληιεί δεδνκέλα απφ 

ην Twitter θαη παξέρεη ζε θάζε ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θξηηεξίσλ, γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζην ράξηε. Σα δεδνκέλα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξήζε ησλ Learning Analytics, κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζην 

ρξήζηε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε  βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, θαζψο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δηεμάγεηαη. 

 

1.2 Δξεπλεηηθό πξόβιεκα 

 

Η ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζπκβάιινπλ ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εηθνζηνχ 

πξψηνπ αηψλα σο ηερλνινγηθφ αηψλα. Η έκθπηε αλάγθε επηθνηλσλίαο ηνπ αλζξψπνπ, 

έρεη θαηαζηήζεη ηα θνηλσληθά δίθηπα ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζην επξχ θνηλφ, κε απνηέιεζκα 

ε επηζθεςηκφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε απηά, ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη 

ζε ειιεληθφ επίπεδν λα εθθξάδεηαη ηδηαίηεξα πςειή. Σν Twitter ζεσξείηαη έλα θνηλσληθφ 

δίθηπν, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαλαηηθνχο ρξήζηεο θαη 

ν βαζκφο αμηνπνίεζήο ηνπ ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο νινέλα θαη απμάλεηαη. 

Έηζη, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ νξηζκέλεο ρξήζεηο ηνπ. 
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 Εκπαιδεσηικές τρήζεις. ρνιείν: Απνζηνιή λέσλ θαη ελεκεξψζεσλ, 

πιεξνθνξηψλ γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο, αιιά θαη αλαθνηλψζεσλ λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Παξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ δηακέζνπ κηαο 

ηζηνζειίδαο, γηα ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη κηα κηθξή ιίζηα απφ ηα ηειεπηαία 

ηνπο tweets, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη επθνιφηεξα απφ καζεηέο ή γνλείο. 

Δθπαηδεπηηθνί: Δχξεζε εξεπλεηηθψλ άξζξσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ζεκαληηθψλ εξεπλψλ. Απνζηνιή δηδαθηηθψλ πιάλσλ ή 

καζεζηαθνχ πιηθνχ, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ άιινπο θαζεγεηέο 

ή απφληεο καζεηέο. Αλαδήηεζε ηίηισλ βηβιίσλ ή δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ βνεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Παξνρή ελφο ρξήζηκνπ 

ζπλδέζκνπ ή άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθπαίδεπζε. Παξάδνζε ιίζηαο κε 

ινγαξηαζκνχο πνπ δεκνζηεχνπλ πιηθφ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην κάζεκα 

θαη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο. Κνηλνπνίεζε κηαο 

πιεξνθνξίαο θάζε κέξα, φπνπ κπνξεί λα αθνξά ηελ ππελζχκηζε γηα ηελ 

εκεξνκελία ελφο επεξρφκελνπ δηαγσλίζκαηνο ή ηελ παξάδνζε κηαο 

εξγαζίαο, ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ θ.η.ι. 

Μαζεηέο: Γηακνηξαζκφο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ καζεηψλ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ζρνιείσλ, γηα ηελ εθπφλεζε ζπλεξγαηηθήο ζρνιηθήο 

εξγαζίαο. Δπηθνηλσλία καζεηή – θαζεγεηή γηα ηελ επίιπζε εξσηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ θάπνην κάζεκα ή εξγαζία. Αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ θαη 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαιέμεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε αθνκνίσζε ηνπ ζέκαηνο. Γεκηνπξγία ηζηνξηθνχ εληππψζεσλ 

απφ κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κέζσ ζρνιηαζκνχ, ζπδήηεζεο ή θαη 

παξάζεζεο θσηνγξαθηψλ.  

 Επιτειρημαηικές τρήζεις. Άκεζε πξνψζεζε ζε ππνςήθηνπο πειάηεο, 

ελφο γεγνλφηνο πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε, π.ρ. παξνπζίαζε ελφο βηβιίνπ 

απφ θάπνην βηβιηνπσιείν ή εθδνηηθφ νίθν. Πξνψζεζε άξζξσλ ή 

πιεξνθνξηψλ γηα δηάθνξεο αλαβαζκίζεηο ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

Αιιειεπίδξαζε κε δεκνζηνγξάθνπο θάπνηνπ ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ, κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηθνηλσλία 

θαη  αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαηαλαισηέο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 
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επηρείξεζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 Προζωπικές τρήζεις. Παξαθνινχζεζε εηδήζεσλ ή ζεκαληηθψλ 

εθδειψζεσλ απφ φιν ηνλ θφζκν.  Δλεκέξσζε γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

δηάζεκσλ πξνζψπσλ. Δχξεζε αηφκσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πιαλήηε. 

 Γενικές τρήζεις. Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. 

Δλεκέξσζε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, π.ρ. ζεηζκφο, 

ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα θ.η.ι. Παξνρή βνήζεηαο ζε έθηαθηα ηαηξηθά 

πεξηζηαηηθά.   

Αλεμαξηήησο κε φιεο ηηο παξαπάλσ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο ρξήζεηο ηνπ 

Twitter, ππήξραλ θάπνηα εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ.  

Ση γίλεηαη ινηπφλ, αλ ν ρξήζηεο ζειήζεη λα νκαδνπνηήζεη θάπνηα απνηειέζκαηα, 

ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα πνπ ζα νξίζεη εθείλνο; Αλ ζειήζεη λα απνζεθεχζεη θάπνηα 

tweets θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πνιινχο 

ρξήζηεο; Ή αθφκα θαη γηα ηελ ηνπνζεζία απφ ηελ νπνία δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα tweets 

απηά; 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο, φπνπ 

πξνζζέηνληαο ηα tweets ζηελ ηερλνινγία ραξηνγξάθεζεο, ζα πξνζθέξεη ζην ρξήζηε 

κηα εηθφλα γηα ηηο ζπδεηήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ην κέξνο φπνπ δηεμάγνληαη απηέο. Απηφ 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ αλάδεημε ησλ ρσξηθψλ ηάζεσλ ζηηο δηάθνξεο ζπλνκηιίεο.  

Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε, λα ζπλδπάζεη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ρξήζεηο ηνπ Twitter θαη επηπιένλ λα πξνβάιιεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ 

ζην ράξηε, βνεζψληαο ηνλ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζέκα πνπ εξεπλά. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε, πιεθηξνινγψληαο ν εθπαηδεπηηθφο 

ιέμεηο – θιεηδηά (γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηε θηψρεηα θ.η.ι.) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ πφζνη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη θαη ζπδεηνχλ ην ζέκα πνπ 

έρεη επηιερζεί, ζε πνηεο πεξηνρέο ηνπ ράξηε βξίζθνληαη θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε κηα εξγαζία πνπ αθνξά ην ζέκα απηφ. 
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Δπίζεο, ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνβεί ζε κηα αλάξηεζε, 

πξνζθαιψληαο ηνλ θφζκν λα δψζεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη. Οη 

καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απηά θαη ην πνχ βξίζθνληαη ζην ράξηε, κπνξνχλ 

λα ππνινγίζνπλ ηελ απφζηαζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ απφ ην ζρνιείν ηνπο. Δθηφο απφ 

απηφ φκσο, ζπδεηνχλ θαη καζαίλνπλ θαη γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα ή ηνλ 

θφζκν.  

Δπηπιένλ, ζε κηα εθπαηδεπηηθή ζρνιηθή εθδξνκή νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαξηνχλ ζρφιηα θαη θσηνγξαθίεο απφ φια ηα κέξε πνπ επηζθέπηνληαη, θξαηψληαο έηζη 

έλα ππέξνρν ηζηνξηθφ απφ φζα είδαλ θαη γλψξηζαλ. Αιιά θαη νη γνλείο  θαη ην ππφινηπν 

ζρνιείν πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδξνκή, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο 

εμειίμεηο θαη λα ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη καδί ηνπο. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη θάπνηα παξαδείγκαηα ηεο ηερλνινγίαο ραξηνγξάθεζεο 

θαη ζε άιινπο εμίζνπ ζεκαληηθνχο ηνκείο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ κηα επηρείξεζε 

παξάγεη θαη πξνσζεί έλα λέν πξντφλ, ην ηκήκα marketing ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξσζεί ζε πνηφ κέξνο ηνπ θφζκνπ ελδηαθέξζεθαλ θαη ζπδήηεζαλ πεξηζζφηεξν νη 

θαηαλαισηέο. Θα θαηαγξάθεη ηα ζρφιηά ηνπο γηα ην λέν πξντφλ, θαηαζηξψλνληαο λέεο 

ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο θαη απνθεχγνληαο ηπρφλ ιάζε πνπ έγηλαλ. 

Αθφκα, ζε κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, κε ηελ ηερλνινγία ραξηνγξάθεζεο 

θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπλνκηιηψλ ησλ ρξεζηψλ κε έγθπξεο πεγέο δεδνκέλσλ (φπσο 

θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, δειηία θαηξνχ, ελεκέξσζε γηα ζεηζκνχο θ.η.ι.), ζα παξέρεηαη 

κηα αλζξψπηλε πξννπηηθή γηα ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε. Έηζη, ζα ππάξρεη θαιχηεξε 

θαηαλφεζε γηα ηνπο ηξφπνπο εμάπισζεο κηαο θξίζεο θαη άκεζε απνζηνιή βνήζεηαο ή 

πφξσλ φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην. 

Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηάιεμεο ή θάπνηνπ ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο, ζα 

κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ αληίθηππν πνπ είραλ ζηνλ θφζκν, ην 

πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη ην κέξνο φπνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα 

tweets γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
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1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο θεθάιαηα: 

Κεθάιαην 1ν – Δηζαγωγή. Απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ην 

ζηφρν, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, θαζψο θαη ηε δνκή ηεο εξγαζίαο. 

Κεθάιαην 2ν – Κνηλωληθά Γίθηπα (Social Networks). Πεξηιακβάλεηαη κηα 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εζηηάδνληαο ζηνλ νξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθαξκνγψλ ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδεηαη ην Twitter, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαθνξά γηα ηα Learning Analytics. 

Κεθάιαην 3ν – Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο. Αλαιχεηαη ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο (APIs, oAuth, JSON, Web Server, 

Microsoft SQL Server, .Net Framework θαη Bing Maps RESTful). 

Κεθάιαην 4ν – ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ην solution ηνπ θψδηθα. 

Κεθάιαην 5ν – Βάζε Γεδνκέλωλ – ρήκα. Παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο θαη ην είδνο  

πιεξνθνξίαο πνπ απνζεθεχεηαη ζε απηνχο, ηα θιεηδηά, νη scalar - valued functions, 

θαζψο θαη ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. 

Κεθάιαην 6ν – Δγρεηξίδην ρξήζεο ηωλ εθαξκνγώλ. Δπεμεγνχληαη νη εθαξκνγέο 

(Twitter_App, Twitter_Web), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Κεθάιαην 7ν – Απνηειέζκαηα. Παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε 

ζπιινγή ησλ tweets, νη πεξηνξηζκνί ηεο εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ν ηξφπνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο, θαζψο θαη ν ζρνιηαζκφο πάλσ 

ζε απηά. 

Κεθάιαην 8ν – πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο. Δμάγνληαη ηα αληίζηνηρα 

ζπκπεξάζκαηα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. 

Κεθάιαην 9ν – Παξαξηήκαηα. Παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία θιεηδηψλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην Twitter, ην θιεηδί γηα ηε ζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην 
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Bing Maps API, παξαδείγκαηα απαληήζεσλ ηχπνπ XML θαη JSON, θαζψο θαη ν θψδηθαο 

ηεο βαζηθήο θιάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο TweetCustom. 

Κεθάιαην 10ν – Βηβιηνγξαθία. Παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

2 Κνηλωληθά Γίθηπα (Social Networks) 

 

2.1 Ση είλαη θνηλωληθά δίθηπα; 

 

Σα Κνηλωληθά Γίθηπα είλαη κηα θνηλσληθή δνκή πνπ απνηειείηαη απφ ζπλδέζεηο 

θφκβσλ θαη θφκβνπο, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ θπζηθά πξφζσπα ή νξγαληζκνχο. Οη 

ζπλδέζεηο ησλ θφκβσλ αλαπαξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηηο θνηλσληθέο 

κνλάδεο ηνπ δηθηχνπ. Οη ζρέζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη θηιίεο, θνηλά ελδηαθέξνληα, θνηλά 

νξάκαηα, εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπλδέζεη δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Ωο θνηλσληθά δίθηπα, νξίδνπκε ινηπφλ ηα «πνιπδηάζηαηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο πξαθηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο» (Υηνχξεο 2004). 

Οη Walker, MacBride θαη Vachon (1977), φξηζαλ σο θνηλσληθφ δίθηπν ην 

άζξνηζκα ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή 

ηνπ ηαπηφηεηα, ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πιηθή ελίζρπζε θαη ζπκκεηνρή 

ζηηο ππεξεζίεο, έρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο επαθέο. 

Σα θνηλσληθά δίθηπα ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θίινπο 

θαη  γλσζηνχο θαη πεξηιακβάλνπλ ηξεηο έλλνηεο: 

 Σν κέγεζνο ή εύξνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. 

 Σε ζύλζεζε, δειαδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κειψλ ηεο επξχηεξεο 

νηθνγέλεηαο ή θίισλ ζην δίθηπν. 
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 Σε ζπρλόηεηα, πνπ δειψλεη ην πφζν ζπρλά ηα κέιε ελφο θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Υηνχξεο, Παπάλεο, Ρφληνο, 2004). 

Η ηδέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξίπνπ έλαλ αηψλα πξηλ, γηα 

λα ηνλίζεη πνιχπινθεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε φια ηα 

επίπεδα, απφ δηαπξνζσπηθέο κέρξη θαη δηεζλείο. Σν 1954 ν J.A. Barnes ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ φξν «θνηλσληθά δίθηπα» γηα λα δειψζεη ηξφπνπο θαη κνξθέο θνηλσληθψλ 

ζπλδέζκσλ. Με ηνλ φξν απηφ, ζπλδχαζε έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν απιφο θφζκνο 

κε ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θνηλσληνιφγνη. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη 

θαη ζεσξίεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ζρεηηθά ινγηζκηθά. 

Η κνξθή ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο ηεο 

σθέιεηαο ελφο κέινπο ηνπ. Μηθξά ζε έθηαζε θαη θιεηζηά δίθηπα ζεσξνχληαη ιηγφηεξν 

σθέιηκα γηα ηα κέιε ηνπο. Αληηζέησο επξχηεξα δίθηπα, φπνπ δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο 

νκάδεο κειψλ, ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξα γηα δηαθίλεζε κεγαιχηεξνπ πιήζνπο 

πιεξνθνξηψλ θαη δεκηνπξγία επθαηξηψλ (π.ρ. εξγαζίαο) ζηα άηνκα πνπ ηα αθνινπζνχλ. 

Δπηπιένλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα έρεη θάπνηνο δεζκνχο κε φζα πεξηζζφηεξα δίθηπα 

κπνξεί, παξά λα είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζε έλα ή ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηθηχσλ 

(Social Network Wikipedia). 

χκθσλα κε έξεπλεο ησλ MacLanahan, Wedemeyer & Adelberg (1981), ηα 

θνηλσληθά δίθηπα παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Καηά ηνλ Bewley (1999), ν 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο εχξεζεο εξγαζίαο ζε αγγινζαμνληθέο ρψξεο είλαη κέζσ 

γλσζηψλ θαη θίισλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο ζπζηάζεηο γηα 

ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Κνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ε ζπγθέληξσζε ή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γεηηνληέο, ρψξνη εξγαζίαο, παλεπηζηήκηα 

θ.η.ι. Η θνηλσληθή δηθηχσζε ζήκεξα, είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε απεπζείαο ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνζειίδεο γλσζηέο σο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Οη ηζηφηνπνη απηνί, επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δηθηχσζε, θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ζπλδέζεηο κε άιινπο ρξήζηεο. Μεξηθά απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Α/Α Λνγόηππν Όλνκα Link 

Αξηζκόο 

Υξεζηώλ 

(Μεληαία) 

1 

 

Facebook https://www.facebook.com/  1,100,000,000 

2 

 

YouTube https://www.youtube.com/  1,000,000,000 

3 

 

Twitter https://twitter.com/  310,000,000 

4 

 

LinkedIn https://www.linkedin.com/  255,000,000 

5 

 

Pinterest https://gr.pinterest.com/  250,000,000 

6 

 

Google 

Plus+ 
https://plus.google.com/  120,000,000 

7 

 

Tumblr http://www.tumbrl.com  110,000,000 

8 

 

Instagram https://www.instagram.com/  100,000,000 

9 

 

Reddit https://www.reddit.com/  85,000,000 

10 

 

VK http://www.vk.com  80,000,000 

Πίνακασ 1 Τα δζκα (10) δθμοφιλζςτερα Κοινωνικά Δίκτυα (Ιοφνιοσ 2016) 

Πθγι: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites (11/06/2016) 

 

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/
https://gr.pinterest.com/
https://plus.google.com/
http://www.tumbrl.com/
https://www.instagram.com/
https://www.reddit.com/
http://www.vk.com/
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
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2.2 Δθαξκνγέο Κνηλωληθώλ Γηθηύωλ 

 

Σα Κνηλσληθά Γίθηπα δηαζέηνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο: 

 Εκπαιδεσηικός ηομέας. Η αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο. 

Δπηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηε ζπλεξγαζία γηα παξαγσγή θνηλνχ 

έξγνπ, ηελ νηθνδφκεζε πεξηερνκέλνπ, ππνζηεξίδνπλ ηελ έθθξαζε κέζσ 

ηεο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ θαη απνηεινχλ θίλεηξν δξαζηεξηνπνίεζεο. 

Δπηπιένλ, εμνηθεηψλνπλ ηνπο καζεηέο κε ηηο κνξθέο αζχγρξνλεο κάζεζεο 

ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο λα εμειίζζεηαη θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζε δηθφ 

ηνπο ρψξν θαη ξπζκνχο, κε ζθνπφ ηνλ άκεζν θαη επέιηθην αλαζηνραζκφ 

(Rovai, 2002). Καιιηεξγνχλ ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ (ςεθηαθφο εγγξακκαηηζκφο / digital literacy). 

Πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ θνηλσλία ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη 

ηνπο θαζηζηά ελεξγνχο πνιίηεο. Πξνζθέξνπλ επθαηξίεο κάζεζεο ζε άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο. Καη ηέινο, πξνσζνχλ «θνηλφηεηεο πξαθηηθήο» ηνπ 

ζρνιείνπ (classroom communities of  practice / Mason & Rennie, 2007) 

θαη ελδπλακψλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο (sense of community). 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ρξήζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη: ε πξνβνιή βίληεν 

ζηα πιαίζηα ζρνιηθψλ εξγαζηψλ (YouTube), ε επίιπζε online θνπίδ, ε 

δεκηνπξγία ζειίδσλ γηα ηε δεκνζίεπζε εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπφλεζε θάπνηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο (Facebook, 

MySpace), ε παξαθνινχζεζε ηξερφλησλ γεγνλφησλ, φπνπ κέζσ ηεο 

θαηάιιειεο ζπδήηεζεο θαζεγεηή - καζεηψλ επηηπγράλεηαη ε ελίζρπζε 

γλψζεο (Twitter), ε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθήο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο κε 

ζρνιηαζκφ απφ ηνπο αλαγλψζηεο (blog), ε παξαθίλεζε καζεηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εγθπθινπαίδεηαο γχξσ απφ έλα εθπαηδεπηηθφ ζέκα, 

εληζρχνληαο έηζη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ 
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ζρνιείσλ (wiki) θαη ε ελζάξξπλζε ηειεηφθνηησλ καζεηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία επαγγεικαηηθνχ πξνθίι (Linkedin). 

 Επιτειρημαηικός ηομέας. Η ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, κε θχξην ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο.  Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, άξα θαη ε 

αλάπηπμή ηεο. Οη επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ηηο λέεο ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε ηνπο πην 

επθάληαζηνπο ηξφπνπο. Δληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο 

ηνπο, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ή αιιαγή 

απηψλ. Η επηθνηλσλία θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο είλαη εμαηξεηηθά άκεζε θαη 

δηαδξαζηηθή, ρηίδνληαο έηζη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ επηρείξεζεο 

θαη θαηαλαισηή. 

 Σομέας Γνωριμιών. Πνιιά θνηλσληθά δίθηπα παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ, 

φπνπ νη άλζξσπνη κέζσ ηεο αληαιιαγήο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, γλσξίδνπλ λένπο αλζξψπνπο ή ζπλάπηνπλ πην 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γεκηνπξγνχλ δειαδή έλα πξνθίι, δεκνζηνπνηψληαο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο φπσο ειηθία, γέλνο, επάγγεικα, ελδηαθέξνληα θαη 

ηνπνζεηψληαο κηα θσηνγξαθία. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη απηφλ πνπ 

αλαδεηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

γλσξηκηψλ, φπνπ φκσο έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηε ζχλαςε πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Η ζεκαληηθή δηαθνξά φκσο κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, είλαη ε 

θαηαβνιή ακνηβήο, θάηη πνπ ηα θαζηζηά ιηγφηεξν δεκνθηιή ζηνπο ρξήζηεο, 

νη νπνίνη επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, πνπ παξέρνληαη ρσξίο θάπνηα ρξέσζε. 

 Ιαηρικός ηομέας. Σα θνηλσληθά δίθηπα αξρίδνπλ λα πηνζεηνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θη απηφ πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Άλζξσπνη κε δηάθνξεο 
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θπζηθέο ή δηαλνεηηθέο αζζέλεηεο, κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηα ζπκπηψκαηά 

ηνπο θαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ άιινπο αζζελείο, πνπ πηζαλψο  

αληηκεησπίδνπλ ην ίδην κε απηνχο. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο απηήο 

επηηπγράλεηαη ε ελζάξξπλζε απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ην 

πξφβιεκα θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ζηνπο ππφινηπνπο αζζελείο, 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά γηα ηελ πνξεία απηψλ. 

 

2.3 Twitter 

 

Σν Twitter ηδξχζεθε ην 2006 απφ ηνλ Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone θαη 

Noah Glass. Δίλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία θνηλσληθνχ δηθηχνπ (social network) θαη κηθξν - 

ηζηνινγίνπ (microblogging), ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα γξάθνπλ ζχληνκα 

κελχκαηα θαη λα δηαβάδνπλ ηα κελχκαηα άιισλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο (tweets). 

 Social network, γηαηί ν ρξήζηεο έξρεηαη ζε επαθή θαη αιιειεπηδξά κε άιια 

κέιε, πνπ ίζσο έρεη θάηη θνηλφ. 

 Microblogging, γηαηί κπνξεί λα γξάςεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ κέζα ζε 140 

ραξαθηήξεο κε εηθφλεο ή άιια κέζα (media). 

πγθξίλεηαη κε ην email θαη ην sms κε ηε δηαθνξά φηη ε πιεξνθνξία είλαη δσξεάλ, 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κπνξεί λα ηε δεη φινο ν θφζκνο (ή ηνπιάρηζηνλ νη followers 

θάζε ρξήζηε). 

ηελ πνξεία ην Twitter έγηλε κέζν εχξεζεο εξγαζίαο, λέσλ πειαηψλ, πξνψζεζεο 

ηδεψλ, πξντφλησλ, λέσλ θαη θπζηθά εμειίρζεθε ζε κηα πιαηθφξκα asynchronous Chat, 

φπνπ ε ζπδήηεζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κεγαιχηεξε δηάξθεηα, αιιά θαη κε πεξηζζφηεξα 

άηνκα απφ έλα θιαζηθφ Chat. 

Ο Larson (2010), αλαθέξεη φηη ην Twitter ιεηηνπξγεί σο κέζν κεηάδνζεο, σο 

εξγαιείν αλαθνξάο, φπσο κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη σο νξγαλσηήο  πιεξνθνξηψλ 

απφ ηξίηνπο. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αλαδεηνχλ. 

Η ππεξεζία θέξδηζε γξήγνξα δεκνηηθφηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν, κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 100 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο λα δεκνζηεχνπλ 340 εθαηνκκχξηα tweets ηελ εκέξα, ην 



 

 

«Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ – Χηθιακά Σςζηήμαηα & Υπηπεζίερ» 20 

 

2012. Υεηξίδεηαη 1,6 δηζεθαηνκκχξηα εξσηήκαηα αλαδήηεζεο, αλά εκέξα. Σν 2013, ην 

Twitter ήηαλ κία απφ ηηο δέθα ηζηνζειίδεο κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα θαη έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο "ην SMS ηνπ Γηαδηθηχνπ". Απφ ην Μάην ηνπ 2015, ην Twitter έρεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 500 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, απφ ηνπο νπνίνπο πεξηζζφηεξνη απφ 

302 εθαηνκκχξηα είλαη ελεξγνί. 

 

2.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά Twitter 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Twitter ζεσξείηαη ε απιφηεηά ηνπ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ: 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζχληνκσλ κελπκάησλ (tweets) έσο θαη 140 

ραξαθηήξσλ (microblogging). Απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζθέςεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο, πιεξνθνξίεο, λέα θαη απφςεηο ή νηηδήπνηε ζειήζεη θάζε 

ρξήζηεο, λα βιέπνπλ νη  άλζξσπνη πνπ ηνλ αθνινπζνχλ (followers). 

 Σα κελχκαηα (tweets) εκθαλίδνληαη ζε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηνπ Twitter. Γειαδή, ηα πην πξφζθαηα tweets εκθαλίδνληαη 

πξψηα. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ αηφκσλ ηνπ θχθινπ θάζε ρξήζηε, πνπ 

ζα βιέπνπλ ηηο αλαξηήζεηο ηνπ. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο αλζξψπσλ κε ην φλνκα θαη κε ην φλνκα 

ρξήζηε (username), ε εηζαγσγή θίισλ απφ άιια θνηλσληθά δίθηπα ή ε 

πξφζθιεζή ηνπο (invite), κε απνζηνιή email. 

 Σέινο, μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Twitter, ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

ησλ κελπκάησλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο, απφ πνιιαπιά θαλάιηα 

κεηάδνζεο. Γειαδή, σο κελχκαηα θεηκέλνπ θηλεηνχ (sms), RSS, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ή κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο ηξίηνπ (third 

party application). 

Σν Twitter ζεσξείηαη ην απφιπην θνηλσληθφ δίθηπν γηα ηε δηαηήξεζε επαθήο κε 

θίινπο ή θαη αλζξψπνπο πνπ ίζσο λα κε γλσξίδεη ν ρξήζηεο, αιιά ελδηαθέξεηαη γηα ηα 
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λέα θαη ηηο απφςεηο ηνπο. Θεσξείηαη έλα εξγαιείν, πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα 

αλαθνηλψλεη θαη λα κνηξάδεηαη κε ηνλ θχθιν ηνπ φ,ηη ζέιεη. Καη επεηδή ν θχθινο απηφο, 

απνηειείηαη απφ θίινπο αιιά θαη αγλψζηνπο πξνο ην ρξήζηε αλζξψπνπο, θαζηζηνχλ ην 

Twitter κηα πιαηθφξκα πνπ ρηίδεη ζρέζεηο επηξξνήο. 

Οη ρξήζηεο πνπ πξνηηκνχλ ην Twitter, ηείλνπλ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη 

ιεθηηθά θαη φρη ηφζν νπηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχληαη εηδηθνί, 

bloggers, δεκνζηνγξάθνη θ.η.ι. ε αληίζεζε κε άιια θνηλσληθά δίθηπα (φπσο ην 

Facebook), πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πην απινχο ή ζπλεζηζκέλνπο ρξήζηεο. 

ην Twitter παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο πνιπκέζσλ (links, θσηνγξαθηψλ, 

βίληεν θ.η.ι.), αιιά θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαπηά κελχκαηα θαη hashtags. Λφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 140 ραξαθηήξσλ, ζεσξείηαη ν γξεγνξφηεξνο ηξφπνο δηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ. ε αληίζεζε κε ην Facebook παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ νη ζπλνκηιίεο 

έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. 

Σν Twitter ζπρλά ζεσξείηαη δηαδηθηπαθφο ηφπνο γξήγνξσλ λέσλ. Απηφ ζπκβαίλεη, 

γηαηί νη αλαξηήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα είλαη ζπρλφηεξεο θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Καηά ζπλέπεηα, ε δηάξθεηα δσήο θάζε πεξηερνκέλνπ, είλαη κηθξφηεξε. Έηζη αλ 

θάπνηνο πξνηηκά λα αλαξηά πεξηερφκελν πνπ ζα παξακείλεη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν 

εκθαλέο, ίζσο πξνηηκήζεη άιινπ είδνπο θνηλσληθά δίθηπα (π.ρ. Facebook), φπνπ νη 

ζπλνκηιίεο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν.  

Δλ θαηαθιείδη, ην Twitter αγγίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο. Γειαδή, κε ηε 

ρξήζε πνιπκέζσλ, ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο επηξξνήο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ελδπλακψλεη ηελ ηαθηηθή κάξθεηηλγθ, παξέρνληαο θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 

2.3.2 Οξνινγία Twitter 

 

Οη πην ζεκαληηθνί φξνη ηνπ Twitter, επεμεγνχληαη παξαθάησ: 

 Tweet: Έλα ζχληνκν κήλπκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλαλ έσο 140 

ραξαθηήξεο. 
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 Retweet: Η αλακεηάδνζε ελφο tweet απφ έλαλ ρξήζηε, πξνο απηνχο πνπ ηνλ 

αθνινπζνχλ. 

 Hashtag (#): Σν ζχκβνιν ηεο δίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηα tweets γηα 

ιφγνπο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη γξήγνξεο αλαδήηεζεο ελφο ζέκαηνο. Βάζε ηεο 

δίεζεο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ εχθνια λα αλαδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ θαη λα ηα παξαθνινπζνχλ. 

 Mention: Η αλαθνξά ζε έλαλ ρξήζηε. Πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

“@”, αθνινπζνχκελν απφ ην φλνκα ρξήζηε. 

 Feed: Η αξρηθή ζειίδα θάζε ρξήζηε. Δδψ εκθαλίδνληαη ηα tweets ησλ ρξεζηψλ 

πνπ αθνινπζεί θάπνηνο. 

 Lists: Σν Twitter παξέρεη ην κεραληζκφ ησλ ιηζηψλ, γηα λα κπνξεί θάζε ρξήζηεο 

λα νξγαλψλεη θαιχηεξα ηηο αλαξηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζεί. 

 Direct Message: Ο κεραληζκφο απηφο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή 

άκεζνπ κελχκαηνο ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε, ρσξίο λα είλαη νξαηφ απφ ηξίηνπο. 

 

2.4 Learning Analytics 

 

Με ηνλ φξν Learning Analytics, ελλννχκε ηε δηαδηθαζία γηα ηε κέηξεζε, ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηα πιαίζηά ηνπο, 

κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δηεμάγεηαη. 

Η έλλνηα ηνπ Learning Analytics, πξνζειθχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζνρή 

κεξηθψλ θνηλνηήησλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαζηαχξσζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ  

θ.η.ι.). 

Σν Social Learning Analytics, είλαη έλα μερσξηζηφ ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ απηνχ 

ρψξνπ. Δίλαη ηζρπξά ζεκειησκέλν ζηε ζεσξία κάζεζεο θαη εζηηάδεη ζηα ζηνηρεία ηεο,  

φηαλ ε κάζεζε ιεηηνπξγεί ζπκκεηνρηθά ζε κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα. πγθεθξηκέλα, 

εζηηάδεη ζε δηαδηθαζίεο φπνπ νη καζεηέο δε δξαζηεξηνπνηνχληαη απιά γηα λα 

βαζκνινγεζνχλ. Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (social activity), 
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αιιειεπηδξψληαο άκεζα κε άιινπο (απνζηέιινληαο κελχκαηα, πξνζζέηνληαο θίινπο, 

αθνινπζψληαο άιινπο θ.η.ι.) ή ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκεο φπνπ ε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο βηψλεηαη απφ άιινπο (δεκνζηεχνληαο, αλαδεηψληαο, αμηνινγψληαο θ.η.ι.). 

Με ην Social Learning Analytics, νη λέεο δεμηφηεηεο θαη ηδέεο δελ είλαη κφλν 

αηνκηθά επηηεχγκαηα, αιιά αλαπηχζζνληαη, κεηαθέξνληαη θαη κεηαβηβάδνληαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Καζψο νη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ σο νκάδεο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επηηπρία ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε έλα 

ζπλδπαζκφ ησλ αηνκηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ρξήζεο 

εξγαιείσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά. 

Παξαηεξψληαο ην Learning Analytics απφ θνηλσληθήο ζθνπηάο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζπκπεξηθνξέο θαη κνηίβα κέζα ζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Σν Social 

Learning Analytics, νθείιεη λα θαζηζηά ηα απνηειέζκαηα απηά, νξαηά ζηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνζθέξνληαο ζπζηάζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δχν εγγελψο θνηλσληθέο αλαιχζεηο (inherently social 

analytics) θαη ηξεηο θνηλσληθνπνηεκέλεο αλαιχζεηο (socialised analytics): 

 Αλαιύζεηο Κνηλωληθνύ Γηθηύνπ (Social Network Analytics). Πξφθεηηαη γηα ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο πιαηθφξκεο, κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ησλ καζεηψλ κε επαθέο, πφξνπο θαη ηδέεο. Αλαπηχρζεθε  γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηδηνηήησλ ησλ δεζκψλ, ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ξφισλ θαη ησλ ζρεκαηηζκψλ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ζρέζεσλ απηψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. 

Οξηζκέλα εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζην πιαίζην ηεο 

κάζεζεο, είλαη ην Mzinga φπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο καζεηψλ κε ηελ 

πην έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζε έλα δίθηπν θαη ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηνπο 

άιινπο. Σν SNAPP (Social Networks Adapting Pedagogical Practice), φπνπ 

πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο, ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη 

επαλεξκελεχεη ηηο ζπδεηήζεηο ζε forums, ζε δηαγξάκκαηα δηθηχνπ.  Απηά, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, 
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ηελ αλαγλψξηζε ησλ κε ζπλδεδεκέλσλ καζεηψλ θαη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 

ηξφπσλ ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα ζην δίθηπν. Σέινο, άιιν έλα εξγαιείν 

είλαη ην Gephi, φπνπ πξφθεηηαη γηα κηα δσξεάλ αλνηρηή πιαηθφξκα (open – 

source platform), πνπ ζηεξίδεη ηελ νπηηθνπνίεζε θαη εμεξεχλεζε φισλ ησλ εηδψλ 

δηθηχσλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ δηθηχσλ κάζεζεο, 

πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ θνηλνχο πφξνπο θαη δηαδηθηπαθά καζήκαηα. 

 Αλαιύζεηο Οκηιίαο (Discourse Analytics). Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε πνηθηιία 

πξνζεγγίζεσλ, γηα ηελ αλάιπζε επηθνηλσληαθψλ γεγνλφησλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

πξνζεγγίζεηο απηέο, δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθνια σο δηαδηθηπαθή 

θνηλσληθή αλάιπζε νκηιίαο, γηαηί επηθεληξψλνληαη ζηηο πξνθνξηθέο ή πξφζσπν – 

κε – πξφζσπν (face – to – face) αιιειεπηδξάζεηο θαη κπνξεί λα απαηηνχλ 

εληαηηθή εμέηαζε ησλ ζεκεησηηθψλ γεγνλφησλ απφ κηα πνηνηηθή πξννπηηθή. 

Άιιεο, παξέρνπλ λένπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο θεηκέλσλ 

πνπ παξάγνληαη ζε δηαδηθηπαθά καζήκαηα θαη ζπλέδξηα. πσο είλαη ήδε 

γλσζηφ, ε γιψζζα είλαη έλα θχξην εξγαιείν γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα δηάινγν, είλαη δείθηεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο απφςεηο άιισλ καζεηψλ, ηεο 

ζχγθξηζεο απηψλ ησλ απφςεσλ κε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή αληίιεςε θαη ηνλ 

απνινγηζκφ ηεο δηθήο ηνπο άπνςεο, φπνπ είλαη κηα ζαθήο έλδεημε ηεο ζηάζεο 

πνπ θξαηνχλ ζε κηα ζπλνκηιία. Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία γηα ηε δηαδηθηπαθή 

αλάιπζε θεηκέλνπ θαη νκηιίαο, φπσο είλαη ηα γλσζηά εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο 

Wordle θαη Tag Crowd θαη ην NVivo, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε κηαο ζεηξάο απφ πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο. Δπίζεο, ην Cohere ην 

νπνίν είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ παξέρεη έλα κέζν ζπκκεηνρήο, 

ζχλνςεο θαη αλάιπζεο δνκεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ νκηιηψλ. Γειαδή, πξνζθέξεη 

ζρφιηα ή κηα ζπδήηεζε ζην δηαδίθηπν, φπνπ νη ρξήζηεο νθείινπλ λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα θάλνπλ ζαθή ζπλεηζθνξά ζηε ζπδήηεζε. Οη ρξήζηεο, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάδνπλ ην δηαδηθηπαθφ ηνπο δηάινγν σο έλα 

ζεκαζηνινγηθφ δίθηπν δεκνζηεχζεσλ θαη φρη σο έλα απιφ θείκελν. 

 Κνηλωληθή Μάζεζε Αλαιύζεωλ Γηάηαμεο (Social Learning Disposition 

Analytics).  Δίλαη ν κνλαδηθφο απφ ηνπο πέληε ηχπνπο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 
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πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, αληί λα πξνζαξκφδεηαη γηα λα εθαξκφζεη ηελ 

αλάιπζε ηεο κάζεζεο. Απηέο νη δηαηάμεηο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

θαηαζηήζνπλ νξαηφ έλα πνιχπινθν κείγκα απφ εκπεηξία, θίλεηξν θαη επθπΐα, 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ γηα δηά βίνπ κάζεζε. Οη Γηαηάμεηο 

Μάζεζεο είλαη πξνζσπηθέο, ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαπηφηεηα, πξνζσπηθφηεηα θαη 

επηζπκία ηνπ καζεηή. Μπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θνηλσληθνπνηεκέλεο αλαιχζεηο 

κάζεζεο, φηαλ ε έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ην καζεηή σο άηνκν, πξνο ην 

καζεηή ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη θαζνδεγεηέο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν, παξέρνληαο θίλεηξα θαη επθαηξίεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Λεηηνπξγνχλ 

δειαδή, σο πξφηππα πξνο κίκεζε, ελζαξξχλνληαο θαη ζπκβνπιεχνληαο ηνπο 

καζεηέο, απμάλνληαο έηζη ηελ θαηαλφεζε. Απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο 

κάζεζεο, νη αλαιχζεηο δηαηάμεσλ παξέρνπλ ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ κε ηνπο δηθνχο 

ηνπο ηξφπνπο αληίιεςεο, επεμεξγάδνληαο θαη αληηδξψληαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κάζεζεο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαζνδεγεηψλ, ε επίγλσζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νκάδεο καζεηψλ, θαζηζηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πην ειθπζηηθή. Σα 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ην ELLI, ην νπνίν παξέρεη έλα 

πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηή θαη θαζνδεγεηή, ψζηε λα ζπιινγηζηνχλ 

ην πξνθίι ηνπ καζεηή θαη λα ζπκθσλήζνπλ απφ θνηλνχ, ζρεηηθά κε ηηο 

παξεκβάζεηο. Σέινο, ην EnquirryBlogger, ην νπνίν ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ 

έλα εξγαιείν ηζηνινγίνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο. Παξέρεη ζηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νπηηθέο αλαιχζεηο, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο έξεπλάο 

ηνπο, κε ηε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ. 

 Κνηλωληθή Μάζεζε Αλαιύζεωλ Πεξηερνκέλνπ (Social Learning Content 

Analytics). Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ηερληθνχο ηνκείο γηα ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξίαο θαη κφιηο πξφζθαηα ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ εθπαίδεπζε. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ζεσξείηαη ε πνηθηιία ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επξεηεξίαζε (indexing) θαη θηιηξάξηζκα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, είηε πξφθεηηαη γηα θείκελν ή πνιπκέζα (θσηνγξαθίεο, βίληεν, 
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κνπζηθή θ.η.ι.). Μηα άιιε πξνζέγγηζε, είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ιαλζαλφλησλ 

ζηνηρείσλ, πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο αληαιιαγέο ησλ 

καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη δηαδηθηπαθά. Απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηελ 

αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο (sentiment analysis). Γειαδή, κε ηε δηεξεχλεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ή ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνπλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πεξηθιείνληαη ζε απηά, εμεηάδνληαη νη πφξνη πνπ έρνπλ 

αμία. Οξηζκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη NVivo θαη Atlas.ti, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάιπζε αδφκεησλ πιεξνθνξηψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο ην LOCO-Analyst, ην νπνίν εθαξκφδεη ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ησλ απνηειεζκάησλ κάζεζεο θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

αλάιπζε, αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε 

θαη παξέρεηαη απφ εξγαιεία φπσο ην Google Analytics θαη userfly.com, θαζψο 

θαη απφ εξγαιεία κέζα ζε πεξηβάιινληα φπσο ην Moodle θαη Blackboard. 

 Κνηλωληθή Μάζεζε Αλαιύζεωλ Πιαηζίνπ (Social Learning Context 

Analytics). Σν πιαίζην ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

o Πλαίζιο Αηομικόηηηαρ: Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Γειαδή, ηε γιψζζα ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

o Φπονικό Πλαίζιο: Πεξηιακβάλεη ρξνληθέο ζθξαγίδεο (timestamps), ψζηε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε ξνέο εξγαζίαο, καθξνρξφληα καζήκαηα θαη 

ηζηνξίεο αιιειεπίδξαζεο. 

o Πλαίζιο Τοποθεζίαρ: Πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ ηνπνζεζία ζε 

ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο ή πφξνπο θαη ηελ εηθνληθή ηνπνζεζία (IP 

address). 

o Πλαίζιο Δπαζηηπιόηηηαρ: Πεξηιακβάλεη ζηφρνπο, θαζήθνληα θαη δξάζεηο. 

o Πλαίζιο Σσέζεων: Πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κεηαμχ νληνηήησλ, δειαδή 

καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη πφξσλ. 
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Η ζπιινγή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, σο αλαηξνθνδφηεζε. Με ζπζηάζεηο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο, ηηο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε, ηνλ ηξέρνληα ξφιν ηνπο θαη ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ηνπο. 

Δπίζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα άιισλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα θνηλφηεηα ή δίθηπν, κέζσ ησλ tag 

clouds, hashtags θαη απεηθνλίζεσλ δεδνκέλσλ. Έλα εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ην MOBIlearn, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηθιείεη, ελψ ηνπο 

παξέρεηαη πεξηερφκελν, επηινγέο θαη πφξνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη Αλαιχζεηο Κνηλσληθνχ Γηθηχνπ θαη Οκηιίαο αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

θαη ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο, δίλνπλ έκθαζε ζηελ νκάδα κάζεζεο. Οη ππφινηπεο ηξεηο 

Αλαιχζεηο, ζπλήζσο εμεηάδνληαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ απνκνλσκέλνπ καζεηή πνπ 

κπνξεί λα κελ θάλεη ρξήζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζπλδέζεσλ ή ησλ θνηλσληθψλ 

πιαηθφξκσλ.   
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3 Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο  
 

3.1 API (Application Programming Interface) 

 

H Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ, γλσζηή θαη σο Γηαζύλδεζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ, είλαη ε δηεπαθή ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ παξέρεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, βηβιηνζήθε ή εθαξκνγή, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέπεη αηηήζεηο θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ απφ άιια πξνγξάκκαηα πξνο απηά. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο κηαο δηεπαθήο, είλαη λα νξίδεη θαη λα 

δηαηππψλεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ - ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη κηα 

βηβιηνζήθε ή έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε άιια πξνγξάκκαηα, ρσξίο λα επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πνπ πινπνηεί ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

Δπηπιένλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο πξνγξακκαηηζηήο πνπ αλαπηχζζεη εθαξκνγέο γηα ην Android κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Android API γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πιηθφ (hardware), φπσο 

ε κπξνζηηλή θάκεξα ηεο ζπζθεπήο Android. 

Δθηφο απφ ηελ πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ή πιηθφ ππνινγηζηψλ, φπσο 

ζθιεξνχο δίζθνπο ή θάξηεο γξαθηθψλ, κηα δηεπαθή κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

ελζσκάησζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο (plug-in API). 

Σέινο, κε ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νινθιήξσζε θαη 

ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εθαξκνγψλ. 

 

3.2 Twitter APIs 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην REST API 

θαη Streaming API. Η βαζηθή δηαθνξά ηνπο, είλαη φηη ζην Streaming API ππάξρεη κηα 

κφληκα αλνηρηή ζχλδεζε κε ην Twitter, ελψ κε ην REST API γίλεηαη θάπνην αίηεκα ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Twitter θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηέιλεη θάπνηα δεδνκέλα, φπσο π.ρ. ην 

πεξηερφκελν θάπνηνπ tweet ή ηηο εηθφλεο πνπ κπνξεί απηφ λα πεξηέρεη. 
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3.2.1 REST API 

 

Η REST (Representational State Transfer), είλαη κηα αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ γηα 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα φπσο ν παγθφζκηνο ηζηφο. Ο φξνο REST εηζήρζε γηα πξψηε 

θνξά ην 2000 απφ ηνλ Roy Fielding, ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ. Η αλάπηπμή ηνπ, 

έγηλε παξάιιεια κε απηή ηνπ HTTP 1.1. Σν REST, εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα 

είλαη ην αλεξρφκελν κνληέιν γηα Web Services. Σελ αξρηηεθηνληθή REST, ηελ 

απνηεινχλ νη πειάηεο θαη νη εμππεξεηεηέο. Οη πειάηεο μεθηλνχλ έλα αίηεκα πξνο ηνπο 

εμππεξεηεηέο θαη απηνί ηνπο επηζηξέθνπλ αλάινγεο απαληήζεηο, αθνχ πξψηα έρνπλ 

επεμεξγαζηεί ην αίηεκα απηφ (request-response). 

Σα RESTful APIs είλαη κηα πνιχ δεκνθηιήο επηινγή, φηαλ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ γηα δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, 

ιφγσ ηεο απιήο πινπνίεζήο ηνπο θαη ηεο εχθνια θαηαλνεηήο ρξήζεο ηνπο.  

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ νθείιεη λα θαιχπηεη ε ππεξεζία, 

αιιηψο δε κπνξεί λα ζεσξείηαη πιένλ RESTful. Απηέο είλαη: 

 Μνληέιν Client-server. Μηα δηεπαθή νθείιεη λα δηαρσξίδεη ηνπο δηαθνκηζηέο 

απφ ηνπο πειάηεο, δειαδή θαη νη δπν λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. Οη 

δηαθνκηζηέο θξαηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπο, ελψ νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα θξαηνχλ ην θψδηθα ηνπο. 

 Η επηθνηλσλία κεηαμχ πειαηψλ θαη δηαθνκηζηψλ, νθείιεη λα είλαη stateless. 

Γειαδή, ν πειάηεο λα ζηέιλεη φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ ζέιεη ζην 

δηαθνκηζηή, ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην απνζεθεπκέλν θείκελν 

ζην server ή πην απιά, λα κελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 

Με άιια ιφγηα, ε επηθνηλσλία κεηαμχ πειαηψλ - δηαθνκηζηψλ απνηειείηαη απφ 

έλα δεπγάξη αηηήκαηνο - απάληεζεο (request-response). 

 Cacheable responses. Οη πειάηεο λα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζε κηα 

κλήκε cache, δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ. Αλ είλαη cacheable, ν 

πειάηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ζε επφκελα αηηήκαηα 

απεπζείαο απφ ηε Cache θαη ρσξίο λα πξέπεη λα μαλαγίλεη ην αίηεκα ζην 

δηαθνκηζηή. 
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 Uniform interface, νθείιεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή, 

κέζσ ηεο νπνίαο επηθνηλσλεί θάζε πειάηεο κε ην δηαθνκηζηή. 

 Layered system, ν πειάηεο δε κπνξεί λα γλσξίδεη αλ έρεη ζπλδεζεί 

απεπζείαο ζην δηαθνκηζηή ή ζε έλαλ ελδηάκεζν (cache server). Απηφ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ server. 

Σν REST API παξέρεη πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο ψζηε λα δηαβάδνπλ θαη λα 

θαηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ Twitter. Αλαγλσξίδεη ηηο εθαξκνγέο ηνπ Twitter θαη ηνπο 

ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πηζηνπνίεζε OAuth (αλνηρηφ πξσηφθνιιν πνπ παξέρεη 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε κηα απιή θαη ηππνπνηεκέλε κέζνδν απφ ην δηαδίθηπν, 

ηα θηλεηά θαη ηηο desktop εθαξκνγέο) θαη παξέρεη απαληήζεηο ζε κνξθή JSON. Μέξνο 

ηνπ REST API είλαη θαη ην Twitter Search API, ην νπνίν επηηξέπεη εξσηήκαηα απφ ηνπο 

δείθηεο ησλ πξφζθαησλ ή δεκνθηιψλ tweets θαη ζπκπεξηθέξεηαη παξφκνηα κε ηελ 

αλαδήηεζε πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην Twitter mobile ή ζε εθαξκνγέο Web Client, φπσο 

ζην Twitter.com. Γειαδή, κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ θξηηεξίσλ (π.ρ. εκεξνκελία, ιέμεηο - 

θιεηδηά θηι). Μπνξεί επίζεο, λα επηηεπρζεί θαη αλαδήηεζε tweets κε αλαθνξά ηνπ ηφπνπ 

πξνέιεπζήο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ρεηξηζηή ρψξνπ (place operator) ηνπ Search 

API. 

Σν Search API, επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη φρη ηελ πιεξφηεηα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κεξηθά tweets θαη ρξήζηεο κπνξεί λα ιείπνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ρξήζε ηνπ Streaming API. 

Με απηφ, δίλεηαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ησλ 

tweets ηεο παγθφζκηαο ξνήο ηνπ Twitter, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ο πεξηνξηζκφο ησλ 

ιεθζέλησλ tweets κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ νξηζκφ θίιηξσλ. 
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Εικόνα 1 Διάγραμμα λειτουργίασ Twitter REST API 

 

3.2.2 Streaming API 

 

Η δηεπαθή απηή, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα εθαξκνγή λα δεκηνπξγεί 

ζπλδέζεηο κε δηαθνκηζηέο, κε ρακειή θαζπζηέξεζε. Μηα ηέηνηα πινπνίεζε, επηηξέπεη 

ζηελ εθαξκνγή λα δέρεηαη δεδνκέλα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάπνηα αηηήκαηα ζην 

δηαθνκηζηή φπσο ζπκβαίλεη κε ην REST API.  

Σν Twitter παξέρεη δηάθνξα ζεκεία ζπλδέζεσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο. 

 Public Streams, ξνέο δηαθφξσλ δεδνκέλσλ πνπ αλαξηψληαη ζην Twitter. Δίλαη 

ρξήζηκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ ή δεδνκέλσλ. 

 User Streams, ξνέο δεδνκέλσλ γηα έλα θαη κνλαδηθφ ρξήζηε. Π.ρ. φια ηα tweets 

πνπ κπνξεί λα βιέπεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν 

 Site Streams, ξνέο δεδνκέλσλ γηα πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. πλήζσο, ην 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνκηζηέο πνπ ζπλδένληαη ζην Twitter, γηα ινγαξηαζκφ πνιιψλ 

ρξεζηψλ. 
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Εικόνα 2 Διάγραμμα λειτουργίασ Streaming API  

 

3.3 OAuth 

 

Σν OAuth είλαη έλα αλνηρηφ πξσηφθνιιν ειέγρνπ ηαπηφηεηαο, πνπ επηηξέπεη ζε 

έλα ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (Web Services). 

πλήζσο, ππάξρνπλ ηξία κέξε ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε κε 

OAuth, ηα νπνία είλαη: 

 OAuth Client – Consumer, ε εθαξκνγή ε νπνία ζέιεη λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα 

ππεξεζία δηαδηθηχνπ. 

 OAuth Provider – Service Provider, ν πάξνρνο πνπ πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία 

θαη ζπλήζσο πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 

 Owner - User, ν ινγαξηαζκφο απφ ηνλ νπνίν ζα αληιεζνχλ ηα δεδνκέλα.  

Γηα λα γίλεη ε πηζηνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ θεχγνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα tokens, ηα νπνία είλαη κηα ζεηξά απφ ηπραία γξάκκαηα θαη 
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αξηζκνχο, ε νπνία είλαη κνλαδηθή θαη δχζθνια κπνξεί θάπνηνο λα καληέςεη. Σν OAuth, 

νξίδεη δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο token: Αίηεζεο θαη πξφζβαζεο. 

Η δηαδηθαζία εμνπζηνδφηεζεο ηνπ OAuth, πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο Web, ησλ δηαθνκηζηψλ εμνπζηνδφηεζεο, ηνπ 

Twitter θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

ε βαζηθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

 Η εθαξκνγή δεηάεη πξφζβαζε θαη παίξλεη έλα κε εγθεθξηκέλν token αίηεζεο, 

απφ ην δηαθνκηζηή εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Twitter.  

 Σν Twitter, δεηά απφ ην ρξήζηε λα ρνξεγήζεη ηελ πξφζβαζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ.  

 Η αίηεζε παίξλεη έλα εγθεθξηκέλν token αίηεζεο, απφ ην δηαθνκηζηή.  

 Σν εγθεθξηκέλν token αίηεζεο, αληαιιάζζεηαη κε έλα token πξφζβαζεο.  

 Σν token πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ, κε ηνπο δηαθνκηζηέο ηνπ Twitter. 
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Εικόνα 3 OAuth  

 

3.4 JSON 

 

Σν JSON (JavaScript Object Notation), ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Twitter γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ειαθξχ πξφηππν 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, πνπ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. Θεσξείηαη 

εχθνιν γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα ην αλαιχζνπλ (parse) θαη λα ην παξάγνπλ 

(generate). 

Σν JSON είλαη ρηηζκέλν ζε δχν δνκέο:  

 Μηα ζπιινγή από δεπγάξηα νλνκάηωλ / ηηκώλ. ε δηάθνξεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, απηφ αλαγλσξίδεηαη σο έλα αληηθείκελν (object), θαηαρψξεζε, 

δνκή, ιεμηθφ, πίλαθα hash (hash table), ιίζηα θιεηδηψλ ή ζπζρεηηδφκελν πίλαθα 

(associative array). 
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 Μηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα ηηκώλ. ηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

απηφ αλαγλσξίδεηαη σο έλαο πίλαθαο (array), δηάλπζκα, ιίζηα ή αθνινπζία. 

 

Εικόνα 4 Παράδειγμα JSON μθνφματοσ 

 

3.5 Web Server - IIS (Internet Information Services) 

 

Γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζεσξήζεθε απαξαίηεηνο έλαο Web Server, δειαδή 

έλα ζχζηεκα ην νπνίν επεμεξγάδεηαη αηηήκαηα κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP. 

Η βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο Web Server, είλαη ε απνζήθεπζε θαη απνζηνιή  

ηζηνζειίδσλ ζηνπο πειάηεο. Η επηθνηλσλία κεηαμχ πειάηε θαη δηαθνκηζηή, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πξσηφθνιιν HyperText Transfer Protocol (HTTP). Οη 

πεξηζζφηεξεο ζειίδεο νη νπνίεο απνζηέιινληαη απφ ηνπο δηαθνκηζηέο, είλαη έγγξαθα 

HTML ηα νπνία πεξηέρνπλ εηθφλεο, JavaScripts, δηαδνρηθά θχιια ζηπι (CSS) θαη 

πεξηερφκελν. Σν ηειεπηαία ρξφληα, νη Web Servers θηινμελνχλ θαη ηηο ππεξεζίεο 

δηαδηθηχνπ (Web Services). Δίλαη κηα λέα γεληά εθαξκνγψλ, πνπ κπνξνχλ λα 
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επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο κε ηππνπνηεκέλεο κνξθέο κελπκάησλ, ζπλήζσο ζε 

κνξθή JSON ή XML. 

Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ IIS (Internet Information 

Server), πνπ παξέρεη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο θαη πξσηφθνιια γηα ην Web. 

 

 

Εικόνα 5 Λογότυπο του IIS 8 

 

3.6 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

Ο SQL Server είλαη κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Microsoft. Γειαδή, κηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ νξγαλσκέλε ζε ζπζρεηηζκέλνπο πίλαθεο πνπ παξέρεη ηαπηφρξνλα 

έλα κεραληζκφ γηα αλάγλσζε, εγγξαθή, ηξνπνπνίεζε ή θαη πην πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο πάλσ ζηα δεδνκέλα. θνπφο ηεο, είλαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο 

πιεξνθνξίαο απηήο ζε πην νξγαλσκέλε κνξθή, ζχκθσλα κε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

ζηε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. Οη θχξηεο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε T-

SQL θαη ε ANSI SQL. Η θχξηα κνλάδα απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ είλαη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ κηα ζπιινγή πηλάθσλ θαη θψδηθα. 

Γηα ηελ αλάγλσζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κηαο βάζεο ή 

ελφο πίλαθα ή θαη νιφθιεξεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ, 

πεδίσλ θ.η.ι. ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο εληνιέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη SQL 
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(Structured Query Language).  ια ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(mssql, mysql θ.η.ι.), έρνπλ ελζσκαησκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εληνιέο απηέο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Microsoft 

SQL Server 2008 R2. 

 

 

Εικόνα 6 Λογότυπο του Microsoft SQL Server 

 

 

3.7 .Net Framework 4.5 

 

Σν .NET Framework είλαη κηα πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ θπξίσο ζε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε Microsoft. ρεδηάζηεθε γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο αλάπηπμεο Web εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε 

λα είλαη ζπκβαηέο θαη λα εθηεινχληαη ζε παληφο ηχπνπ ζπζθεπέο (desktop θαη mobile 

devices). Οπζηαζηηθά δειαδή, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

παξάγνπλ ινγηζκηθφ ζπλδπάδνληαο ην δηθφ ηνπο θψδηθα κε ην .NET Framework θαη 

άιιεο βηβιηνζήθεο.   

Η αξρηηεθηνληθή ηνπ .NET Framework πεξηιακβάλεη: 

 Τπνδνκή θνηλήο γιώζζαο ‐ Common Language Infrastructure (CLI). 

Ο ζθνπφο ηεο ππνδνκήο θνηλήο γιψζζαο (CLI), είλαη λα παξέρεη κηα 

πιαηθφξκα νπδέηεξεο γιψζζαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηέιεζε 

εθαξκνγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ην ρεηξηζκφ 

εμαηξέζεσλ, ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Με ηελ πινπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ .NET 
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Framework ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ CLI, απηή ε ιεηηνπξγία δε ζα είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε κηα κφλν γιψζζα, αιιά ζα είλαη δηαζέζηκε ζε πνιιέο 

γιψζζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην NET Framework. Οη γιψζζεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη είλαη νη Visual Basic, C#, C++ θαη J#. Η πινπνίεζε ηνπ 

CLI ηεο Microsoft νλνκάδεηαη Common Language Runtime, ή CLR. 

 Αζθάιεηα.  

Σν .NET έρεη ην δηθφ ηνπ κεραληζκφ αζθαιείαο. O κεραληζκφο απηφο είλαη 

o Κσδηθφο Αζθαιείαο Πξφζβαζεο (CAS). O Κσδηθφο Αζθαιείαο 

πξφζβαζεο, βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπλέιεπζε (assembly). πλήζσο, ηα ζηνηρεία είλαη ε πεγή 

ηεο ζπλέιεπζεο. O Κσδηθφο Αζθαιείαο Πξφζβαζεο, ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία γηα λα θαζνξίζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ θψδηθα. Αλ 

θάζε ζπλέιεπζε δελ πάξεη ηελ άδεηα κηαο εμαίξεζεο αζθαιείαο, 

ελεξγνπνηείηαη. 

 Κιάζεηο Βηβιηνζεθώλ ‐ Class Library.  

Σν .NET Framework, πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ηππηθψλ θιάζεσλ 

βηβιηνζεθψλ. Οη θιάζεηο βηβιηνζεθψλ είλαη νξγαλσκέλεο ζε κηα ηεξαξρία 

νλνκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελζσκαησκέλεο δηεπαθέο 

πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (ΑΡΙs), είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηέο 

νη θιάζεηο βηβιηνζεθψλ πινπνηνχλ κεηαμχ άιισλ, έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

θνηλψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε αλάγλσζε θαη ε εγγξαθή αξρείνπ, ε γξαθηθή 

απφδνζε, ε αιιειεπίδξαζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ε ρεηξαγψγεζε XML 

εγγξάθσλ. Οη θιάζεηο βηβιηνζεθψλ ηνπ .NET είλαη δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο 

ζπκβαηέο γιψζζεο (CLI). Οη .NET θιάζεηο βηβιηνζεθψλ ρσξίδνληαη ζε δχν 

κέξε: ηε Base Class Library θαη ηε Framework Class Library. Η Base 

Class Library (BCL) πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ ππνζχλνιν απφ ην ζχλνιν 

ησλ θιάζεσλ βηβιηνζεθψλ θαη είλαη ην βαζηθφ ζχλνιν ησλ θιάζεσλ πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο ην βαζηθφ API ηνπ Common Language Runtime. Οη 

θιάζεηο BCL, είλαη δηαζέζηκεο ηφζν ζην .NET Framework θαζψο θαη ζε 

ελαιιαθηηθέο εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ NET Compact 

Framework, Microsoft Silverlight θαη Mono. Η Framework Class Library  
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(FCL), είλαη έλα ππεξζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ηεο BCL θαη αλαθέξεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ θιάζεσλ βηβιηνζεθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην .NET 

Framework. Πεξηιακβάλεη έλα εθηεηακέλν ζχλνιν βηβιηνζεθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ Windows Forms, ADO.NET, 

ASP.NET, Language Integrated Query, Windows Presentation Foundation 

θαη Windows Communication Foundation. 

 .ΝΔΣ Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. 

Σν .NET Framework, παξέρεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θψδηθα πνπ ιεηηνπξγεί κε απηφ. Η Microsoft παξέρεη έλα ζχλνιν 

γισζζψλ, πνπ είλαη ήδε ζπκβαηέο κε ην .NET, φπσο ε C#. Δπίζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο εθδφζεηο ηεο Visual Basic θαη ηεο Visual C++, θαζψο 

θαη κηα λέα έθδνζε ηεο Jscript.NET. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, είλαη φηη νη 

ζπκβαηέο γιψζζεο κε ην .NET δελ είλαη απνθιεηζηηθά ηεο Microsoft, 

δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξία έρεη δεκνζηεχζεη πιήξε ηεθκεξίσζε γηα ην πψο νη 

θαηαζθεπαζηέο γισζζψλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο γιψζζεο ηνπο ζπκβαηέο 

κε ην .NET. Γηάθνξνη θαηαζθεπαζηέο ην επηρείξεζαλ, φπσο ε COBOL θαη 

ε Perl. Έηζη, απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πάλσ απφ 20 γιψζζεο ηξίησλ 

θαηαζθεπαζηψλ, πνπ κπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ .NET 

Framework. 

 ASP.NET.   

Η ASP.NET ηερλνινγία, είλαη έλα πιαίζην ινγηζκηθνχ γηα δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη δηαηίζεληαη ζην εκπφξην απφ ηε 

Microsoft, γηα λα επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηε δεκηνπξγία 

δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ (Web Sites), δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (Web 

Applications) θαη ππεξεζηψλ Web (Web Services). Κπθινθφξεζε γηα 

πξψηε θνξά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2002, κε ηελ έθδνζε 1.0 ηνπ .NET 

Framework θαη είλαη ν δηάδνρνο ηεο Active Server Pages (ASP), 

ηερλνινγίαο ηεο Microsoft. Η ASP.NET είλαη ελζσκαησκέλε ζην Common 

Language Runtime (CLR), επηηξέπνληαο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

γξάθνπλ θψδηθα ASP.NET, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε 

ππνζηεξηδφκελε .NET γιψζζα.  
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3.8 Bing Maps RESTful ππεξεζίεο 

 

To RESTful Web Service ηνπ Bing Maps, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Τπνζηεξίδεη κεζφδνπο GET θαη POST θαη θάζε αίηεκα 

(request) ζην Bing Maps API, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο URL θαη παξακέηξσλ 

πνπ νξίδνπλ ηελ πιεξνθνξία ηελ νπνία ζα επηζηξέςεη ε ππεξεζία. Η κνξθή ησλ 

απαληήζεσλ (responses) ηνπ API, είλαη ζε XML ή JSON κνξθή (παξάξηεκα 9.3) θαη ην 

κέγεζνο είλαη αξθεηά κηθξφ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

θηάζεη ε απάληεζε (response) ζην ζχζηεκα ηνπ πειάηε (client). 

Έλα παξάδεηγκα αηηήκαηνο ζην Bing Maps REST API είλαη: 

 

http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations?q=athens&output=xml&key=BingMapsKey 

 

 

Σν αίηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ έθδνζε 1 (v1) ηνπ Bing Maps REST API, γηα λα 

βξεη ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πφιε ηεο Αζήλαο (q=athens). Σν αίηεκα απηφ ζα 

επηζηξέςεη κήλπκα κνξθήο XML (output=xml). Δπίζεο, ζην ηέινο νξίδεηαη σο 

παξάκεηξνο ην θιεηδί (key=BingMapsKey) γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο 

(παξάξηεκα 9.2). 
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4 ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε 
 

4.1 Δηζαγωγή 

 

Σν ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε, απνηειείηαη απφ δχν εθαξκνγέο θαη κηα ζρεζηαθή 

βάζε δεδνκέλσλ. Η κηα εθαξκνγή είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ δεδνκέλσλ απφ ην Twitter θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Η 

δεχηεξε εθαξκνγή, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάθηεζε θαη πξνβνιή ησλ απνζεθεπκέλσλ 

tweets, πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο. Η 

πξνβνιή ζην ράξηε, εμαξηάηαη απφ ηα tweets πνπ πεξηέρνπλ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

απφ φπνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάξηεζε. Απηέο νη δχν εθαξκνγέο, απνηεινχλ ηηο 

δηεπαθέο ηνπ ρξήζηε θαη ην επίπεδν παξνπζίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε εθαξκνγή απνηειείηαη απφ κηα παξαζπξηθή θφξκα, 

ζηελ νπνία νξίδνληαη νη παξάκεηξνη ζχλδεζεο κε ην Twitter. ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ 

εηζαρζνχλ θάπνηα θξηηήξηα απφ ην ρξήζηε, ε εθαξκνγή κε ηε ρξήζε ηνπ REST API ή 

ηνπ Streaming API, ζπλδέεηαη κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter θαη εμάγεη tweets. Σα 

tweets θαη ηα δεδνκέλα ηνπ αλαιχνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, πνπ 

έρεη ην αλάινγν ζρήκα γηα λα δερηεί ηε πιεξνθνξία απηή. 

Η δεχηεξε εθαξκνγή, είλαη κηα δηαδηθηπαθή θφξκα ε νπνία αλαθηά πιεξνθνξία 

πνπ είλαη ήδε απνζεθεπκέλε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

πνπ έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο. Αλ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα tweets ζρεηηθά κε ηα νξηζζέληα 

θξηηήξηα, ηφηε εκθαλίδνληαη ζε κηα ιίζηα. Αλ πεξηέρνπλ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ 

φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάξηεζε, ηφηε πξνβάιινληαη ζην ράξηε ν νπνίνο ππάξρεη 

ζηε ζειίδα απηή. Βέβαηα, ηα tweets φπνπ ε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ηνπο παξακέλεη 

θελή θαη εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα κε ηα απνηειέζκαηα, δελ πξνβάιινληαη ζην ράξηε. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ 

Twitter, θαζψο θαη ε απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θψδηθα πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε βαζκίδα ηεο 

εθαξκνγήο. ε απηή ηε βαζκίδα ζπγθεληξψλνληαη φιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο, δηαδηθαζίεο 

θαη ξνπηίλεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο θαη θαινχληαη απφ ηηο δηεπαθέο ρξήζεο (θφξκεο), 

πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο, εζσηεξηθά ζε απηφ ην επίπεδν, εθηεινχληαη θαη 
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θάπνηεο άιιεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη  λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ έρεη δεκηνπξγεζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν, έηζη 

ψζηε λα παξέρεηαη έλαο κεραληζκφο γηα αλάγλσζε, εγγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Έηζη δηαηεξνχληαη ηα δεδνκέλα «θαζαξά», ρσξίο ηελ εηζαγσγή πεξηηηψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα επηβαξχλνπλ ηηο επηδφζεηο ηε βάζεο δεδνκέλσλ. Οη 

εξσηήζεηο γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ, ηελ εηζαγσγή ή ηελ απνζήθεπζε, γίλνληαη 

κέζσ ηεο δηαινγηθήο γιψζζαο SQL. Απηφ απνηειεί θαη ην επίπεδν δεδνκέλσλ. 

 

4.2 Αξρηηεθηνληθή 

 

Η εθαξκνγή πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηξηψλ επηπέδσλ (3-tier 

architecture). Δίλαη κηα αξρηηεθηνληθή πειάηε – εμππεξεηεηή (client – server), ζηελ 

νπνία ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε, νη ινγηθέο δηαδηθαζίεο (business logic) θαη ν 

ππνινγηζηήο απνζήθεπζεο θαη πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, αλαπηχζζνληαη θαη 

δηαηεξνχληαη σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο ή αθφκε θαη ζε μερσξηζηέο πιαηθφξκεο. Σα ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη: 

 Επίπεδο παροσζίαζης (Presentation tier). Δίλαη ην θνξπθαίν επίπεδν 

ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξεζίεο, φπσο 

ηελ πεξηήγεζε εκπνξεπκάησλ, ηελ αγνξά θαη ηα ςψληα. Δπηθνηλσλεί κε 

άιιεο βαζκίδεο, εμάγνληαο απνηειέζκαηα ζηνλ πεξηεγεηή (browser) / 

πειάηε βαζκίδαο θαη φισλ ησλ άιισλ βαζκίδσλ ηνπ δηθηχνπ. Με απιά 

ιφγηα, είλαη έλα ζηξψκα ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε, φπσο κηα ηζηνζειίδα. 

 Επίπεδο εθαρμογής (Business logic, ινγηθή ζεηξά, επίπεδν πξφζβαζεο 

ζε βαζκίδα δεδνκέλσλ ή κέζε βαζκίδα). Σν επίπεδν απηφ, δηαρσξίδεηαη 

απφ ηε βαζκίδα παξνπζίαζεο θαη κέζσ ηεο ιεπηνκεξνχο επεμεξγαζίαο, 

ειέγρεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο εθαξκνγήο. 

 Επίπεδο Δεδομένων (Data tier). Σν επίπεδν απηφ, απνηειείηαη απφ 

εμππεξεηεηέο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δδψ, νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη 
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θαη αλαθηψληαη. Σα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη νπδέηεξα θαη αλεμάξηεηα απφ 

ηνπο δηαθνκηζηέο εθαξκνγψλ (application servers) ή ηηο ινγηθέο 

δηαδηθαζίεο.  Απηφ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο επεθηαζηκφηεηαο θαη ηεο 

απφδνζεο. 

Η αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ απνηειεί κηα βειηίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

πειάηε – εμππεξεηεηή (client - server), δηαρσξίδνληαο ηελ παξνπζίαζε απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη ζηέιλνληαο ην θφξην εξγαζίαο ζηνλ εμππεξεηεηή (server), 

επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα αιιειεπηδξά κε κηα απιή εθαξκνγή (thin client). Η 

αξρηηεθηνληθή απηή, είλαη ηδαληθή γηα εθαξκνγέο πνιιψλ ρξεζηψλ θαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, θαζψο ην επίπεδν εθαξκνγήο πξνζηαηεχεη 

ηα δεδνκέλα. 

Δθηφο απφ ηα γλσζηά πιενλεθηήκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο δηεπαθέο, ε αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ έρεη σο ζηφρν λα επηηξέπεη 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο λα αλαβαζκηζηνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ, 

αλεμάξηεηα κε ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ή ηελ ηερλνινγία. Γηα παξάδεηγκα, ε αιιαγή 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βαζκίδα παξνπζίαζεο ζα επεξεάζεη κφλν ηνλ θψδηθα 

δηεπαθήο ρξήζηε (interface). 

 

 

Εικόνα 7 Αρχιτεκτονικι τριών επιπζδων 
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4.3 Solution θαη θώδηθαο 

 

4.3.1 Δηζαγωγή 

 

Η ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηέρεη ηα εμήο ηξία έξγα (projects). 

 CustomTwitter. Σν έξγν απηφ απνηειεί ην επίπεδν εθαξκνγήο. Δδψ, 

ζπγθεληξψλεηαη φινο ν θψδηθαο ηεο αλάιπζεο ησλ tweets, ζε δεδνκέλα 

πνπ απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Καζψο επίζεο θαη φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο, πνπ αλαθηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ρηίδνπλ ηα αληηθείκελα tweets. 

 Twitter_App. Σν έξγν απηφ πεξηέρεη φιν ηνλ θψδηθα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

παξαζπξηθήο θφξκαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ρξήζηε γηα λα 

ζέζεη θάπνηα θξηηήξηα. Βάζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, εμάγνληαη δεδνκέλα 

απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter, κε ηε ρξήζε ηνπ REST API ή ηνπ 

Streaming API. Ο θψδηθαο ζπιιέγεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηε 

δηεπαθή θαη ηα ζηέιλεη ζην επίπεδν εθαξκνγήο, γηα πεξεηαίξσ 

επεμεξγαζία. 

 Twitter_Web. Σν έξγν απηφ πεξηέρεη φιν ηνλ θψδηθα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο δηαδηθηπαθήο θφξκαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ απνζεθεπκέλσλ tweets ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε 

ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. Ο θψδηθαο ζπγθεληξψλεη φιε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηα ζηνηρεία δηεπαθήο, ηα ζηέιλεη ζην 

επίπεδν εθαξκνγήο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ην επίπεδν δηεπαθήο 

επηζηξέθεη δεδνκέλα πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαδηθηπαθή θφξκα. 

εκαληηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ζην 

επίπεδν εθαξκνγήο, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Tweetinvi. Η βηβιηνζήθε απηή, 

παξέρεη αληηθείκελα θαη κεζφδνπο, ηα νπνία απινπνηνχλ ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ηελ αλάθηεζε tweets βάζε θξηηεξίσλ ή κε. Σν παξαθάησ ζρήκα, εμεγεί 

ηνλ ηξφπν πνπ ζπλεξγάδνληαη ηα έξγα κεηαμχ ηνπο. 
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Εικόνα 8 Διάγραμμα ςε επίπεδα των λφςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργαςία 

 

4.3.2 TweetInvi 

 

Δίλαη ε βηβιηνζήθε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγψλ 

κε ην Twitter θαη είλαη γξακκέλε ζε .ΝΔΣ C#. Η βηβιηνζήθε απηή πεξηέρεη κεζφδνπο πνπ 

απινπνηνχλ πνιχ ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ, αιιά θαη ηηο 

αλαθηήζεηο δεδνκέλσλ κέζα απφ ηα REST θαη Streaming API ηνπ Twitter. Δίλαη 

αλνηρηνχ θψδηθα, βξίζθεηαη ζην GitHub (ζχζηεκα ειέγρνπ πεγαίνπ θψδηθα) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο παλεπηζηεκηαθέο έξεπλεο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη πξνζαξκφδεηαη θαη αλαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη ην Twitter. 

Μέζα απφ ηε βηβιηνζήθε απηή, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ 

γηα ηελ αλαδήηεζε tweets κε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν κέζσ ηνπ REST API, αιιά θαη 

παξαθνινχζεζεο tweets κέζσ ηνπ Streaming API. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο απηήο, ππάξρνπλ 

ζην Wiki ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζην GitHub, ζηε ζειίδα 

https://github.com/linvi/tweetinvi/wiki. 

 

https://github.com/linvi/tweetinvi/wiki
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4.3.3 CustomTwitter 

 

Σν έξγν CustomTwitter, πεξηέρεη φιν ηoλ επηρεηξεζηαθφ θψδηθα. Κιάζεηο, 

κεζφδνπο θαη ξνπηίλεο, νη νπνίεο εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη σο παξάκεηξνη, απφ δεδνκέλα πνπ αλαθηψληαη απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ή απφ ελεκεξψζεηο πνπ γίλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηνπ θψδηθα, ην project πεξηιακβάλεη δχν namespaces.  

1. Σν CustomTwitter, ζπγθεληξψλεη φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θψδηθα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Twitter.  

2. Σν CustomTwitterCommon, πεξηέρεη θνηλά αληηθείκελα θαη κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φια ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζην CustomTwitter 

namespace θαζψο επίζεο θη απφ ηα έξγα Twitter_App θαη Twitter_Web. 

 

 

Εικόνα 9 Διάγραμμα επιπζδου τθσ βιβλιοκικθσ CustomTwitter 
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4.3.3.1 CustomTwitter namespace 

 

ια ηα αληηθείκελα πεξηέρνπλ κηα κέζνδν, ε νλνκαζία ηεο νπνίαο μεθηλάεη κε ην 

ConvertTo... θαη θαηαιήγεη κε ην φλνκα ηεο θάζε θιάζεο αληίζηνηρα, π.ρ. γηα ηελ θιάζε 

TweetCustom ε αληίζηνηρε κέζνδνο νλνκάδεηαη ConvertToCustomTweet, γηα ηελ θιάζε 

TweetCoordinates ε κέζνδνο νλνκάδεηαη ConvertToTweetCoordinates θ.η.ι. Απηέο νη 

κέζνδνη, δεκηνπξγήζεθαλ ψζηε λα κεηαηξέπνληαη ηα αληηθείκελα πνπ πξνζθέξεη ε 

βηβιηνζήθε Tweetinvi ζε δηθά καο, γηα λα είλαη εθηθηή ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 

εθαξκνγέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ηπρφλ αιιαγέο ή ελεκεξψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ζηε βηβιηνζήθε ζην κέιινλ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γξήγνξα θαη εχθνια. Έηζη, ζα 

επηηπγράλεηαη θαη ε θαιχηεξε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγψλ, κε κηθξέο παξεκβάζεηο ζηνλ 

θψδηθα. 

ρεδφλ φιεο ε θιάζεηο πινπνηνχλ κηα επηπιένλ κέζνδν, ε νπνία νλνκάδεηαη 

Update θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή λέαο πιεξνθνξίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή 

ηελ ελεκέξσζε δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε. 

Σν δηάγξακκα αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 12. 

 

1. TweetConnection 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη κηα κφλν κέζνδν, ε νπνία νλνκάδεηαη 

OpenTweetConnection. Καιψληάο ηελ, αλνίγεη ν δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ην Twitter γηα 

ηελ άληιεζε ηεο πιεξνθνξίαο, είηε κέζσ ηνπ Stream, είηε κέζσ ηνπ REST API. 

 

2. TweetCustom 

Σν αληηθείκελν απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν ηνπ project θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο 

ζπλδέζεηο κε ηα άιια αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην namespace απηφ. Δπίζεο, 

πεξηέρεη ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ έλα tweet. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν απηφ είλαη: 
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Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToCustomTweet 

Μεηαηξέπεη ην αληηθείκελν ηνπ Tweetinvi.ITweet ζε 

TweetCustom. Γέρεηαη επηπιένλ παξάκεηξν, ε νπνία είλαη 

πξναηξεηηθή, αλ ην Tweetinvi.ITweet έξρεηαη απφ ην Stream 

ή ην REST API. Η κέζνδνο απηή επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν 

TweetCustom. 

Update 
Δηζάγεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ αληηθείκελνπ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

Search 

Δπηζηξέθεη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κηα ιίζηα απφ 

αληηθείκελα TweetCustom, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα 

νξηζζέληα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξάκεηξνη 

ζηε κέζνδν απηή. 

IsTweetExists 

Καιεί ηελ SQL scalar-valued function sp_IsTweetExists θαη 

επηζηξέθεη boolean κε παξάκεηξν ην TweetID. Αλ ην 

TweetID βξίζθεηαη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηφηε 

επηζηξέθεη ηελ ηηκή true. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηζηξέθεη 

ηελ ηηκή false. 

Static Read 

Αλαθηά πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε 

παξάκεηξν ην TweetID θαη επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν 

TweetCustom. 

Πίνακασ 2 Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetCustom 

3. TweetCoordinates 

Η θιάζε απηή, πεξηέρεη σο ηδηφηεηεο ηηο ζπληεηαγκέλεο δεκηνπξγίαο ησλ tweet, 

πάλσ ζην ράξηε. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:  

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToTweetCoordinates 

Μεηαηξέπεη ην αληηθείκελν ηνπ 

Tweetinvi.ICoordinates ζε  TweetCoordinates. 

Γέρεηαη σο επηπιένλ παξάκεηξν ην TweetID, κε ην 

νπνίν είλαη δεκέλεο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ 
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αληηθεηκέλνπ. 

Static Read 

Αλαθηά πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε 

παξάκεηξν ην TweetID θαη επηζηξέθεη έλα 

αληηθείκελν  TweetCoordinates. 

Static Update 

Δηζάγεη λέα πιεξνθνξία ζηε βάζε δεδνκέλσλ  ηελ 

νπνία δέλεη κε ην TweetID ηνπ Twitter, πνπ έρεη ήδε 

απνζεθεπηεί θαη ππάξρεη ζηνλ πίλαθα Tweets.  

FindCoordinatesUsingBingMaps 

Δπηζηξέθεη έλα αληηθείκελν TweetCoordinates, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη πιεξνθνξία πνπ έξρεηαη απφ ην 

Bing Maps RESTful API. Οη παξάκεηξνη ζηε κέζνδν 

είλαη ην TweetID θαη ε ηνπνζεζία, γηα ηελ νπνία 

αλαδεηνχληαη νη ζπληεηαγκέλεο.  

Πίνακασ 3 Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetCoordinate 

4. TweetMedia 

Η θιάζε απηή, πεξηέρεη ηδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ην νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη θάπνην tweet. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToTweetMedia 

Μεηαηξέπεη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ  

Tweetinvi.IMediaEntity ζε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ 

TweetMedia. Γέρεηαη σο επηπιένλ παξάκεηξν ην TweetID, κε 

ην νπνίν είλαη δεκέλεο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Update 

Δηζάγεη λέα πιεξνθνξία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία δέλεη 

κε ην TweetID ηνπ Twitter, πνπ έρεη ήδε απνζεθεπηεί θαη 

ππάξρεη ζηνλ πίλαθα Tweets. 

Static 

IsTweetMediaExists 

Καιεί ηελ SQL scalar-valued function  fn_IsTweetMediaExists 

θαη επηζηξέθεη boolean κε παξάκεηξν ην MediaID. Αλ ην 

MediaID βξίζθεηαη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηφηε επηζηξέθεη 

ηελ ηηκή true. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηζηξέθεη ηελ ηηκή 

false. 

Πίνακασ 4 Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetMedia 
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5. TweetURL 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη ηδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηα URLs θαη ηα links, ηα 

νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάπνην tweet. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToTweetURL 

Μεηαηξέπεη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ Tweetinvi.IUrlEntity, 

ζε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ  TweetURL. Γέρεηαη σο επηπιένλ 

παξάκεηξν ην TweetID, κε ην νπνίν είλαη δεκέλεο νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Static Update 

Δηζάγεη λέα πιεξνθνξία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία δέλεη 

κε ην TweetID ηνπ Twitter, πνπ έρεη ήδε απνζεθεπηεί θαη 

ππάξρεη ζηνλ πίλαθα Tweets. 

Πίνακασ 5  Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetURL 

 

6. TweetUserMention 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη ηδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηα Usernames άιισλ 

ρξεζηψλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζην tweet. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToTweetUserMention 

Μεηαηξέπεη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ  

Tweetinvi.IUserMentionEntity, ζε ιίζηα αληηθεηκέλσλ 

ηχπνπ TweetUserMention. Γέρεηαη σο επηπιένλ 

παξάκεηξν ην TweetID, κε ην νπνίν είλαη δεκέλεο νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Static Update 

Δηζάγεη λέα πιεξνθνξία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηελ 

νπνία δέλεη κε ην TweetID ηνπ Twitter, πνπ έρεη ήδε 

απνζεθεπηεί θαη ππάξρεη ζηνλ πίλαθα Tweets. 

IsUserMentionExists 

Καιεί ηελ SQL scalar-valued function  

fn_IsUserMentionExists θαη επηζηξέθεη boolean κε 

παξάκεηξν ην UserMentionID. Αλ ην UserMentionID 
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βξίζθεηαη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηφηε επηζηξέθεη 

ηελ ηηκή true. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηζηξέθεη ηελ 

ηηκή false. 

Πίνακασ 6  Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetUserMention 

 

7. TweetHashTag 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη ηδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ζπδεηήζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

κεζφδνπο: 

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToTweetHashTag 

Μεηαηξέπεη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ  

Tweetinvi.IHashtagEntity, ζε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ 

TweetHashTag. Γέρεηαη σο επηπιένλ παξάκεηξν ην 

TweetID, κε ην νπνίν είλαη δεκέλεο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

Update 

Δηζάγεη λέα πιεξνθνξία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία 

δέλεη κε ην TweetID ηνπ Twitter, πνπ έρεη ήδε απνζεθεπηεί 

θαη ππάξρεη ζηνλ πίλαθα Tweets. 

Πίνακασ 7 Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetHashTag 

8. TweetUser 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη ηδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

ρξήζηε πνπ δεκηνπξγεί ην tweet. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

ConvertToTweetUser 
Μεηαηξέπεη ην αληηθείκελν ηνπ Tweetinvi.IUser ζε TweetUser. 

Static Read 
Αλαθηά πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε παξάκεηξν 

ην UserID θαη επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν  TweetUser. 

Static Update Δηζάγεη λέα πιεξνθνξία ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία δέλεη 
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κε ην TweetID ηνπ Twitter, πνπ έρεη ήδε απνζεθεπηεί θαη 

ππάξρεη ζηνλ πίλαθα Tweets. 

IsUserExists 

Καιεί ηελ SQL scalar-valued function fn_IsUserExists θαη 

επηζηξέθεη boolean κε παξάκεηξν ην UserID. Αλ ην UserID 

βξίζθεηαη ήδε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηφηε επηζηξέθεη ηελ ηηκή 

true. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηζηξέθεη ηελ ηηκή false. 

Πίνακασ 8  Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetUser 

 

9. TweetSearch 

Η θιάζε απηή πεξηέρεη κεζφδνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εχθνιε 

αλαδήηεζε ησλ tweets, βάζε θξηηεξίσλ.  

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Search 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ κέζα απφ ην REST 

API, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

GetStreams 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ κέζα απφ ην 

Stream API, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Πίνακασ 9  Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetSearch 

10. TweetParameters 

Η θιαζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε ή απνζήθεπζε ησλ παξακέηξσλ 

ησλ εθαξκνγψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, π.ρ. ηηο παξακέηξνπο ηνπ Twitter (Consumer 

Key, Consumer Secret, Access Token and Access Token Secret) θαη ηνπ Bing Maps 

API. 

Ολνκαζία κεζόδνπ Πεξηγξαθή 

Static 

GetParameterValue 

Η κέζνδνο απηή, κε ηελ νλνκαζία ηεο παξακέηξνπ, αλαθηά ηελ 

ηηκή ηεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ πίλαθα Parameters. 

Update 
Η κέζνδνο απηή εηζάγεη, αιιάδεη ή δηαγξάθεη παξακέηξνπο απφ 

ηνλ πίλαθα Parameters ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Πίνακασ 10 Περιγραφι μεκόδων του αντικειμζνου TweetParameter 
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4.3.3.2 CustomTwitterCommon namespace 

 

1. Common 

Σν αληηθείκελν απηφ πεξηιακβάλεη θπξίσο απαξηζκεηέο (enumerators), νη νπνίνη 

είλαη δηαζέζηκνη σο δεκφζηνη (public) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

νπνηνδήπνηε project. 

 

2. Common Functions 

Η θιάζε απηή πεξηιακβάλεη κεζφδνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν project, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα γίλεη αξρηθνπνίεζε (initialization) 

ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ. 

 

3. DBManager 

Η θιάζε απηή δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ην επίπεδν εθαξκνγήο κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην αλνίγκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζχλδεζεο κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ. Γηαρεηξίδεηαη ηα transactions, θαζψο θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα 

αλάθηεζε, απνζήθεπζε, κεηαβνιή ή δηαγξαθή δεδνκέλσλ. 
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Εικόνα 10 Απαρικμθτζσ ςτο αντικείμενο Common και μζκοδοι ςτο αντικείμενο CommonFunctions και DBManager 
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Εικόνα 11 Αντικείμενα που περιλαμβάνονται ςτο CustomTwitter Namespace 
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4.3.4 Twitter_App 

 

Σν project Twitter_App, είλαη κηα εθαξκνγή ησλ Windows γξακκέλε ζε C#, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε ησλ tweets κέζσ ησλ Streaming θαη REST API 

ηνπ Twitter. Έρεη σο αλαθνξά (reference), ηνλ επηρεηξεζηαθφ θψδηθα πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζην project CustomTwitter. 

Η βαζηθή θιάζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε TweetSearch. Σν αληηθείκελν 

απηφ, γεκίδεη κε φια ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο ζην Twitter θαη εθηειείηαη ε κέζνδνο 

Search. Η κέζνδνο απηή, δεκηνπξγεί ην αίηεκα (request) κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο 

Tweetinvi θαη επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη αλαδήηεζεο ζηελ TweetSearch, νη νπνίεο είλαη: 

 GetStreams, δεκηνπξγεί έλα αίηεκα (request), βάζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ 

νξηζηεί θαη ιακβάλεη έλα JSON σο απάληεζε (response), ην νπνίν αλαιχεηαη ζην 

αληηθείκελν CustomTweet θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 Search, δεκηνπξγεί έλα αίηεκα (request), ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο θαη κε ηε κέζνδν GET ιακβάλεη σο απάληεζε (response) έλα JSON, 

ην νπνίν αλαιχεηαη ζην αληηθείκελν CustomTweet θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχεηαη 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε κέζνδνο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην Twitter, είλαη ε Application-only Authentication. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ε εθαξκνγή ηαπηνπνηείηαη κηα θνξά ζηελ αξρή θαη κεηά κπνξεί λα 

αιιειεπηδξά κε ηα δεδνκέλα ηνπ Twitter. Η ηαπηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

ηελ θιάζε TweetConnection θαη ηε κέζνδν OpenTweetConnection. Ωο παξάκεηξνη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν θιεηδηά θαη δχν θσδηθνί πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην Twitter θαηά ηε 

δηαδηθαζία πξνζζήθεο ηεο εθαξκνγήο, θάησ απφ ην φλνκα ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, νη 

παξάκεηξνη πνπ απαηηνχληαη νλνκάδνληαη: 

 Consumer Key 

 Consumer Secret 
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 Access token 

 Access token Secret 

Ο θψδηθαο πνπ έρεη ππάξρεη πίζσ απφ ηε θφξκα, ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηάθνξσλ controls. ,ηη αθνξά ην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη, ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ην Twitter θαη ηελ απνζήθεπζε ζηε βάζε, γίλεηαη απφ ην CustomTweet project. 

 

 

Εικόνα 12 Διάγραμμα ακολουκίασ τθσ εφαρμογισ Twitter_App 
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4.3.5 Twitter_Web 

 

Σν project Twitter_Web απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (Web Application), ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ πξνβνιή ησλ tweets ηεο βάζεο πάλσ ζην ράξηε, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπληεηαγκέλεο. Η δηαδηθηπαθή εθαξκνγή είλαη ζε ASP.NET, γξακκέλε 

ζε C# θαη αλαθηά δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. πσο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

Windows Twitter_App, ρξεζηκνπνηείηαη ν επηρεηξεζηαθφο θψδηθαο γηα ηελ αλάθηεζε 

δεδνκέλσλ απφ ην Twitter ή απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε θιάζε TwitterSearch θαη ε κέζνδνο Search(). Οη κέζνδνη απηνί, 

επηζηξέθνπλ κηα ιίζηα απφ tweets ηα νπνία ηα πξνβάιινληαη θαη πάλσ ζην ράξηε. 

 

4.3.5.1 Bing Maps API 

 

Γηα ην ράξηε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην Bing Maps API 

(https://www.bingmapsportal.com/), ην νπνίν πξνζθέξεη φια ηα απαηηνχκελα εξγαιεία 

γηα ηελ πξνβνιή ηεο πιεξνθνξίαο πάλσ ζην ράξηε, βάζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

tweets. ηελ ηζηνζειίδα https://www.bingmapsportal.com/isdk/ajaxv7 δηαηίζεληαη φιεο νη 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ API θαη κε ηελ απηφκαηε πξνβνιή 

ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζην ράξηε. 

ην Header ηεο ASP ζειίδαο εηζάγνληαη νη παξαθάησ γξακκέο. 

<link 

href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-

ui.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> 
 

        var map = null; 

        function getMap() { 

            map = new Microsoft.Maps.Map(document.getElementById('myMap'), { 

credentials: $('#hfBingMapsKey').attr('value') }); 

            map.setView({ zoom: 2 }); 
 

        $(document).ready(function () { 

            getMap(); 

        }); 
 

 

https://www.bingmapsportal.com/
https://www.bingmapsportal.com/isdk/ajaxv7
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Με ην JavaScript απηφ θαη αθνχ θνξηψζεη (Load) ε ζειίδα, εκθαλίδεηαη ην Bing Maps 

Control. 

 

4.3.5.2 Πξνβνιή ηωλ tweets ζην ράξηε 

 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο απφ ην ρξήζηε θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνπκπηνχ αλαδήηεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη επηζηξνθή 

δεδνκέλσλ (postback) απφ ηελ ηζηνζειίδα, δεκηνπξγείηαη ην αληηθείκελν TweetSearch 

θαη θαιψληαο ηελ κέζνδν TweetSearch.Search πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε ζηε 

βάζε, ησλ tweets πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ ρξήζηε. Η κέζνδνο επηζηξέθεη κηα 

ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηχπνπ TweetCustom. ηε ζειίδα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ASP:Repeater 

control, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή δεδνκέλσλ (datasource) ε ιίζηα κε ηα 

TweetCustom θαη κεηά εθηειείηαη ε δηαδηθαζία δέζκεπζεο DataBind(). Μφιηο 

νινθιεξσζεί ην Bind(), εκθαλίδεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε έλαο HTML πίλαθαο θαη ε θάζε 

γξακκή ηνπ πίλαθα απηνχ, αληηζηνηρεί ζε έλα TweetCustom ηεο ιίζηαο. Καηά ηε 

δηαδηθαζία δέζκεπζεο (DataBind) γηα ην θάζε TweetCustom αληηθείκελν πνπ εηζάγεηαη 

ζην ASP:Repeater, ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλαο HTML ππεξζχλδεζκνο (hyperlink) κε 

αχμνληα αξηζκφ. ε θάζε αξηζκφ έρεη δεζεί ε JavaScript κέζνδνο changeMapCenter, κε 

παξακέηξνπο ηηο ζπληεηαγκέλεο θάζε TweetCustom. Έηζη, κε ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ 

απηνχ απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ζα εκθαληζηεί ζην ράξηε ε ηνπνζεζία δεκνζίεπζεο ηνπ 

tweet απηνχ. 
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5 Βάζε Γεδνκέλωλ – ρήκα 

 

Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη πινπνηεζεί νλνκάδεηαη Tweet. Σν ζρήκα ηεο βάζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 14.  

 

5.1 Πίλαθεο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

απνζεθεχνληαη ζε θάζε πίλαθα: 

Πίλαθαο Πεξηγξαθή 

Tweets Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα tweets. 

Coordinates 
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία (αλ ππάξρεη) 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ tweet. 

HashTags 
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα hashtags (αλ ππάξρνπλ) ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζην πεξηερφκελν ελφο tweet. 

URL 
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηέρνληαη (αλ 

ππάξρνπλ) ζε θάζε tweet. 

UserMentions 
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε username πνπ ππάξρεη κέζα ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θάζε tweet. 

Users 
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ρξήζηε θαη θάζε tweet πνπ έρεη 

αλαξηήζεη θαη είλαη ήδε απνζεθεπκέλν ζηε βάζε. 

Media 

πγθεληξψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην νπηηθναθνπζηηθφ 

πεξηερφκελν, πνπ ππάξρεη ζηα tweets πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε 

βάζε. 

TweetMedia 
Πεξηέρεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πεξηέρεηαη ζε θάζε tweet. 

Parameters 
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζχζηεκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

ErrorLog Καηαγξάθνληαη φια ηα ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πίνακασ 11 Περιγραφι των πινάκων που βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων Tweet 
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5.2 Κιεηδηά 

 

ηε βάζε ππάξρνπλ ηα πξσηεχνληα θιεηδηά (primary keys) ηα νπνία είλαη ηχπνπ 

BIGINT θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε, ηελ αλάιπζε 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, απνηξέπεηαη ε εηζαγσγή άρξεζησλ δεδνκέλσλ 

γηα ην ζχζηεκα θαη εληζρχεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ. Γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πηλάθσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμσηεξηθά θιεηδηά (foreign keys), ε νλνκαζία ησλ νπνίσλ μεθηλάεη 

κε FK_. 

 

5.3 Scalar - Valued Function 

 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη scalar - valued functions, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα ειέγρνπλ αλ ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο ππάξρνπλ ζε θάπνηνπο πίλαθεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο, πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηα αληηθείκελα 

ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θψδηθα. Αλαιπηηθά: 

 

Scalar-valued κέζνδνη Πεξηγξαθή 

fn_IsTweetMediaExists 
Δπηζηξέθεη true ή false αλ ζπγθεθξηκέλν Media ID ππάξρεη 

ήδε απνζεθεπκέλν ζηνλ πίλαθα Media. 

fn_IsUserExists 
Δπηζηξέθεη true ή false αλ ζπγθεθξηκέλν User ID ππάξρεη ήδε 

απνζεθεπκέλν ζηνλ πίλαθα User. 

fn_IsUserMentionExists 
Δπηζηξέθεη true ή false αλ ζπγθεθξηκέλν UserMention ID 

ππάξρεη ήδε απνζεθεπκέλν ζηνλ πίλαθα UserMentions. 

sp_IsTweetExists 
Δπηζηξέθεη true ή false αλ ζπγθεθξηκέλν Media ID ππάξρεη 

ήδε απνζεθεπκέλν ζηνλ πίλαθα Tweets. 

Πίνακασ 12 Περιγραφι Scalar-valued μεκόδων ςτθ βάςθ δεδομζνων Tweet
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Εικόνα 13 Σχιμα βάςθσ δεδομζνων Tweet 
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6 Δγρεηξίδην ρξήζεο ηωλ εθαξκνγώλ 

 

6.1 Twitter_App 

 

Η εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμάγεη δεδνκέλα απφ ην Twitter, κέζσ 

ηνπ Streaming API ή ηνπ REST API. Γηα θάζε API ππάξρεη κηα θφξκα αληίζηνηρα, ε 

νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία δηεπαθψλ φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη ηα 

επηζπκεηά θξηηήξηα θαη λα εμάγεη tweets ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Εικόνα 14 Παρακυρικζσ φόρμεσ για τθν εφαρμογι Twitter_App 

 

6.1.1 Παξάκεηξνη 

 

ην ζχζηεκα νθείινπλ λα εηζαρζνχλ νη παξάκεηξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηε ζχλδεζε ησλ εθαξκνγψλ κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

tweets θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ δηεπαθήο Bing Maps, γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

tweets ζηε δηαδηθηπαθή ζειίδα. 
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Η εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην κελνχ, κε ηελ 

επηινγή File -> Parameters.  

 

 Εικόνα 15 Ειςαγωγι παραμζτρων για τισ εφαρμογζσ 

 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα: 

 

Εικόνα 16  Φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων ςτο Twitter_App 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη ζηα παξαξηήκαηα 1 θαη 2, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ησλ ηηκψλ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηιέγεηαη ην θνπκπί Save. Γηα ηελ απνζήθεπζε, ππάξρνπλ ηξία πηζαλά ζελάξηα φπνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Η ζσζηή απνζήθεπζε ησλ λέσλ ηηκψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ εκθαλίδεη ην 

κήλπκα ηεο επηηπρνχο απνζήθεπζεο ζην ρξήζηε, “Parameters saved 

successfully.”.  
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Εικόνα 17 Μινυμα διεπαφισ για επιτυχι αποκικευςθ παραμζτρων 

 Η πεξίπησζε θακίαο κεηαβαιιφκελεο ηηκήο, φπνπ εκθαλίδεη ην κήλπκα ζην 

ρξήζηε “There were no any changes in the parameters”.  

 

Εικόνα 18 Μινυμα διεπαφισ ςε περίπτωςθ καμίασ αλλαγισ ςτισ παραμζτρουσ τθσ εφαρμογισ 

 Η πεξίπησζε θάπνηα απφ ηηο ηηκέο λα είλαη θελή, φπνπ εκθαλίδεη πξνεηδνπνίεζε 

ζην ρξήζηε, πνπ δελ επηηξέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή λα είλαη θελε. Π.ρ. αλ ε ηηκή 

ζηελ παξάκεηξν Consumer Key δελ έρεη νξηζηεί θαη επηιερζεί ην Save, 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα “Consumer Key is missing”. 

 

Εικόνα 19 Μινυμα προειδοποίθςθσ για τθ μθ καταχώρθςθ τιμισ ςτο όνομα τθσ παραμζτρου 
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ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηζπκεηή θάπνηα αιιαγή ζηε θφξκα παξακέηξσλ, 

επηιέγεηαη ην θνπκπί Cancel. 

 

6.1.2 Αλαδήηεζε κε Streaming API 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ tweets κε ην Streaming API, επηιέγεηαη ε θφξκα Streaming 

API (πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 14). Απηή, πεξηιακβάλεη δχν πιαίζηα, ην Keywords θαη ην 

Languages. ηελ πεξίπησζε νξηζκνχ ιέμεσλ – θιεηδηψλ ή γιψζζαο πεξηερνκέλνπ, γηα 

ην θηιηξάξηζκα ησλ tweets πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Twitter, νθείινπλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πιαίζηα Keywords θαη Languages, κε ηελ επηινγή “Filter 

by Keywords” θαη “Filter by Language”, αληίζηνηρα. 

Δηζάγνληαο ηε ιέμε – θιεηδί θαη επηιέγνληαο ην θνπκπί Add, ε ιέμε απηή 

πξνζηίζεηαη ζηε δηπιαλή ιίζηα. Γηα ηελ αθαίξεζε θάπνηαο ιέμεο – θιεηδί απφ ηε ιίζηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί Remove. Σν θνπκπί 

Remove All, αθαηξεί φιεο ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζηε ιίζηα. 

ην πιαίζην Languages, ππάξρεη έλα πηπζζφκελν κελνχ κε φιεο ηηο πηζαλέο 

γιψζζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο θξηηήξηα γηα ην θηιηξάξηζκα ησλ tweets. 

Αθνχ επηιερζεί ε επηζπκεηή γιψζζα θαη επηιέγνληαο ην θνπκπί Add, απηή πξνζηίζεηαη 

ζηε ιίζηα πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια. Μπνξεί λα επηιερζεί πάλσ απφ κηα γιψζζεο. 

ε πεξίπησζε αθαίξεζεο θάπνηαο γιψζζαο απφ ηε ιίζηα, αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηινγή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί Remove. Με ην θνπκπί Remove All, 

αθαηξνχληαη φιεο νη γιψζζεο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη βξίζθνληαη ζηε ιίζηα. 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Get Stream Tweets, αλνίγεη ε επηθνηλσλία κε ην Twitter 

θαη ηα tweets ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηε θφξκα απηή, 

απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Με ηελ επηινγή ηνπ Get Stream Tweets, ε 

νλνκαζία ηνπ αιιάδεη ζε “Stop Process...”. Γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο κε ην 

Twitter, επηιέγεηαη ην “Stop Process…” θαη εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα κε ην πφζα tweets 

απνζεθεχηεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Σέινο, αλ δελ έρνπλ δεισζεί θάπνηα θξηηήξηα ζηελ παξαπάλσ θφξκα, 

απνζεθεχνληαη ηα tweets πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Twitter κε ην Streaming API, ρσξίο 

θάπνην θηιηξάξηζκα.  
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6.1.3 Αλαδήηεζε κε REST API 

 

Με ην REST API, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε tweets πνπ έρνπλ 

αλαξηεζεί ζην Twitter, ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο. Αθνινπζεί, αλαιπηηθή πεξηγξαθή κε 

ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο, απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε.  

 ην πεδίν εγγξαθήο All of these words, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θξηηήξην, 

νξίδνληαη φιεο ιέμεηο πνπ νθείινπλ λα πεξηέρνληαη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά, ζην 

πεξηερφκελν ελφο tweet. Οη ιέμεηο απηέο, ζα πξέπεη λα ρσξίδνληαη κε δηαζηήκαηα. 

 ην πεδίν Exact Phrase, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θξηηήξην, νξίδεηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θξάζε πνπ νθείιεη λα εκθαλίδεηαη ζην πεξηερφκελν ελφο tweet. Η 

θξάζε απηή, πξέπεη λα νξίδεηαη κέζα ζε εηζαγσγηθά, π.ρ. “Παλειιήληεο 

Δμεηάζεηο”. 

 ην πεδίν Any of these words, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θξηηήξην, νξίδνληαη νη 

ιέμεηο, νη νπνίεο φιεο ή θάπνηα απφ απηέο, νθείινπλ λα εκθαλίδνληαη ζην 

πεξηερφκελν ελφο tweet. Μεηαμχ ησλ ιέμεσλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ιέμε OR, π.ρ. απηνθίλεην OR αεξνπιάλν. 

 ην πεδίν These Hashtags, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θξηηήξην, νξίδνληαη ηα 

hashtags ηα νπνία νθείινπλ λα εκθαλίδνληαη ζην πεξηερφκελν ελφο tweet. Σα 

hashtags, πξέπεη λα μερσξίδνληαη κε δηαζηήκαηα. 

 ην πεδίν Languages, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θξηηήξην, νξίδεηαη ε γιψζζα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ελφο tweet.  

 ην πεδίν Search Type, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θξηηήξην, νξίδεηαη ν ηχπνο ησλ 

tweets γηα ηελ αλαδήηεζε. Η επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη νη παξαθάησ:  

o Popular αλαδήηεζε, ζηα πην δεκνθηιή tweets. 

o Recent αλαδήηεζε, ζηα πην πξφζθαηα tweets. 

o Mixed αλαδήηεζε θαη ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 ηα πεδία Date From θαη Date To, πνπ είλαη ππνρξεσηηθά θξηηήξηα, νξίδνληαη νη 

εκεξνκελίεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί ην tweet. 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Search, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε tweets πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα, πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα παξαπάλσ πεδία. Σα tweets απηά, 
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απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ηαλ νινθιεξσζεί ε αλαδήηεζε, ν ρξήζηεο 

ελεκεξψλεηαη κε έλα κήλπκα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ tweets πνπ βξέζεθαλ θαη 

απνζεθεχηεθαλ ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

  



 

 

«Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ – Χηθιακά Σςζηήμαηα & Υπηπεζίερ» 69 

 

6.2 Twitter_Web 

 

Με ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή Twitter_Web, είλαη εθηθηή ε αλαδήηεζε tweets ηα 

νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή ε αλαδήηεζε tweets απεπζείαο ζην 

Twitter κε ην REST API θαη ε πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ παγθφζκην ράξηε. 

 

Εικόνα 20 Διεπαφι Twitter_Web 

  

ην πάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο ζειίδαο, ππάξρνπλ ηα πεδία πνπ νξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο. 

 

 

Εικόνα 21 Στοιχεία διεπαφών για τθν ειςαγωγι κριτθρίων ςτθν αναηιτθςθ τθσ εφαρμογισ Twitter_Web 
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Απηά είλαη: 

 Keywords, ζην πεδίν απηφ νξίδνληαη φιεο νη ιέμεηο πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζην πεξηερφκελν ησλ tweets αλεμαξηήηνπ ζεηξάο. Οη ιέμεηο πξέπεη λα ρσξίδνληαη 

κε θελφ δηάζηεκα. 

 Date From θαη Date To, νξίδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο αλαδήηεζεο ησλ tweets. 

 No of Tweets, νξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα 

επηζηξέςεη ε αλαδήηεζε. 

 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δχν checkboxes ηα νπνία είλαη: 

 Tweets with coordinates only, πξαγκαηνπνηείηαη αλαδήηεζε ησλ tweets πνπ  

πεξηέρνπλ κφλν ηελ πιεξνθνξία geolocation. Γειαδή, ηνπ κέξνπο απφ φπνπ 

θνηλνπνηήζεθαλ ζην Twitter θαη κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζην ράξηε. 

 No Retweets, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη επηιεγκέλν, ε αλαδήηεζε δε ζα 

επηζηξέςεη retweets. 

 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί “Search”, μεθηλά ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

εκθαλίδνληαη φια ηα tweets πνπ εμππεξεηνχλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί απφ ην 

ρξήζηε. Σα απνηειέζκαηα πξνβάιινληαη ζηε ιίζηα, δεμηά ηεο ζειίδαο. ην πάλσ κέξνο,  

εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά φια ηα tweets πνπ βξέζεθαλ απφ ηελ αλαδήηεζε. Κάζε γξακκή, 

αληηπξνζσπεχεη έλα tweet.  

 

 

Εικόνα 22 Προβολι tweet ςτθν εφαμοργι Twitter_Web 
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Κάζε γξακκή πεξηιακβάλεη: 

 Αχμνληα αξηζκφ. 

 Αλ ην tweet έρεη ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία (geolocation), ηφηε εκθαλίδεηαη ε 

εηθφλα . Δπηιέγνληάο ηελ, ν ράξηεο πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά θάησ ηεο 

ζειίδαο, κεγεζχλεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ αλαξηήζεθε ην tweet. 

 

Εικόνα 23 Χάρτθσ που εμφανίηεται ςτθν εφαρμογι Twitter_Web 

 TweetID, ην ID ηνπ tweet. 

 Tν φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ δεκηνχξγεζε ην tweet, “created by”. 

 Σελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ tweet, “created at”. 

 Καη πεξηερφκελφ ηνπ tweet, “content”. Δπηιέγνληαο ην πεξηέρνκελφ ηνπ tweet, 

αλνίγεη κηα θαηλνχξγηα ζειίδα, ε νπνία εκθαλίδεη ην πξαγκαηηθφ tweet κέζα ζην 

twitter.com.  

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαδήηεζε δελ επηζηξέςεη απνηειέζκαηα ηφηε εκθαλίδεηαη 

ην κήλπκα “Search Results - No results found!”. 

 

Εικόνα 24 Μινυμα εφαρμογισ ςε περίπτωςθ που δε βρεκοφν tweets που ικανοποιοφν τα κριτιρια αναηιτθςθσ 
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7 Απνηειέζκαηα 
 

7.1 Δηζαγωγή 

 

Σα ζέκαηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηε ζπιινγή tweets παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2016 (#panellinies, #panellinies2016, #panelladikes, 

#παλειιήληεο, #παλειιεληεο2016). 

 Δπξσπατθφ θχπειιν πνδνζθαίξνπ 2016 (#EURO2016). 

Η επηινγή ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ππάξρνπλ. Αλαθέξεηαη γηα εμεηάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή (Διιάδα), ζε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα θαη ην ζέκα απηφ είλαη 

επίθαηξν γηα πεξίπνπ είθνζη κέξεο.   

Σν δεχηεξν επηιέρζεθε ιφγσ ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

θφζκνπ γηα ηα αζιεηηθά δξψκελα. 

Καη ζηα δχν ζέκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην Streaming θαη ην REST API. 

7.2 Απνηειέζκαηα 

 

Ο πίλαθαο 12 εκθαλίδεη ηo ζχλνιν ησλ tweets πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Twitter κε ην Rest API θαη ην Streaming API.  Σηο ηξεηο πξψηεο κέξεο 

30/05 – 01/06 ε ζπιινγή ησλ tweets, έγηλε κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ REST API. Σα 

απνηειέζκαηα δελ ήηαλ πνιιά, ζρεδφλ απνγνεηεπηηθά, γηα ην ιφγν απηφ ηηο επφκελεο 

κέξεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην Streaming API, ην νπνίν επέζηξεςε πεξηζζφηεξα tweets. 

Γηα λα είλαη πην εκθαλήο ε δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ REST 

API θαη ηνπ Streaming API, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην ζελάξην ηνπ Euro2016. Πνπ ιφγσ 

ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ, αλακελφηαλ ε επηζηξνθή πεξηζζφηεξσλ tweets. πσο 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε δηαθνξά ησλ tweets πνπ επηζηξέθνπλ ηα 

δχν APIs, είλαη πνιχ κεγάιε. 

Γηα ηηο εκέξεο 02/06 – 05/06, αθνχ πξψηα έηξεμε ην Streaming API, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζπιινγή ησλ tweets κε ην REST API. Η αλαδήηεζε κέζσ ηνπ 
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REST API έθεξε ιηγφηεξα tweets, ηα νπνία ππήξραλ ήδε απνζεθεπκέλα ζηε βάζε, απφ 

ηε ρξήζε ηνπ Streaming API. 

Λέμεηο-θιεηδηά 30/05/2016 31/05/2016 01/06/2016 02/06/2016 

 
REST STREAM REST STREAM REST STREAM REST STREAM 

Panellinies 197 0 96 0 125 0 32 47 

panellinies2016 185 0 78 0 118 0 17 44 

Panelladikes 10 0 14 0 8 0 4 5 

Παλειιήληεο 381 0 246 0 490 0 2 85 

παλειιεληεο2016 43 0 18 0 18 0 6 8 

euro2016 5277 0 118 0 22 0 4358 43205 

 

Λέμεηο-θιεηδηά 03/06/2016 04/06/2016 05/06/2016 17/06/2016 

 
REST STREAM REST STREAM REST STREAM REST STREAM 

Panellinies 9 20 0 6 11 35 97 241 

panellinies2016 12 20 5 6 19 34 270 523 

Panelladikes 4 4 0 0 3 5 143 3 

Παλειιήληεο 0 64 0 50 0 96 366 427 

παλειιεληεο2016 2 7 0 2 1 9 21 35 

euro2016 6214 44210 4012 37627 3678 70417 33527 81202 

 

Πίνακασ 13 Σφνολο tweets που ςυγκεντρώκθκαν από το Twitter με το REST και Streaming API για τα ςενάρια των δοκιμών 

 

7.3 Πεξηνξηζκνί 

 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, κέζσ ηνπ REST API κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αλαδήηεζε tweets κε βάζε θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. 

ηα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο. Η πιαηθφξκα ηνπ Twitter 

φκσο, επηζηξέθεη tweets ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ηηο ηειεπηαίεο εθηά εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, κε ην REST API επηζηξέθνληαη απνηειέζκαηα 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε ζπλάθεηα θαη φρη ηελ πιεξφηεηα. Έηζη, πνιιά tweets ίζσο 

ιείπνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο, δειαδή ηα νξηζζέληα θξηηήξηα δελ 

ηθαλνπνηνχληαη 100%. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Twitter Search REST API, δελ είλαη 

δηαζέζηκα φια ηα tweets θαη δε κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ κέζσ απηνχ ηνπ Interface. 
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Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ επξεηήξηα γηα ην 

πεξηερφκελν φισλ ησλ tweets πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη κεηά λα είλαη δηαζέζηκα 

ζηελ αλαδήηεζε. 

Σέινο, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, είλαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα ήηαλ retweets θαη φρη ηα αξρηθά tweets. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ, απνθαζίζηεθε θαη ε ρξήζε ηνπ Streaming API. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ ζαθψο πεξηζζφηεξα, γηαηί κέζσ απηνχ ηνπ 

API ε πιαηθφξκα ηνπ Twitter απιά ζπγθξίλεη ηα λέα tweets κε ηα νξηζζέληα θξηηήξηα θαη 

αλ ηα tweets πεξηέρνπλ θάπνηα απφ απηά, ε εθαξκνγή ηα απνζεθεχεη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

7.4 Γεωγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο 

 

χκθσλα κε ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ tweets πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, πνιχ ιίγα είλαη εθείλα πνπ πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία GeoTag. Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί πνιινί ρξήζηεο απιά δε ζέινπλ λα δεκνζηνπνηείηαη ε ηνπνζεζία ηνπο, 

κέζα απφ ηα tweets πνπ αλαξηνχλ. Δπηπιένλ, ε πξνεπηινγή ηνπ Twitter γηα ηελ 

πξνζζήθε ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο ζηα tweets, είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Άξα, θάζε 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηελ ελεξγνπνηήζεη κέζα απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ, αλ επηζπκεί λα 

εκθαλίδεηαη ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ. 

Γηα λα είλαη εθηθηφο ινηπφλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο πεξηνρήο πνπ 

δεκνζηνπνηήζεθε θάζε tweet, ρξεζηκνπνηήζεθε: 

 Σνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. 

 TimeZone ηνπ ρξήζηε. 

Δίλαη πιεξνθνξίεο πνπ δειψλνληαη ζην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε. Σν TimeZone 

είλαη πην γεληθφ βέβαηα, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην γεσγξαθηθφ 

πξνζδηνξηζκφ θάπνηνπ tweet. Παξφια απηά φκσο, ζηα πξνθίι πνιιψλ ρξεζηψλ ηα 

πεδία απηά παξακέλνπλ θελά ή ζπκπιεξσκέλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ 

ζε πξαγκαηηθή ρψξα ή πεξηνρή ζην ράξηε. 
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Με ηε ρξήζε ηνπ RESTful Web Service ηνπ Bing Maps φκσο, επηηεχρζεθε ν 

εληνπηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ tweets θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

πξνζδηνξίζηεθαλ γεσγξαθηθά. Μπνξεί λα κελ είλαη κηα ιχζε πνπ πξνζδίδεη αθξίβεηα, 

αιιά παξέρεη κηα εηθφλα γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπδεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ηαηηζηηθά ινηπφλ, ζε κηα βάζε κε πεξίπνπ απνζεθεπκέλα 294.132 tweets, κφλν 

ηα 360 απφ απηά, πεξηείραλ ηελ πιεξνθνξία GeoTag, πνζνζηφ ζρεδφλ κεδεληθφ. 

Δθκεηαιιεπφκελνη, φκσο ηελ πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ TimeZone θάζε 

ρξήζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ RESTful Web Service ηνπ Bing Maps, ην 

πνζνζηφ ησλ tweets κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ απμήζεθε ζηα 125.240. Σα 

ππφινηπα tweets δελ έρνπλ θάπνηα γεσγξαθηθή πιεξνθνξία θαη ν ρξήζηεο πνπ ηα 

δεκηνχξγεζε δελ έρεη νξίζεη ζην πξνθίι ηνπ θάπνηα ζρεηηθή ηνπνζεζία ή TimeZone. 

 

7.5 ρνιηαζκόο 

 

Με ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ πξνβάιιεη ηα απνζεθεπκέλα ζηε βάζε tweets, 

παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ησλ 

παλειιελίσλ / παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, ηνπνζεηνχληαη ζηελ Αζήλα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα tweets δελ πεξηέρνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο απφ φπνπ αλαξηήζεθαλ. Με απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε πξσηεχνπζα θαη ε ζπκπξσηεχνπζα πνπ ήηαλ δεισκέλε ζηελ 

Σνπνζεζία θάησ απφ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε πνπ δεκηνπξγεί ην θάζε tweet. Παξφια 

απηά ππάξρεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ην πνπ ζπδεηείηαη πεξηζζφηεξν ην ζέκα απηφ, ε 

νπνία απνηππψλεηαη ζην ράξηε. 

Δπηπιένλ, νη ιέμεηο – θιεηδηά ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη πξνζεθηηθά, γηαηί 

ππάξρνπλ πνιιά tweets πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο ιέμεηο ή hashtags 

κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, αιιά ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ είλαη ζρεηηθφ κε απηέο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, πξνηηκάηαη ε ρξήζε ιέμεσλ – θιεηδηψλ πνπ κπνξνχλ παξάιιεια λα 

πξαγκαηνπνηνχλ θαη κηα ζρεηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ηηο εκέξεο πνπ νη καζεηέο έπξεπε λα εμεηαζηνχλ ζε 

θάπνην κάζεκα π.ρ. 30/05 θαη 01/06, ν αξηζκφο ησλ tweets είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο 
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ππφινηπεο εκέξεο. Απηφ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ, γηαηί νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο, εθθξάδνπλ κέζα απφ ην Twitter ηηο επηδφζεηο ηνπο, ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, ηα 

ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο εθείλεο ηεο εκέξαο, θαζψο θαη ηηο επρέο ηνπο. 

Βέβαηα εθηφο ησλ καζεηψλ, πνιιά θξνληηζηήξηα, ζρνιεία, θαζεγεηέο, άλζξσπνη θαη 

ζεζκνί ζρεηηθνί κε ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, αλαξηνχλ ζρφιηα θαη απαληήζεηο ησλ 

ζεκάησλ. ε αληίζεζε κε ηηο επφκελεο κέξεο, πνπ ηα tweets ζρεηηθά κε ηηο παλειιήληεο 

κεηψλνληαη αηζζεηά. ηηο 17/06, εκέξα αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ππάξρεη πάιη 

κηα αχμεζε ησλ tweets γηα ηηο παλειιήληεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

Γηα ην ζέκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κππέιινπ πνδνζθαίξνπ, ηα tweets εκθαλίδνληαη ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. πσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζελάξην, ρξεζηκνπνηήζεθε  

ε πιεξνθνξία ηεο Σνπνζεζίαο θαη ηνπ TimeZone απφ ην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε. Καη 

ζε απηή ηε πεξίπησζε, ππάξρνπλ πνιιέο κεγάιεο πξσηεχνπζεο δεισκέλεο σο 

ηνπνζεζίεο ησλ ρξεζηψλ, έηζη πνιιά απφ ηα απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε απηέο. 

Αληίζεηα, φκσο κε ην ζέκα ησλ παλειιελίσλ θαη επεηδή ζπγθεληξψζεθαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα tweets, ιφγσ ηνπ παγθφζκηνπ απηνχ γεγνλφηνο, ηα δεδνκέλα 

δηακνηξάδνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πάλσ ην ράξηε. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ ζπιινγήο 

ησλ tweets θαζψο θαη ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ηξφπνπ πξνβνιήο ησλ tweets ζην ράξηε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ην δεχηεξν ζελάξην κε ην Δπξσπατθφ Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ. 

Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη ην Streaming API είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο 

ζπιινγήο tweets. Βέβαηα, κε ην Streaming API ε εθαξκνγή νθείιεη λα είλαη κφληκα 

αλνηρηή ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter, θηιηξάξνληαο φια ηα λέα tweets πνπ αλαξηψληαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε αθξηβήο γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ φπνπ 

αλαξηήζεθε θάπνην tweet, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο Bing Maps θαη 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην πξνθίι ηνπ δεκηνπξγνχ. Έηζη, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εχξεζε θαη ζχλδεζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζην tweet απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ην ζχζηεκα δελ εμάγεη απιά ηελ πιεξνθνξία βάζε θξηηεξίσλ απφ ην Twitter, αιιά ηελ 

επεμεξγάδεηαη γηα λα ηελ εκπινπηίζεη. 

Γεδνκέλεο ινηπφλ, ηεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξίαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ζεσξείηαη εθηθηή θαη ε κειέηε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θάπνηνπ αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ ή ε παξαθνινχζεζε θάπνηνπ 
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ελδηαθέξνληνο γεγνλφηνο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηε 

ρξήζε άιισλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ν ράξηεο ή θάπνηα γξαθήκαηα. Έηζη, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ην 

Twitter, ψζηε λα βνεζήζνπλ π.ρ. γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο 

θ.η.ι., ηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν. 
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8 πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο 
 

8.1 Σερλνινγία  

 

Με ηε ρξήζε ηνπ Streaming API, είλαη θαηαλνεηφ φηη ηα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη 

απφ ην Twitter είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα. Άξα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ζέκαηνο 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζπλερψο ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν. 

Έηζη, ζα επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ tweets κε ην ζέκα πνπ 

δηεξεπλάηαη. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ θάπνηα ζρεηηθά θξηηήξηα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηεξεχλεζεο, ψζηε λα κελ ηξέρεη αλαγθαζηηθά ε παξαζπξηθή 

εθαξκνγή. Καη ν θψδηθαο απηφο λα κεηαθεξζεί ζε έλα Windows Service, ην νπνίν ζα 

ελεξγνπνηείηαη θαη ζα ιεηηνπξγεί ζην παξαζθήλην, αθφκα θαη αλ δελ ζπλδεζεί θάπνηνο 

ζηνλ ππνινγηζηή. 

ζν ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απμάλεηαη ζηε βάζε, ηφζν ε αλαδήηεζε κε ρξήζε 

θξηηεξίσλ γίλεηαη πην αξγή. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ην πεξηερφκελν ησλ tweets 

απνζεθεχεηαη ζηε βάζε σο nvarchar θαη ε επίδνζε θαη ε εθηέιεζε κηαο αλαδήηεζεο 

φηαλ απηή γίλεηαη ζε ζπκβνινζεηξέο, θαζπζηεξεί φζν ηα δεδνκέλα απμάλνληαη. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα άιιε βηβιηνζήθε γηα ηελ θαηάηαμε ζε 

πίλαθα (index), ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εηζάγεηαη ζηε βάζε. Η βηβιηνζήθε απηή 

νλνκάδεηαη Lucene.NET. 

Η βηβιηνζήθε Lucene.NET, είλαη αλνηρηνχ θψδηθα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην ίδξπκα ινγηζκηθνχ Apache θαη θπθινθνξεί κε άδεηα ινγηζκηθνχ 

Apache 2.0. Δίλαη  θαηάιιειε γηα νπνηαδήπνηε εθαξκνγή απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα 

δεηθηνδφηεζεο θαη έξεπλαο νινθιεξσκέλνπ  θεηκέλνπ. ηνλ ππξήλα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο είλαη ε ηδέα φηη κηα ζπκβνινζεηξά ή έλα έγγξαθν πεξηέρεη πεδία. 
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8.2 Δθπαίδεπζε 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, πινπνηείηαη πεξηζζφηεξν ην θνκκάηη ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ απφ ην Twitter. Με ηε ρξήζε κηαο επηπιένλ δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο, φπσο 

π.ρ. Bing Maps, επηηπγράλεηαη θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο, πξηλ 

απνζεθεπηεί ζηε βάζε.  

Δθηφο απφ ηελ απιή πξνβνιή ησλ tweets ζην ράξηε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ζπγθεληξσηηθψλ εθζέζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχλ ζε θάζε ρψξα, 

πεξηνρή ή πφιε θαη λα απνηππψλνληαη ζην ράξηε κε δηάθνξα γξαθήκαηα. 

Με ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη επηινγή δεδνκέλσλ, ε απφδνζε ζε γξαθήκαηα, 

δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πιεξνθνξία, ζα παξέρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο ζα κπνξεί λα ηα εθκεηαιιεπηεί γηα 

ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Δπηπιένλ, αιιάδνληαο δηάθνξεο παξακέηξνπο 

ζηα γξαθήκαηα απηά, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηεο εξγαζίαο 

απηήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο ή 

επηθνηλσλίαο ηνπ θφζκνπ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο δεδνκέλσλ είλαη 

ε ρξήζε θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ SQL, απεπζείαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Αιιάδνληαο 

ηα θξηηήξηα ησλ εξσηεκάησλ SQL, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγσγή αλαθνξψλ 

(reports) πνπ ζα κπνξνχλ εχθνια λα αμηνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Έλα απιφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη, ε επηινγή ελφο ζέκαηνο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα θάπνην project, φπνπ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάξηεζε ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ project απηνχ. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ζπγθεληξψλεη φια ηα απνηειέζκαηα θαη ζα 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζεκαληηθά γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, κε ηε βνήζεηα ησλ 

Learning Analytics. 
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9 Παξαξηήκαηα 
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9.1 Γεκηνπξγία θιεηδηώλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε ην 

Twitter 

 

Γηα ηε ζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter θαη ηελ εμαγσγή 

δεδνκέλσλ, ζεσξείηαη αλαγθαία ε πηζηνπνίεζή ηεο.  Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα εμήο 

βήκαηα: 

Δηζαγσγή ζηελ ηζηνζειίδα https://dev.twitter.com/ θαη ρξήζε ελφο ήδε 

δεκηνπξγεκέλνπ ινγαξηαζκνχ ζην Twitter, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

Εικόνα 25 Σφνδεςθ ςτο Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.twitter.com/
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Αλ ε ζχλδεζε ζεσξεζεί επηηπρήο, ην επφκελν βήκα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

εθαξκνγψλ απφ ηε ζειίδα κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Twitter, κε ηελ επηινγή “Manage Your 

Apps”, ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 

Εικόνα 26 Διαχείριςθ εφαρμογών που ςυνδζονται με το Twitter 

 

 

ηελ ηζηνζειίδα πάλσ δεμηά, ππάξρεη ε επηινγή “Create New App”, φπνπ 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα εθαξκνγή. 

 

Εικόνα 27 Δθμιουργία καινοφργιασ εφαρμογισ για ςφνδεςθ με το Twitter 
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ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη κηα θφξκα φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε 

πεξηζζφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε λέα εθαξκνγή. 

 

Εικόνα 28 Λεπτομζρειεσ νζασ εφαρμογισ που κα ςυνδεκεί με το Twitter 

 

Απηέο νη ιεπηνκέξεηεο είλαη: 

 Name, ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ θαη λα κε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ θακία άιιε εθαξκνγή ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

Twitter. 

 Description, νξίδεηαη κηα κηθξή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο. 

 Website, δήισζε ηνπ URL, ζε πεξίπησζε πνπ ε λέα εθαξκνγή ζα είλαη Web 

εθαξκνγή, δειαδή ζα είλαη πξνζβάζηκε δηαδηθηπαθά. 

 Callback URL, ζε πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ζε άιινπο ρξήζηεο ε 

πηζηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο κέζσ ηνπ Twitter, δειψλεηαη ην URL φπνπ 
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ζα επηζηξέθνπλ ζε απηφ. Αλ δελ ππνζηεξίδεηαη απηή ε ιεηηνπξγία, φπσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε, ην πεδίν παξακέλεη θελφ. 

 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξαπάλσ θφξκαο θαη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ 

Twitter, ην επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κε ηελ επηινγή “Create your 

Twitter Application”. Η εθαξκνγή δεκηνπξγείηαη θαη αθνινπζεί ε πηζηνπνίεζή ηεο κε ηελ 

επηινγή “Create my access token”. 

 

Εικόνα 29 Δθμιουργία Access Token για τθ νζα εφαρμογι 

 

 

Σν Twitter δεκηνπξγεί κηα παξάκεηξν ε νπνία νλνκάδεηαη Access Token. Με 

απηή, ε λέα εθαξκνγή ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη θαη λα εμάγεη δεδνκέλα απφ ην Twitter 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν εθαξκνγήο πνπ δειψλεηαη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

δειψλεηαη ν ηχπνο εθαξκνγήο Read only, γηαηί ζεσξείηαη απαξαίηεηε κφλν ε εμαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Εικόνα 30 Τφποσ νζασ εφαρμογισ 
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ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη φια ηα ζηνηρεία θαη νη παξάκεηξνη πνπ νθείινπλ λα 

νξηζηνχλ, ψζηε ε λέα εθαξκνγή λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter.  

 Consumer Key 

 Consumer Secret 

 Access Token 

 Access Token Secret 

 

Εικόνα 31 Λεπτομζρειεσ για τθ ςφνδεςθ τθσ νεασ εφαρμογισ με το Twitter 
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9.2 Bing Maps API Key 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρείνπ δηεπαθήο ηνπ Bing Maps θαζψο θαη 

ηε ζχλδεζή ηνπ, απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ελφο έγθπξνπ θιεηδηνχ. Γηα ην θιεηδί απηφ, 

ζεσξείηαη αλαγθαίν ην email ηεο Microsoft (@outlook.com ή @hotmail.com). Παξαθάησ, 

πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε ηνπ θιεηδηνχ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ράξηε ζε 

κηα δηαδηθηπαθή ζειίδα: 

 

ηε ζειίδα https://www.bingmapsportal.com/, ρξεζηκνπνηείηαη ην email ηεο Microsoft γηα 

ηε ζχλδεζε. 

 

Εικόνα 32 Σελίδα του https://www.bingmapsportal.com/  

 

 

 

 

 

https://www.bingmapsportal.com/
https://www.bingmapsportal.com/
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Σν επφκελν βήκα, είλαη ε επηινγή ηνπ My Account -> My Keys θαη εκθαλίδεηαη ζηε 

ζειίδα, ην θιεηδί πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Bing Maps. 

 

Εικόνα 33 Εξαγωγι κλειδιοφ για τθν ενεργοποίθςθ του ςτοιχείου διεπαφισ Bing Maps ςτθν εφαρμογι Twitter_Web 
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9.3 Bing Maps RESTful API απαληήζεηο (responses) 

9.3.1 XML 
<Response xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://sche-

mas.microsoft.com/search/local/ws/rest/v1"> 

    <Copyright> 

Copyright © 2016 Microsoft and its suppliers. All rights reserved. This API 

cannot be accessed and the content and any results may not be used, repro-

duced or transmitted in any manner without express written permission from 

Microsoft Corporation. 

    </Copyright> 

    <BrandLogoUri> 

http://dev.virtualearth.net/Branding/logo_powered_by.png 

    </BrandLogoUri> 

    <StatusCode>200</StatusCode> 

    <StatusDescription>OK</StatusDescription> 

    <AuthenticationResultCode>ValidCredentials</AuthenticationResultCode> 

    <TraceId> 

acbe3eaf75874f8faec7dc3494de146c|DB40170149|02.00.186.900|DB4SCH010061257, i-

0484f688.eu-west-1b 

    </TraceId> 

    <ResourceSets> 

        <ResourceSet> 

            <EstimatedTotal>1</EstimatedTotal> 

            <Resources> 

                <Location> 

                    <Name>Athens, Greece</Name> 

                    <Point> 

                        <Latitude>37.992801666259766</Latitude> 

                        <Longitude>23.769500732421875</Longitude> 

                    </Point> 

                    <BoundingBox> 

                        <SouthLatitude>37.630546569824219</SouthLatitude> 

                        <WestLongitude>23.014961242675781</WestLongitude> 

                        <NorthLatitude>38.323310852050781</NorthLatitude> 

                        <EastLongitude>24.436939239501953</EastLongitude> 

                    </BoundingBox> 

                    <EntityType>PopulatedPlace</EntityType> 

                    <Address> 

                        <AdminDistrict>Attica</AdminDistrict> 

                        <AdminDistrict2>Attiki</AdminDistrict2> 

                        <CountryRegion>Greece</CountryRegion> 

                        <FormattedAddress>Athens, Greece</FormattedAddress> 

                        <Locality>Athens</Locality> 

                    </Address> 

                    <Confidence>High</Confidence> 

                    <MatchCode>Good</MatchCode> 

                    <GeocodePoint> 

                        <Latitude>37.992801666259766</Latitude> 

                        <Longitude>23.769500732421875</Longitude> 

                        <CalculationMethod>Rooftop</CalculationMethod> 

                        <UsageType>Display</UsageType> 

                    </GeocodePoint> 

                </Location> 

            </Resources> 

        </ResourceSet> 

    </ResourceSets> 

</Response>  
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9.3.2 JSON 
{ 

    "authenticationResultCode":"ValidCredentials", 

    

"brandLogoUri":"http:\/\/dev.virtualearth.net\/Branding\/logo_powered_by.png"

, 

    "copyright":"Copyright © 2016 Microsoft and its suppliers. All rights 

reserved. This API cannot be accessed and the content and any results may not 

be used, reproduced or transmitted in any manner without express written 

permission from Microsoft Corporation.", 

    "resourceSets":[ 

        { 

            "estimatedTotal":1, 

            "resources":[ 

                { 

                    

"__type":"Location:http:\/\/schemas.microsoft.com\/search\/local\/ws\/rest\/v

1", 

                    "bbox":[ 

                        37.630546569824219, 

                        23.014961242675781, 

                        38.323310852050781, 

                        24.436939239501953 

                    ], 

                    "name":"Athens, Greece", 

                    "point":{ 

                        "type":"Point", 

                        "coordinates":[ 

                            37.992801666259766, 

                            23.769500732421875 

                        ] 

                    }, 

                    "address":{ 

                        "adminDistrict":"Attica", 

                        "adminDistrict2":"Attiki", 

                        "countryRegion":"Greece", 

                        "formattedAddress":"Athens, Greece", 

                        "locality":"Athens" 

                    }, 

                    "confidence":"High", 

                    "entityType":"PopulatedPlace", 

                    "geocodePoints":[ 

                        { 

                            "type":"Point", 

                            "coordinates":[ 

                                37.992801666259766, 

                                23.769500732421875 

                            ], 

                            "calculationMethod":"Rooftop", 

                            "usageTypes":[ 

                                "Display" 

                            ] 

                        } 

                    ], 

                    "matchCodes":[ 

                        "Good" 

                    ] 

                } 
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9.4 Κιάζε TweetCustom 
 

    public class TweetCustom 

    { 

        //Ιδηόηεηεο 

        #region Properties 

        public List<TweetHashTag> HashTags {get; set;} 

        public List<TweetURL> URLs {get; set;} 

        public List<TweetUserMention> UserMention {get; set;} 

        public List<TweetMedia> Media  {get; set;} 

        public TweetUser Creator {get; set;} 

        public Int64 CreatorID { get; set; } 

        public int[] ContributorsIds {get; set;}         

        public DateTime CreatedAt {get; set;}        

        public bool Favourited {get; set;}    

        public Int64 ID {get; set;}      

        public String IdStr {get; set;}    

        public String InReplyToScreenName {get; set;}        

        public Int64 InReplyToStatusID {get; set;}   

        public string InReplyToStatusIDStr {get; set;}       

        public Int64 InReplyToUserId {get; set;}         

        public string InReplyToUserIdStr {get; set;}        

        public bool IsRetweet {get; set;}         

        public bool IsTweetDestroyed {get; set;}        

        public bool IsTweetPublished {get; set;}      

        public int Length {get; set;}        

        public bool PossiblySensitive {get; set;}       

        public bool Retweeted {get; set;}        

        public string Source {get; set;}       

        public String Text {get; set;}      

        public bool Truncated {get; set;}        

        public int RetweetCount {get; set;}      

        public TweetCoordinates Coordinates {get; set;}         

        public int TweetWSRequestID { get; set; } 

        public Common.EnmTweetWS TweetWSType { get; set; } 

        #endregion 

 

        #region Functions 

 

        //Μεηαηξνπή ηνπ αληηθεηκέλνπ TweetInvi.Tweet ζε TweetCustom αληηθέηκελν 
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        public static TweetCustom ConvertToCustomTweet(ITweet p_TweetAPI, Common.EnmTweetWS p_TweetWS = 

Common.EnmTweetWS.Stream) 

        { 

            try 

            { 

                TweetCustom v_tc = new TweetCustom(); 

                v_tc.TweetWSType = p_TweetWS; 

                v_tc.ContributorsIds = p_TweetAPI.ContributorsIds; 

                v_tc.CreatedAt = p_TweetAPI.CreatedAt; 

                v_tc.Favourited = p_TweetAPI.Favorited; 

                v_tc.IsRetweet = p_TweetAPI.IsRetweet; 

                v_tc.IsTweetDestroyed = p_TweetAPI.IsTweetDestroyed; 

                v_tc.IsTweetPublished = p_TweetAPI.IsTweetPublished; 

                v_tc.PossiblySensitive = p_TweetAPI.PossiblySensitive; 

                v_tc.Retweeted = p_TweetAPI.Retweeted; 

                v_tc.Truncated = p_TweetAPI.Truncated; 

 

                v_tc.ID = p_TweetAPI.Id; 

 

                if (!String.IsNullOrEmpty(p_TweetAPI.InReplyToStatusIdStr)) 

                { 

                    v_tc.InReplyToStatusID = Int64.Parse(p_TweetAPI.InReplyToStatusIdStr); 

                } 

                if (!String.IsNullOrEmpty(p_TweetAPI.InReplyToUserIdStr)) 

                { 

                    v_tc.InReplyToUserId = Int64.Parse(p_TweetAPI.InReplyToUserIdStr); 

                } 

 

                v_tc.Length = p_TweetAPI.PublishedTweetLength; 

 

                v_tc.IdStr = p_TweetAPI.IdStr; 

                v_tc.InReplyToScreenName = p_TweetAPI.InReplyToScreenName; 

                v_tc.InReplyToStatusIDStr = p_TweetAPI.InReplyToStatusIdStr; 

                v_tc.InReplyToUserIdStr = p_TweetAPI.InReplyToUserIdStr; 

                v_tc.Source = p_TweetAPI.Source; 

                v_tc.Text = p_TweetAPI.Text; 

 

                if (p_TweetAPI.CreatedBy != null) 

                { 

                    v_tc.Creator = TweetUser.ConvertToTweetUser(p_TweetAPI.CreatedBy); 

                } 
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                //Check if any images are attached on the current tweet. 

                if (p_TweetAPI.Media != null) 

                { 

                    v_tc.Media = TweetMedia.ConvertToTweetMedia(p_TweetAPI.Media, p_TweetAPI.Id); 

                } 

                //Check if any coordinates are bind on the current tweet. 

                if (p_TweetAPI.Coordinates != null) 

                { 

                    v_tc.Coordinates = TweetCoordinates.ConvertToTweetCoordinates(p_TweetAPI.Coordinates, 

p_TweetAPI.Id); 

                } 

                else 

                { 

                    if (v_tc.Coordinates == null && !String.IsNullOrEmpty(v_tc.Creator.Location) && 

!String.IsNullOrEmpty(v_tc.Creator.TimeZone)) 

                    { 

                        TweetCoordinates v_tCoordinates = new TweetCoordinates(); 

                        if (!String.IsNullOrEmpty(v_tc.Creator.Location)) 

                        { 

                            v_tCoordinates = new TweetCoordinates(); 

                            v_tCoordinates = TweetCoordinates.FindCoordinatesUsingBingMaps(-1, 

v_tc.Creator.Location.Trim()); 

                        } 

                        if (v_tc == null && !String.IsNullOrEmpty(v_tc.Creator.TimeZone)) 

                        { 

                            v_tCoordinates = new TweetCoordinates(); 

                            v_tCoordinates = TweetCoordinates.FindCoordinatesUsingBingMaps(-1, 

v_tc.Creator.TimeZone.Trim()); 

                        } 

 

                        if (v_tCoordinates != null) 

                        { 

                            v_tCoordinates.TweetID = v_tc.ID; 

                            v_tc.Coordinates = v_tCoordinates; 

                        } 

                    } 

                } 

 

                //Check if any URLs are attached on tweet. 

                if (p_TweetAPI.Urls != null && p_TweetAPI.Urls.Count > 0) 
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                { 

                    v_tc.URLs = TweetURL.ConvertToTweetURL(p_TweetAPI.Urls, p_TweetAPI.Id); 

                } 

                //Check if any Hashtag are written on tweet. 

                if (p_TweetAPI.Hashtags != null && p_TweetAPI.Hashtags.Count > 0) 

                { 

                    v_tc.HashTags = TweetHashTag.ConvertToTweetHashTag(p_TweetAPI.Hashtags, p_TweetAPI.Id); 

                } 

                //Check if any UserMention is bind on tweet. 

                if (p_TweetAPI.UserMentions != null && p_TweetAPI.UserMentions.Count > 0) 

                { 

                    v_tc.UserMention = TweetUserMention.ConvertToTweetUserMention(p_TweetAPI.UserMentions,  

p_TweetAPI.Id); 

                } 

                 

                 

                return v_tc; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                CommonFunctions.LogInfo("TweetCustom - ConvertTweetInviToCustomTweet", ex.ToString()); 

                throw ex; 

            } 

        } 

 

        //Εηζαγωγή θαη ελεκέξωζε αληηθεηκέλνπ TweetCustom ζηε βάζε δεδνκέλωλ 

        public void Update(DBManager p_SQL = null) 

        { 

            //Αξρηθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ SQL 

            DBManager SQL = new DBManager(); 

 

            try 

            { 

                if (p_SQL == null) 

                { 

                    SQL.OpenConnection(CommonFunctions.GetConnString()); 

                } 

                else 

                { 

                    SQL = p_SQL; 

                } 
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                //Έλαξμε ελόο transaction 

                SQL.BeginTrans(); 

 

                try 

                { 

                    //Έιεγρνο αλ ππάξρεη απνζεθεπκέλν ή όρη ην Tweet ζηε βάζε δεδνκέλωλ κε βάζε ην TweetID 

                    if (!IsTweetExists(SQL)) 

                    { 

                        //Έιεγρνο αλ ν δεκηνπξγόο ηνπ Tweet 

                        if (Creator != null) 

                        { 

//Έιεγρνο αλ ππάξρεη απνζεθεπκέλν ή όρη ν δεκηνπξγόο ηνπ Tweet ζηε βάζε δεδνκέλωλ κε βάζε ην UserID 

                            if (Creator.IsUserExists(SQL)) 

                            { 

//Αλ ππάξρεη ν δεκηνπξγόο ηόηε ε ηδηόηεηα ObjStatus ελεκεξώλεηαη ωο IsChanged 

                                Creator.ObjStatus = Common.EnmObjStatus.IsChanged; 

                            } 

                            else 

                            { 

//Αλ δελ ππάξρεη ν δεκηνπξγόο ηόηε ε ηδηόηεηα ObjStatus ελεκεξώλεηαη ωο IsNew 

                                Creator.ObjStatus = Common.EnmObjStatus.IsNew; 

                            } 

                             

//Γίλεηαη ε εηζαγωγή ή ε ελεκέξωζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Creator 

                            TweetUser.Update(Creator, SQL); 

                        } 

 

//Εηζαγωγή ηνπ Tweet ζηε βάζε δεδνκέλωλ. 

                        SQL.ExecuteNonQueryUniCode(@" INSERT INTO Tweets 

                                                      (TweetID, ContributorsIDs, CreatedAt, Favourited,  

InReplyToScreenName, InReplyToStatusID,  

                                                      InReplyToUserID, IsRetweet, IsTweetDestroyed,  

IsTweetPublished,  

                                                      Length, PossiblySensitive, RetweetCount, Retweeted,  

Source, Text, Truncated, UserID, 

                                                      TweetWSRequestID, Updated)  

                                                      VALUES(@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6,  

                                                      @p7, @p8, @p9, @p10, @p11, @p12,  

                                                      @p13, @p14, @p15, @p16, @p17,  

                                                      @p18, @p19) ", 
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                                                      ID, ContributorsIds, CreatedAt, Favourited,  

InReplyToScreenName, InReplyToStatusID, 

                                                      InReplyToUserId, IsRetweet, IsTweetDestroyed,  

IsTweetPublished, 

                                                      Length, PossiblySensitive, RetweetCount, Retweeted,  

Source, Text, Truncated,  

                                                      Creator.Id,  

                                                      (int)TweetWSType, DateTime.Now); 

 

                        //Έιεγρνο αλ ε ηδηόηεηα Coordinates δελ είλαη θελή 

                        if (Coordinates != null) 

                        { 

                            Coordinates.Update(SQL); 

                        } 

                        //Έιεγρνο αλ ε ηδηόηεηα Media δελ είλαη θελή 

                        if (Media != null) 

                        { 

                            TweetMedia.Update(Media, ID, SQL); 

                        } 

                        //Έιεγρνο αλ ε ηδηόηεηα URLs δελ είλαη θελή 

                        if (URLs != null) 

                        { 

                            TweetURL.Update(URLs, SQL); 

                        } 

                        //Έιεγρνο αλ ε ηδηόηεηα HashTags δελ είλαη θελή 

                        if (HashTags != null) 

                        { 

                            TweetHashTag.Update(HashTags, SQL); 

                        } 

                        //Έιεγρνο αλ ε ηδηόηεηα UserMention δελ είλαη θελή 

                        if (UserMention != null) 

                        { 

                            TweetUserMention.Update(UserMention, ID, SQL); 

                        } 

                    } 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    CommonFunctions.LogInfo("Tweets - Update", ID.ToString() + ": " + ex.ToString()); 

                } 
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                //Τεξκαηηζκόο ηνπ transaction 

                SQL.CommitTrans(); 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                //Αλ ππάξμεη θάπνην error ηόηε όηη πεξηέρεηαη κέζα ζην transaction απηό γίλεηαη RollBack 

                if (p_SQL == null && SQL.InTrans) 

                { 

                    SQL.RollbackTrans(); 

                } 

                CommonFunctions.LogInfo("TweetCustom - Update", ex.ToString()); 

                throw ex; 

            } 

            finally 

            { 

                if (p_SQL == null && SQL.IsOpened) 

                { 

                    SQL.CloseConnection(); 

                } 

            } 

        }         

 

        //Ειεγρνο αλ ην Tweet ππάξρεη απνζεθεπκέλν ζηε βάζε δεδνκέλωλ 

        public bool IsTweetExists(DBManager p_SQL = null) 

        { 

            DBManager SQL = new DBManager(); 

            bool v_IsExist = false; 

 

            try 

            { 

                if (p_SQL == null) 

                { 

                    SQL.OpenConnection(CommonFunctions.GetConnString()); 

                } 

                else 

                { 

                    SQL = p_SQL; 

                } 

//Χξεζηκνπνηώληαο ηεο Scalar-valued Function sp_IsTweetExists κε παξάκεηξν ην TweetID, ηζεθάξεη ζηε βάζε αλ 

ππάξρεη ην tweet ή όρη. 
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                v_IsExist = bool.Parse(SQL.ExecuteQueryScalar(" SELECT dbo.sp_IsTweetExists(@p0) ", 

ID).ToString()); 

 

//Σε πεξίπηωε πνπ ύπάξρεη ηόηε ή function επηζηξέθεη True, αλ δελ ππάξρεη ηόηε επηζηξέθεη False 

                return v_IsExist; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                CommonFunctions.LogInfo("TweetCustom - IsTweetExists", ID.ToString() + ": " + 

ex.ToString()); 

                throw ex; 

            } 

            finally 

            { 

                if (p_SQL == null && SQL.IsOpened) 

                { 

                    SQL.CloseConnection(); 

                } 

            } 

        } 

 

        //Αλαδήηεζε Tweets βάζε θξηηεξίωλ (παξάκεηξνη function) 

        //Αλ ζε πεξίπηωζε ππάξρνπλ Tweets ηόηε ε function επηζηξέθεη κηα ιίζηα από αληηθέηκελα TweetCustom 

        public static List<TweetCustom> Search(DateTime p_FromDate, DateTime p_ToDate, String p_Keyword = 

"", bool p_OnlyWithCoordinates = false, int p_NuResults = 50, bool p_NoRetweet = false) 

        { 

            List<TweetCustom> v_lst = new List<TweetCustom>(); 

            TweetCustom v_tc = null; 

 

            DBManager SQL = new DBManager(); 

            SqlDataReader IR = null; 

 

            String v_Query = string.Empty; 

 

            try 

            { 

                SQL.OpenConnection(CommonFunctions.GetConnString()); 

 

                if (p_OnlyWithCoordinates) 

                { 
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                    v_Query = " SELECT TOP " + p_NuResults.ToString() + " * FROM Tweets a, Coordinates b 

WHERE a.TweetID = b.TweetID AND a.IsRetweet = @p2 AND a.CreatedAt BETWEEN @p0 AND @p1 " + p_Keyword; 

                } 

                else 

                { 

                    v_Query = " SELECT TOP " + p_NuResults.ToString() + " * FROM Tweets a WHERE a.IsRetweet 

= @p2 AND a.CreatedAt BETWEEN @p0 AND @p1 " + p_Keyword; 

                }               

 

                IR = SQL.ExecuteQuery(v_Query, CommonFunctions.SetDBDateTime(p_FromDate), 

CommonFunctions.SetDBDateTime(p_ToDate), !p_NoRetweet); 

 

                while (IR.Read()) 

                { 

                    v_tc = new TweetCustom(); 

                    v_tc = TweetCustom.Read(Int64.Parse(IR["TweetID"].ToString()), true, SQL); 

                    v_lst.Add(v_tc); 

                } 

                return v_lst; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw ex; 

            } 

        } 

 

        //Επηζηξνθή αληηθεηκέλνπ TweetCustom ρξεζηκνπνηώληαο ωο παξάκεηξν ην TweetID. 

        public static TweetCustom Read(Int64 p_TweetID, bool p_ReadDetails = false, DBManager p_SQL = null) 

        { 

            DBManager SQL = new DBManager(); 

            SqlDataReader IR = null; 

            TweetCustom v_tc = null; 

 

            try 

            { 

                if (p_SQL == null) 

                { 

                    SQL.OpenConnection(CommonFunctions.GetConnString()); 

                } 

                else 

                { 
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                    SQL = p_SQL; 

                } 

                IR = SQL.ExecuteQuery(@" SELECT 

                                          TweetID, 

                                          ISNULL(ContributorsIDs, '') ContributorsIDs, 

                                          CreatedAt, 

                                          ISNULL(Favourited, 0) Favourited, 

                                          ISNULL(InReplyToScreenName, '') InReplyToScreenName, 

                                          ISNULL(InReplyToStatusID, -1) InReplyToStatusID, 

                                          ISNULL(InReplyToUserID, -1) InReplyToUserID, 

                                          ISNULL(IsRetweet, 0) IsRetweet, 

                                          ISNULL(IsTweetDestroyed, 0) IsTweetDestroyed, 

                                          ISNULL(IsTweetPublished, 0) IsTweetPublished, 

                                          Length, 

                                          ISNULL(PossiblySensitive, 0) PossiblySensitive, 

                                          ISNULL(RetweetCount, 0) RetweetCount, 

                                          ISNULL(Retweeted, 0) Retweeted, 

                                          ISNULL(Source, '') Source, 

                                          ISNULL(Text, '') Text, 

                                          ISNULL(Truncated, 0) Truncated, 

                                          UserID, 

                                          TweetWSRequestID 

                                        FROM Tweets 

                                        WHERE TweetID = @p0 ", p_TweetID); 

 

                if (IR.Read()) 

                { 

                    v_tc = new TweetCustom(); 

                    v_tc.ID = Int64.Parse(IR["TweetID"].ToString()); 

                    //v_tc.ContributorsIds = int.Parse(IR["ContributorsIds"].ToString()); 

                    v_tc.CreatedAt = DateTime.Parse(IR["CreatedAt"].ToString()); 

                    v_tc.Favourited = bool.Parse(IR["Favourited"].ToString()); 

                    v_tc.InReplyToScreenName = IR["InReplyToScreenName"].ToString(); 

                    v_tc.InReplyToStatusID = Int64.Parse(IR["InReplyToStatusID"].ToString()); 

                    //v_tc.InReplyToUserID = IR["InReplyToUserID"].ToString(); 

                    v_tc.IsRetweet = bool.Parse(IR["IsRetweet"].ToString()); 

                    v_tc.IsTweetDestroyed = bool.Parse(IR["IsTweetDestroyed"].ToString()); 

                    v_tc.IsTweetPublished = bool.Parse(IR["IsTweetPublished"].ToString()); 

                    v_tc.Length = int.Parse(IR["Length"].ToString()); 

                    v_tc.PossiblySensitive = bool.Parse(IR["PossiblySensitive"].ToString()); 

                    v_tc.RetweetCount = int.Parse(IR["RetweetCount"].ToString()); 
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                    v_tc.Retweeted = bool.Parse(IR["Retweeted"].ToString()); 

                    v_tc.Source = IR["Source"].ToString(); 

                    v_tc.Text = IR["Text"].ToString(); 

                    v_tc.Truncated = bool.Parse(IR["Truncated"].ToString()); 

                    v_tc.CreatorID = Int64.Parse(IR["UserID"].ToString()); 

                    v_tc.TweetWSRequestID = int.Parse(IR["TweetWSRequestID"].ToString()); 

 

                    if (p_ReadDetails) 

                    { 

                        v_tc.Creator = TweetUser.Read(v_tc.CreatorID, SQL); 

                        v_tc.Coordinates = TweetCoordinates.Read(v_tc.ID, SQL); 

                    } 

                } 

                return v_tc; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                CommonFunctions.LogInfo("TweetCustom - Read", ex.ToString()); 

                throw ex; 

            } 

            finally 

            { 

                if (p_SQL == null && SQL.IsOpened) SQL.CloseConnection(); 

                if (IR != null && !IR.IsClosed) IR.Close(); 

            } 

        } 

        #endregion 

    } 
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