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Περίιευε 

 

 Πσο κπνξνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζην Twitter λα αμηνπνηεζνχλ 

ψζηε λα εμάγνπκε ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή; Σε απηή ηελ εξγαζία απηή ε εξψηεζε ζα δηεξεπλεζεί θαη ζα 

παξνπζηαζηεί κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε ζπιινγή κελπκάησλ Tweets ηα νπνία 

εκπεξηέρνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε δεκηνπξγίαο ηνπο θαη βξίζθνληαη εληφο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Πξψηνλ, πξνηείλεηαη αξρηηεθηνληθή 

θαηαγξαθήο ησλ κελπκάησλ Τweets πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Twitter streaming API θαη ε δεκηνπξγία ελφο inverted index κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Apache Lucene. Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο ζην 

Index ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Τέινο, αμηνινγνχκε ηελ απφδνζε φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ 

αθνινπζήζεθε, γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ Τweets, θαζψο θαη ηελ νξζφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθεη ην ζχζηεκα. 
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Abstract 

 

 How can information available on Twitter exploited to extract important 

information occurring in a specific geographical area? In this paper this question will 

be explored and a strategy will presented to identify tweets which contain their 

geographical position within a specific geographical area. First, real-time recording of 

tweets architecture is proposed using Twitter streaming API and creating an inverted 

index using the library Apache Lucene. In addition during search from the Index 

recognition techniques are used to further analyze the results of the search. Finally we 

evaluate the performance of the entire system related to the correctness of the 

architecture adopted for recording and analysis of the tweets and on the correctness of 

the results returned by the system. 
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Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό 
 

 Με ηελ έιεπζε ηνπ Internet φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη ζπλερψο 

δηθηπσκέλνη ζε απηφ. Γεκνθηιείο ππεξεζίεο, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter, 

πξνζειθχνπλ πνιινχο ρξήζηεο, νη νπνίνη κνηξάδνληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο ην ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 'Έλαο κέζνο ρξήζηεο ηνπ Twitter ηξνθνδνηεί 

ην δίθηπν κε κελχκαηα πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ζεκαηηθψλ 

θαηεγνξηψλ. Τα δεδνκέλα απηά, ηα νπνία νλνκάδνληαη θαη user-generated, 

απμάλνληαη ξαγδαία ζην παγθφζκην ηζηφ θαη ιφγσ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπο 

παξνπζηάδνληαη αθφκε θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, φπσο ην 

Google θαη ην Bing. 

 Η ρξεζηκνπνίεζε έμππλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

δίλεηαη ζε έλαλ ρξήζηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Twitter λα κνηξαζηεί ηηο ζθέςεηο ηνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθξηβή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ξαγδαία αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ ηα φπνηα είλαη ζπλδεδεκέλα καδί κε κηα γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ απηή ε 

δπλαηφηεηα έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 

Η ηάζε απηή ησλ location based κελπκάησλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα δεκφζηα ζην 

δίθηπν ππφζρεηαη έλα αραξηνγξάθεην θαη θεξδνθφξν πεξηβάιινλ φπνπ κπνξεί 

εχθνια λα δηεμαρζνχλ δηάθνξεο θνηλσληθφ - γεσγξαθηθέο αλαιχζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζθέςεηο, εκπεηξίεο ή αθφκε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ αλζξψπσλ. 

  Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ tweets, ηα 

νπνία είλαη geo-tagged θαη βξίζθνληαη εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο. Η κεηέπεηηα απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία απηψλ εθαξκφδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε βηβιηνζήθε Lucene. Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη ηα tweets πνπ 

πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηεο επεξψηεζεο πνπ έρεη ηεζεί, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

λα αλαιχεη θαη λα παξνπζηάδεη ην ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα (αξλεηηθφ, ζεηηθφ) ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
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Αναγνώριςη προβλόματοσ 
 

 Τν Twitter, ην νπνίν είλαη κηα micro-blogging ππεξεζία, επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ λα δεκνζηνπνηνχλ κελχκαηα κε κέγηζην κέγεζνο 140 ραξαθηήξσλ 

(tweets), αιιά θαη λα αθνινπζνχλ (follow) ηα tweets ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο νπνίνπο 

είλαη ζπλδεδεκέλνη. Απηή ηε ζηηγκή ζρεδφλ πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα tweets 

δεκηνπξγνχληαη θάζε κέξα [14] . Απφ ην 2010 ην twitter πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο ελφο κελχκαηνο tweet καδί κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρξήζηε, 

δίλνληάο ηνπ ηελ επηινγή αλ ήζειε λα εκθαλίδεηαη ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα ηνπ θάζε 

θνξά πνπ ζα δεκηνπξγεί κηα. Σην Twitter δε ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα ησλ check-

in, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, φπσο ην Facebook, αιιά ε 

ρσξνρξνληθή πιεξνθνξία ε φπνηα πξνζαξηάηαη καδί κε ην tweet, θαη παξέρεη έλα 

επηπιένλ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν. Γηα παξάδεηγκα κε έλα check-in ζην Facebook 

ζε έλα ζεκείν ηεο Αζήλαο κπνξνχκε λα μέξνπκε πσο έλαο ρξήζηεο πηζαλφλ λα πίλεη 

θαθέ εθεί. Έλα tweet φκσο κε θείκελν <<Έρεη ηξνκεξή θίλεζε ζήκεξα>> πνπ 

αλαξηάηαη ζε έλα χςνο ηνπ ίδηνπ δξφκνπ καο δίλεη ηελ επηπιένλ πιεξνθνξία ηεο 

θαηάζηαζεο (<<ηξνκεξή θίλεζε>>) πνπ επηθξαηεί ζην ζεκείν απηφ. 

Δθκεηαιιεπφκελνη απηφ ην επηπιένλ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν πνπ πξνζθέξεηαη απφ 

ην Twitter πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα, πνην είλαη ην ζπλαίζζεκα 

ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζεκαληηθφ ηνπηθφ 

γεγνλφο, φπσο έλαο κεγάινο αγψλαο πνδνζθαίξνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα πνπ 

ζα πξνηαζεί, ζα γλσξίδνπκε ζέηνληαο σο ιέμε θιεηδί ην φλνκα κηαο νκάδαο αλ ε 

άπνςε ηνπ θνηλνχ είλαη αξλεηηθή ή ζεηηθή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, εμεηάδνληαο έηζη 

θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ζην ζπλαίζζεκα ηνπ θνηλνχ.  

 

Ερευνητικού ςτόχοι 

 

 ηαηηζηηθή απεηθόληζε ζεκαληηθώλ πιεροθορηώλ κέζφ γραθηθώλ 

παραζηάζεφλ. 

Τν ζχζηεκα ην νπνίν πξνηείλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

κελπκάησλ Tweets, απφ ην Streaming API ηνπ twitter, εμάγεη ζπγθεθξηκέλεο 
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πιεξνθνξίεο απφ έλα tweet (Hashtags, Language) ην νπνίν έρεη ζηαιεί απφ 

κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξεζηή κέζσ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη απεηθνλίδνπλ 

ηα δέθα πην δηαδεδνκέλα Hashtags, θαζψο θαη ηηο δέθα πην δεδνκέλεο γιψζζεο 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε ησλ tweets. 

 

 Εθαρκογή  sentiment analysis θαη γραθηθή απεηθόληζε ηφλ 

αποηειεζκάηφλ ζηα αποηειέζκαηα ηες αλαδήηεζες. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ην ζχζηεκα, αθνχ εληνπίζεη ηα tweets 

πνπ πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο - θιεηδηά ηεο επεξψηεζεο πνπ έρεη ηεζεί, εθαξκφδεη 

ηερληθέο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηα API ησλ sentiment140 

θαη UClassify. Τα API απηά επηζηξέθνπλ ηηκέο νη νπνίεο δείρλνπλ ην πφζν 

αξλεηηθφ ή ζεηηθφ είλαη ην ζπλαίζζεκα ησλ ζπλνιηθψλ tweets πνπ 

επηζηξάθεθαλ απφ ηελ αλαδήηεζε. Σην ηέινο ηα απνηειέζκαηα απηψλ 

απεηθνλίδνληαη ζε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

 Απαίηεζε όια ηα παραπάλφ λα ζσκβαίλοσλ ζε πραγκαηηθό τρόλο. 

Έλα απφ ηα θπξίσο ζηνηρεία απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη φιεο νη δηαδηθαζίεο, 

φπσο ζπιινγή tweets απφ ην Twitter, αλάιπζε, δεκηνπξγία Index, αλαδήηεζε 

θαη sentiment analysis λα ζπκβαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη πξνηείλεηαη 

έλα ζχζηεκα πνπ ε αξρηηεθηνληθή ηνπ επηηξέπεη λα ζπκβαίλνπλ φια ηα 

παξαπάλσ. 

 

Δομό παρούςασ εργαςύασ 
 

Η παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ νθηψ θεθάιαηα ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

 Εηζαγφγή : Τν θεθάιαην έλα παξνπζηάδεη αξρηθά ηελ εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Απηφ ην θεθάιαην επηπιένλ πεξηέρεη θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 Σwitter : Τν θεθάιαην δχν εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Twitter, ε νπνία είλαη θαη ε πεγή δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Lucene : Τν θεθάιαην ηξία πεξηέρεη ηελ παξνπζίαζε ηεο βηβιηνζήθεο Lucene 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε εξγαζία απηή γηα ην indexing, αιιά θαη ηελ 

αλαδήηεζε ησλ θαηαγξακκέλσλ tweets. 

 τεηηθές κειέηες : Τν θεθάιαην ηέζζεξα εμεηάδεη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter  θαη ηε βηβιηνζήθε Lucene γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Αρτηηεθηοληθή ζσζηήκαηος: Τν πέκπην θεθάιαην αλαιχεη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Οδεγός τρήζες εθαρκογής : Σην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν νδεγφο 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 Πεηρακαηηθές κεηρήζεης: Τν έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ.   

 σκπεράζκαηα :Τν θεθάιαην νθηψ παξέρεη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πξφβιεκα, επηπιένλ παξνπζηάδνληαη γεληθά επηηεχγκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο εξγαζίεο. 
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Κεφϊλαιο 2: Twitter 
 

 Τν Twitter είλαη έλα online θνηλσληθφ δίθηπν θαη κηα ππεξεζία πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ζχληνκα κελχκαηα θεηκέλνπ έσο 140 

ραξαθηήξσλ, πνπ νλνκάδνληαη tweets. Η πξφζβαζε ζην Twitter δηαηίζεηαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ή ην mobile application κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη λα ζηείινπλ tweets. 

Για ηη διαηύπωζη ηων παπακάηω θέζεων έσοςν σπηζιμοποιηθεί πληποθοπίερ από ηο 

www.twitter.com. 

Η πιαηθφξκα ηνπ Twitter απνηειείηαη απφ αληηθείκελα. Απηά δηαθξίλνληαη ζε : 

 Tweets 

 Users 

 Entities 

 Places 

 

 

Εικόνα 1 User profile ςτοTwitter 
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Tweets 

 

 Τα tweets είλαη ε βαζηθή κνλάδα γχξσ απφ ηελ νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί ε 

πιαηθφξκα ηνπ Twitter. Φξεζηκνπνηψληαο ηα tweets ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί 

ελεκεξψζεηο (status updates). Δπηπιένλ, ηα tweets κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ, λα 

απαληεζνχλ, λα επηζεκαλζνχλ ζαλ αγαπεκέλα θαη ην αληίζεην. 

 

Users 

 

 Οη ρξήζηεο είλαη άλζξσπνη ή ηερλεηήο λνεκνζχλεο αληηθείκελα (Robots) νη 

νπνίνη δεκηνπξγνχλ tweets, κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ άιινπο ρξήζηεο (Follow),  

έρνπλ ην δηθφ ηνπο home timeline, ζην νπνίν δηαθξίλνληαη ηα δηθά ηνπο ή άιια 

θνηλνπνηεκέλα tweets απφ ηνπο ίδηνπο, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ απφ άιινπο ρξήζηεο 

θαη ηειηθψο κπνξνχλ λα εμεπξεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε. 

 

Entities 

 

 Οη νληφηεηεο (Entities) βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο ζηα tweets. Πεξηέρνπλ 

κεηαδεδνκέλα (metadata), δειαδή δεδνκέλα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ άιια δεδνκέλα ηα 

νπνία εκπεξηέρνληαη ζην twitter θαη δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Ηashtags : Λέμεηο - θιεηδηά πνπ ζηηγκαηίδνπλ έλα tweet. Απνηεινχληαη απφ 

κία ιέμε ή θξάζε θαη αξρίδνπλ κε έλα "#", ρσξίο θελά ή ζεκεία ζηίμεο. 

2. Μedia : Αληηπξνζσπεχνπλ ζηνηρεία πνιπκέζσλ, φπσο εηθφλεο θαη βίληεν.  

3. Urls : Αληηπξνζσπεχνπλ URL πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν ελφο Tweet. 

4. User_mentions : Αληηπξνζσπεχνπλ άιινπο ρξήζηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα 

tweet θάπνηνπ άιινπ user. 
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Places  

 

 Οη ηνπνζεζίεο θαηαγξαθνχλ γεσγξαθηθέο ζέζεηο ζε έλα tweet. Δίλαη 

κεηαδεδνκέλα θαη πεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο πφιε, θσδηθφ, ρψξα, ηαρπδξνκηθφ 

θψδηθα, ηειέθσλν, θιπ. Σπλήζσο θαηαγξάθνπλ ηε ζέζε απφ ηελ νπνία πξνήιζε έλα 

tweet, αιιά απηφ δε είλαη πάληα αιεζέο, αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη κφλνο 

ηνπ ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα ζπλδέζεη κε έλα tweet θαζνξίδνληαο έλα place_id. Οη 

πιεξνθνξίεο ζέζεο ζην Twitter είλαη δηαζέζηκεο απφ δχν πεγέο : 

• Πιεροθορίες γεφγραθηθής ζέζες: Οη ρξήζηεο κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα επηιέμνπλ 

λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία ησλ Tweets πνπ δεκνζηεχνπλ. Απηή ε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο αλ ην Tweet δεκνζηεχζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα έμππλν θηλεηφ κε δπλαηφηεηεο GPS. 

• Προθίι ηοσ τρήζηε : Η ηνπνζεζία ρξήζηε κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην πεδίν, 

ηνπνζεζία ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

 

Το Twitter API 
 

  Τν API ηνπ twitter κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 3 θνκκάηηα. Τα 2 απφ 

απηά απνηεινχλ ηα REST APIs θαη ην ππφινηπν ην Streaming API. Παιηφηεξα ηα rest 

APIs δε παξέρνληαλ εληαία απφ ην Twitter, θαζψο ην search API ηo δηαρεηξηδφηαλ κηα 

ηξίηε εηαηξία. Μεηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ην twitter φκσο, ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

παξέρεηαη κηα πιήξεο δηαζχλδεζε κεηαμχ απηψλ ησλ API. Τν streaming API είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια 2, δηφηη ππνζηεξίδεη  long-lived connections θαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη δηαθνξεηηθή. 

  

Rate Limiting 

 

 Τν API ηνπ twitter επηηξέπεη ζηνπο developers λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θιήζεσλ. Σηελ έθδνζε 1.1 ε νπνία 

κειεηάηαη ζε απηή ηελ εξγαζία φιεο νη θιήζεηο ρξεηάδνληαη πηζηνπνίεζε 
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(authentication). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην Oauth ην νπνίν ζχκθσλα κε 

ην www.oauth.net είλαη  : 

«Έλα αλνηρηφ πξσηφθνιιν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αζθαιή ρνξήγεζε άδεηαο 

(authorization) ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιή θαη ηππνπνηεκέλε κέζνδν απφ ην 

δηαδίθηπν, ηα θηλεηά θαη ηηο desktop εθαξκνγέο ». 

 

Ειςαγωγό ςτο Open Authentication (OAuth) 

 

 To open Authentication ( OAuth ) είλαη έλα αλνηρηφ πξφηππν γηα έιεγρν 

ηαπηφηεηαο, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Twitter γηα λα παξέρεη πξφζβαζε ζε ηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο ελφο ρξήζηε. Οη θσδηθνί πξφζβαζεο είλαη επάισηνη ζε θινπή θαη ην 

OAuth παξέρεη κηα αζθαιέζηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο  

πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο κε ηε ρξήζε ρεηξαςίαο ηξηψλ δξφκσλ . Βειηηψλεη, επίζεο, 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή , αθνχ ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ 

ρξήζηε πνηέ δελ κνηξάδεηαη κε εθαξκνγέο ηξίησλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξεηαθά ηα βήκαηα γηα ηελ απνζηνιή κηαο θιήζεο ζηνTwitter API 

ρξεζηκνπνηψληαο  ην OAuth : 

 

1. Όιεο νη εθαξκνγέο ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζην Twitter. Μέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξέρεηε ζηελ εθαξκνγή έλα θιεηδί (consumer key) θαη ην 

κπζηηθφ (consumer secret) πνπ ε εθαξκνγή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

πηζηνπνηεζεί ζην Twitter. 

2. Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ην θιεηδί θαη ην κπζηηθφ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 

κνλαδηθή ζχλδεζε κε ην Twitter κε ηελ νπνία έλαο ρξήζηεο θαηεπζχλεηαη γηα 

έιεγρν ηαπηφηεηαο. Ο ρξήζηεο εμνπζηνδνηεί ηελ εθαξκνγή ηαπηνπνηψληαο ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζην Twitter. Τν Twitter επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη 

εθδίδεη έλαλ θσδηθφ PIN. 

3. Ο ρξήζηεο παξέρεη απηφ ην PIN ζηελ εθαξκνγή. Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ην 

PIN γηα λα δεηήζεη έλα " Access Token " θαη " Access Secret " κνλαδηθά γηα 

ην ρξήζηε. 

  

http://www.oauth.net/
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Εικόνα 2 Διάγραμμα ροισ OAUTH 

 

 

 

 

API v1.1's Authentication Model 

 

Η απζεληηθνπνίεζε ελφο ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη κε δπν κεζφδνπο.  

 Δθαξκνγή-Φξήζηε απζεληηθνπνίεζε (Application-user authentication) 

 Απζεληηθνπνίεζε εθαξκνγήο (Application-only authentication) 

Σηελ πξψηε πεξίπησζε  ην ππνγεγξακκέλν request πνπ ζηέιλεη έλαο ρξήζηεο πεξηέρεη 

θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε, ελψ ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ην ππνγεγξακκέλν request πεξηέρεη κφλν ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο θιήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ απζεληηθνπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα εθαξκνζηεί ην rate limiting.  
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 Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα HTTPrequest ζην twitter ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ 

key/values δεδνκέλα απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Twitter. Απηά είλαη: 

 

1. Consumer key : Αλαγλσξηζηηθφ γηα ην πνηα εθαξκνγή θάλεη ην request. 

2. Nonce : Δίλαη κηα κεηαβιεηή ηελ φπνηα ζα πξέπεη λα αλαπαξάγεη ε εθαξκνγή 

γηα θάζε http request. Τν twitter ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηηκή, ψζηε λα 

αλαγλσξίζεη εάλ ην ζπγθεθξηκέλν request έρεη ππνβιεζεί πνιιαπιέο θνξέο.  

3. Signature : Πεξηέρεη κηα ηηκή ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ελφο αιγνξίζκνπ 

πνπ έρεη σο είζνδν φιεο ηηο παξακέηξνπο καδί κε δχν κπζηηθέο ηηκέο. 

4. Signature method  : Δίλαη ν αιγφξηζκνο HMAC-SHA1 

5. Timestamp : Γειψλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δεκηνπξγήζεθε ην request 

6. Token : Πεξηέρεη κηα ηηκή ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ηεο εθαξκνγήο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν twitter account. 

7. Version : Default ηηκή 1.0 

 

Παξάδεηγκα HTTP POST request 

POST /1/statuses/update.json?include_entities=true HTTP/1.1 

Accept: */* 

Connection: close 

User-Agent: OAuth gem v0.4.4 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Authorization:  

        OAuth oauth_consumer_key="xvz1evFS4wEEPTGEFPHBog",  

              oauth_nonce="kYjzVBB8Y0ZFabxSWbWovY3uYSQ2pTgmZeNu2VS4cg",  

              oauth_signature="tnnArxj06cWHq44gCs1OSKk%2FjLY%3D",  

              oauth_signature_method="HMAC-SHA1",  

              oauth_timestamp="1318622958",  

              oauth_token="370773112-

GmHxMAgYyLbNEtIKZeRNFsMKPR9EyMZeS9weJAEb",  

              oauth_version="1.0" 

Content-Length: 76 
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Host: api.twitter.com 

 

status=Hello%20Ladies%20%2b%20Gentlemen%2c%20a%20signed%20OAuth%20

request%21 

 

 

Το Rest API 
 

 Οη κέζνδνη ηνπ Rest API επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε βαζηθά δεδνκέλα ηνπ Twitter. Απηά πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

ρξήζηε, ελεκεξψζεηο θηι. Τν κεγαιχηεξν αξλεηηθφ γηα ηε ρξήζε ηνπ είλαη ν ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο πνπ ππφθεηληαη νη κέζνδνί ηνπ. Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη 

ε αξρηηεθηνληθή ιεηηνπξγηάο ηνπ Rest API. 

 

Εικόνα 3 Twitter rest API αρχιτεκτονικι 

 

 Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Rest API,θαζψο ν 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο θαη ην φξην θιήζεσλ ζε κηα κέζνδν καο απνηξέπνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε. 
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Τα Streaming APIs 
 

 Αληηζέησο απφ ην Rest API ην Streaming API πξνζθέξεη κηα ζπλερή αλνηρηή 

ζχλδεζε κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ twitter παξέρνληαο έηζη κηα δσληαλή ξνή ησλ tweets. 

Υπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ streams, απηά  είλαη : 

 Public Streams 

 User Streams 

 Site Streams 

 

Τα Public Streams ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα tweets ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζην 

twitter, κηα ππνζεηηθή ρξήζε ηνπο είλαη ην Data Mining.  

Τα User Streams ζπκπεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ φια ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην twitter  

γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεκέλν user. 

Τειεπηαία ηα Site Streams πξνζθέξνπλ φηη θαη ηα public streams κε ηε δηαθνξά φηη  

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δσληαλά δεδνκέλα απφ ην twitter γηα κεγάιν αξηζκφ 

ρξεζηψλ. 

 Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, κηα εθαξκνγή γηα λα  ζπλδεζεί ζην 

Streaming API ηνπ twitter ρξεηάδεηαη 2 δηαθνξεηηθά κέξε. Έλα κέξνο ηεο εθαξκνγήο 

ζα πξέπεη λα δηαηεξεί κηα αλνηρηή ζχλδεζε ζηνπο servers ηνπ twitter,  έηζη ψζηε λα 

ιακβάλεη, λα θηιηξάξεη, αιιά θαη λα απνζεθεχεη ηα απνηειέζκαηα, ελψ έλα άιιν 

κέξνο ηεο εθαξκνγήο λα δέρεηαη ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ θαη απφ ηα είδε 

απνζεθεπκέλα δεδνκέλα λα αλαθηά ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο απνζηέιιεη ζηνλ 

ρξήζηε. 
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Εικόνα4 Twitter streaming API αρχιτεκτονικι 

 

 

Public Streams 

 

 Τα public streams καο δίλνπλ πξφζβαζε ζηε δσληαλή ξνή δεδνκέλσλ ηνπ 

twitter θηιηξάξνληάο ηα ζχκθσλα κε παξακέηξνπο . Έλα ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη δελ πεξηνξηδφκαζηε πιένλ απφ rate limiting, φπσο ηζρχεη ζην rest api.  

 

Endpoints 

  

 Γηα λα ζπλδεζνχκε κε ην Streaming API ζα πξέπεη λα θαιέζνπκε κεξηθά απφ 

ηα παξαθάησ endpoints ζρεκαηίδνληαο έλα HTTP αίηεκα. 

 

1. POST statuses/filter 

 

POST https://stream.twitter.com/1.1/statuses/filter.json 
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 Δπηζηξέθεη κία δσληαλή ξνή δεδνκέλσλ απφ public statuses, ηα νπνία  

ηαηξηάδνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο. Οη παξάκεηξνη πνπ δέρεηαη 

είλαη : 

 

 Follow: Καζνξίδνληαη νη ρξήζηεο απφ ηνπο νπνίνπο ιακβάλνληαη 

δεδνκέλα. Ωο παξάκεηξν εηζάγεηαη κηα ιίζηα απφ user ids. 

 Track: Γηα αλαδήηεζε keywords ή θξάζεσλ. Ωο παξάκεηξν δέρεηαη 

κηα ιίζηα απφ θξάζεηο ή ιέμεηο. Τν θηιηξάξηζκα γίλεηαη ζην πεδίν text 

ηνπ tweet, αιιά θαη ζε κεξηθά entities πεδία φπσο display_ur, text θαη 

hashtags. 

 Locations: Καζνξίδεηαη ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο ηεο 

πεξηνρήο. Τν twitter ρξεζηκνπνηεί Bounding Box (π.ρ -180,-

90,180,90), ψζηε λα  γίλεη ε αλαδήηεζε. 

 Delimited: Αλ ζέινπκε ηα κελχκαηα λα πεξηνξίδνληαη ιφγσ κεγέζνπο  

 Stall_warnings: Δίλαη κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη ζε πεξίπησζε 

θηλδχλνπ δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο κε ηνπο servers ηνπ twitter. 

 

 

2. GET statuses/sample 

 

Δπηζηξέθεη  έλα κηθξφ ηπραίν δείγκα απφ φια ηα public statuses.  Ωο 

παξακέηξνπο δέρεηαη delimited θαη stall_warnings 

 

3. GET statuses/firehose 

 

Τν firehose επηζηξέθεη φια ηα public statuses ηνπ twitter. Η πξφζβαζε ζε 

απηφ επηηξέπεηαη κφλν ζε εηαηξίεο - ζπλεξγάηεο ηνπ twitter. 
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Κεφϊλαιο 3 : Lucene 
 

Ειςαγωγό 
 

 To twitter είλαη έλα ηεξάζηην θνηλσληθφ δίθηπν απφ ην νπνίν έρνπλ ζηαιεί 

δηζεθαηνκκχξηα κελχκαηα ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ 

ηνπ API πνπ δηαζέηεη ηελ πξφζβαζε ζε απηά ηα tweets. Θα κπνξνχζακε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα απηά ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, σζηφζν ε 

αλάθηεζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ εθαηνληάδσλ ή ρηιηάδσλ θαηεγνξηψλ θαη 

ππνθαηεγνξηψλ δελ είλαη πιένλ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο. Τν δεηνχκελν ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή είλαη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε αλαδεηήζεηο δεδνκέλσλ κε ηνλ 

επθνιφηεξν δπλαηφ ηξφπν, θαη ηελ αθξηβή εχξεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

ρξεηαδφκαζηε ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν.  

 Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη νη αλαδεηήζεηο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε απφ ην 

www.google.com. Δλ ζπληνκία γηα λα κπνξέζεη ε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Google λα 

παξέρεη νξζά απνηειέζκαηα ζε κηα αλαδήηεζε αθνινπζεί δηαδηθαζίεο. Απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ web crawling παξαπάλσ απφ 60 ηξηζεθαηνκκπξίσλ ηζηνζειίδσλ 

θαη απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε Index. Έπεηηα ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο θαη αθνχ απηά θηιηξαξηζηνχλ κέζα απφ ηνπο αιγνξίζκνπο ηεο κεραλήο 

αλαδήηεζεο, επηιέγνληαη απφ ην Index αξρεία ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδήηεζε. Σην ηέινο ηα αξρεία ηαμηλνκνχληαη  θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε 

ζχκθσλα κε 200 δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. [16] 

 Παξφκνηαο ιεηηνπξγηάο κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Google είλαη θαη ην 

Lucene. Τν Lucene είλαη κηα βηβιηνζήθε αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (information 

retrieval). Η βηβιηνζήθε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηά ηεο, αιιά θαη ην  φηη 

πεξηέρεη άδεηα αλνηρηνχ θψδηθα (open source) ζχκθσλα κε ηε άδεηα Apache Software 

License. Απηή ηε ζηηγκή ην Lucene ζεσξείηαη ε πην δηάζεκε βηβιηνζήθε IR θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο φπσο : NetFlix, Digg, MySpace, 

LinkedIn, Fedex, Apple, SalesForce.com, theEclipseIDE [3]. 
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Δοκή ηοσ Lucene 

 

Τα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ Lucene πεξηγξάθνληαη παξαθάησ  [9] : 

 

IndexWriter : Η Index Writer θιάζε δεκηνπξγεί έλα επξεηήξην (index) θαη θαζνξίδεη 

εάλ έλα λέν index ζα δεκηνπξγεζεί ή εάλ έλα απφ ηα ππάξρνληα indexes ζα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ εγγξάθσλ. 

 

Directory : Αληηπξνζσπεχεη ηε ζέζε ζηελ φπνηα απνζεθεχεηαη έλα Lucene Index.  

 

Document : Δίλαη ε θχξηα κνλάδα ηνπ Indexing θαη Searching. Έλα Document 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πεδίσλ (fields). Έλα πεδίν κπνξεί λα απνζεθεπηεί κε ην 

Document, θαη επηζηξέθεηαη κε ηελ αλαδήηεζε ελφο Document. Έηζη, θάζε 

Document πξέπεη λα πεξηέρεη ζπλήζσο έλα ή πεξηζζφηεξα απνζεθεπκέλα πεδία πνπ 

ην πξνζδηνξίδνπλ. 

 

Field : Κάζε πεδίν έρεη ηξία κέξε: ην φλνκα, ην type θαη ηo Value. Ο ηχπνο κπνξεί λα 

είλαη θείκελν (String, TokenStream), δπαδηθφο (byte []), ή αξηζκεηηθφο (int, double). 

Τα πεδία απνζεθεχνληαη  ζην Index, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ ζηηο 

αλαδεηήζεηο. 

 

Analyzer : Φξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηιηξάξεη ηα δεδνκέλα πνπ επξεηεξηνπνηνχληαη.  

Έλαο analyzer δεκηνπξγεί TokenStreams αλαιχνληαο ην text.  

 

IndexSearcher : Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε απφ ην Index. 

 

Term : Αληηπξνζσπεχεη κηα ιέμε απφ ην θείκελν. Απνηειείηαη απφ δχν ζηνηρεία, ην 

θείκελν, ζαλ έλα string, θαη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην θείκελν. 
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QueryParser : Φξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο parser πνπ κπνξεί λα θάλεη 

αλαδεηήζεηο ζε έλα Index. To query κπνξεί λα είλαη είηε έλαο φξνο, πνπ αλαδεηά φια 

ηα έγγξαθα, ηα νπνία πεξηέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν φξν ή έλα εξψηεκα πνπ 

πεξηθιείεηαη ζε παξελζέζεηο. 

 

Query :  Πεξηέρεη ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην QueryParser. 

 

Hits : Πεξηέρεη ηα αληηθείκελα ηνπ εγγξάθνπ πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηελ εθηέιεζε 

ηνπ εξσηήκαηνο.  

 

 

Indexing 

 

 Τν Lucene δελ είλαη κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή αλαδήηεζεο, απηφ πνπ καο 

παξέρεη είλαη ην core indexing θαη searching. Σηελ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδνληαη 

ηα ηππηθά ζηνηρεία κηαο εθαξκνγήο αλαδήηεζεο. Η βηβιηνζήθε ηνπ Lucene κπνξεί λα 

καο πξνζθέξεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

1. Analyze Document 

2. Index Document 

3. Index 

4. Run Query 

5. Build Query-Render Results 
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Εικόνα5 Lucene αρχιτεκτονικι [9] 

 

 

 

Acquire Content 

 

 H αλάθηεζε πιεξνθνξίαο είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπγθεληξψλνπκε 

ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα  λα θάλνπκε  indexing. Σηελ παξνχζα εξγαζία ε 

πιεξνθνξία αλαθηήζεθε απφ ην API ηνπ twitter ζε json κνξθή. 
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Build Document 

 

 Τα Document είλαη ε θχξηα κνλάδα ηνπ Ιndexing θαη ηεο αλαδήηεζεο. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ην Index, ζα πξέπεη πξψηα λα κεηαηξαπνχλ ηα δεδνκέλα ζε Documents 

θαη Fields, ζηε ζπλέρεηα ηα πεδία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλαδεηήζεηο. Η 

ινγηθή ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεη έλα document γηα θάζε μερσξηζηφ 

tweet.  

 

Analyze Document 

 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Indexing εθαξκφδεηαη ην tokenization. Tokenization 

είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην lucene δηαρσξίδεη ην θείκελν ζε κηθξά ζηνηρεία. 

Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη απηφο ν δηαρσξηζκφο ζε tokens είλαη ζηελ επηινγή ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν analyzer. Τν Lucene παξέρεη κηα 

ζεηξά απφ analyzers πνπ δίλνπλ αθξηβή έιεγρν πάλσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Η 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηεί ην StandarAlyzer. 

 

 StandarAnalyzer : Δίλαη ν πην εμειηγκέλνο analyzer ηνπ Lucene. Έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εληνπίζεη νξηζκέλα είδε καξθψλ, φπσο νλφκαηα εηαηξεηψλ θαη 

e-mail. Δπίζεο κεηαηξέπεη ζε lowercase φινπο ηνπο ραξαθηήξεο θαη αθαηξεί 

stopwords θαη ζεκεία ζηίμεο. 
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Εικόνα 6 Document analyzer [9] 

 

Σην δηάγξακκα θαίλεηαη ε  δηαδηθαζία αλάιπζεο  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ indexing. 

Τα πεδία 1 θαη 2 αλαιχνληαη, παξάγνληαο κία αιιεινπρία απφ token. To Πεδίν 3 

είλαη unanalyzed, πξνθαιψληαο νιφθιεξε ηελ ηηκή ηνπ λα απνζεθεχεηαη εληαία 

ζην index. 

 Η έμνδνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο είλαη κηα ξνή απφ token ηα νπνία 

γξάθνληαη ζην Index θαη πεξηγξάθνπλ κηα ιέμε απφ έλα text. Τν token εθηφο απφ 

ηελ ίδηα ηελ ιέμε εκπεξηέρεη θαη metadata, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ζεκεία 

έλαξμεο θαη ηέινπο ελφο ραξαθηήξα ζην αξρηθφ θείκελν, ηνλ ηχπν ηνπ π.ρ. String, 

θαη έλαο integer πνπ πεξηγξάθεη ηελ ππάξρνπζα ζέζε ηνπ token. 

 

Index 

 

 Σε απηφ ην ζηάδην ηα Documents πξνζζέηνληαη ζην Ιndex. Τν Lucene 

απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ζε κηα δνκή δεδνκέλσλ γλσζηή σο inverted index. Απηή ε 

δνκή είλαη πνιχ απνδνηηθή, αθνχ δεκηνπξγεί έλα mapping απφ ηα αξρηθά αξρεία. Η 
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δεκηνπξγία απηνχ ηνπ mapping καο επηηξέπεη ηε γξήγνξε αλαδήηεζε keywords. Οη 

πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ζην Web ρξεζηκνπνηνχλ ηε δνκή inverted index.  

 Κάζε Index απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Segments. Κάζε Segment 

είλαη έλα ππνζχλνιν ηνπ Index. Γηα παξάδεηγκα ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή γηα θάζε 

Tweet δεκηνπξγνχκε έλα Document ην νπνίν εηζάγεηαη ζην Index.  

 

BuildQuery 

 

 Όηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο έλα αίηεκα αλαδήηεζεο απηφ 

κεηαθξάδεηαη ζηελ εθαξκνγή ζε έλα Query object, ην νπνίν ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Lucene νλνκάδεηαη QueryParser. Τν QueryParser  εζσηεξηθά κεηαηξέπεη ην θείκελν 

πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζε έλα απφ ηα παξαθάησ query types: 

Querytypes 

 Term Query : Αλαδήηεζε ζχκθσλα κε έλα Term. Τα Term Querys είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ αλάθηεζε εγγξάθσλ κε έλα θιεηδί. 

 TermRange Query : Τα Terms ηαμηλνκνχληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζην Index 

δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε αλαδεηήζεηο φξσλ ηνπ θεηκέλνπ κέζα 

ζε έλα εχξνο ηηκψλ. 

 NumericRange Query : Όπσο ζην TermRange Query, θαη ζε απηφ ην query ε 

αλαδήηεζε γίλεηαη  κεηαμχ ελφο εχξνπο αξηζκψλ. 

 Prefix Query :  Τν Prefix Query ηαηξηάδεη κε Documents πνπ πεξηέρνπλ ηνπο 

φξνπο πνπ αξρίδoπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν string. 

 Boolean Query : Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Boolean query κε έλα 

ζπλδπαζκφ απφ ηα query types επηηξέπνληαο έηζη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ινγηθψλ ζπληειεζηψλ AND, OR, NOT . 

 Phrase Query : Έλα Query πνπ ηαηξηάδεη κε ηα Document πνπ πεξηέρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία  φξσλ.  Δάλ γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο εηζάγεη ζε 

queryParse ην string "new york", ζα κεηαηξαπεί εζσηεξηθά ζε phrase Query. 

 Wildcard-Query : Αλαδήηεζε κε ηε ρξήζε ησλ ραξαθηήξσλ '*' θαη '?' γηα 

terms ζηα νπνία ιείπνπλ ζηνηρεία. 
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 Fuzzy Query :Σπγθξίλεη φξνπο ζχκθσλα κε ηελ νκνηφηεηα πνπ έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο.  Η κέηξεζε ηεο νκνηφηεηαο βαζίδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν Damerau-

Levenshtein . 

 MatchAllDocs Query : Έλα Query πνπ ηαηξηάδεη φια ηα έγγξαθα. 

 

SearchQuery 

 
 Σο Search Query είναι το τελικό ςτάδιο πριν τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων ςτον 

ρξήζηε. Σε απηφ ην ζεκείν ην Lucene αλαδεηά θαη επηζηξέθεη ηα Documents ηα νπνία 

πεξηέρνπλ απνηειέζκαηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε. Τν Lucene επηζηξέθεη 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε έλα ζπλδπαζκφ απφ ηνπο αθφινπζνπο αιγφξηζκνπο 

αλαδήηεζεο. 

 VectorSpace :  Δίλαη έλαο αιγφξηζκνο ν νπνίνο αλαπαξηζηά σο δηαλχζκαηα 

Documents θαη Queries. 

 

 

Κάζε δηάζηαζε αληηζηνηρεί ζε έλα μερσξηζηφ term. H ζπλάθεηα κεηαμχ ελφο 

query θαη ελφο Document ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε ελφο δηαλχζκαηνο 

κεηαμχ απηψλ ησλ δηαλπζκάησλ. 

 

 StandardBooleanModel : Έρνπκε Documents D = {D1, ..., Di, ..., Dn} θαη 

Terms T = {t1, t2, ..., tj, ..., tm} νπνχ ην Di εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ Ti. 

Γίλνληαο έλα Query Q = (Wi OR Wk OR ...) AND ... AND (Wj OR Ws OR 

...)…..  βξίζθνπκε αλ ην Di εκπεξηέρεη ε φρη ην Query. 

Αξρηθά ην Lucene ρξεζηκνπνηεί ην BooleanModel, έηζη ψζηε λα ειαηηψζεη ηα 

Documents πνπ πξέπεη λα βαζκνινγεζνχλ (Scored) θαη έπεηηα  ρξεζηκνπνηεί ην 

VectorSpace γηα λα επηζηξαθνχλ ηαμηλνκεκέλα  ηα απνηειέζκαηα. 
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Lucene scoring 

  

 Κάζε θνξά πνπ έλα document ηαηξηάδεη κε ηα θξηηήξηα κηαο αλαδήηεζεο, ην 

Lucene ππνινγίδεη έλα βαζκφ (ηηκή ζπλάθεηαο) θαη εθρσξεί ην ζθνξ ζην document . 

Τν ζθνξ αληηθαηνπηξίδεη ην πφζν ηαηξηάδεη έλα document ζε έλα query. Υςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο δείρλνπλ ηζρπξφηεξε νκνηφηεηα . To Lucene γηα λα ηαμηλνκήζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε θφξκνπια. Η βαζκνινγία 

ππνινγίδεηαη γηα θάζε Document (d) πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Term (t) ζε έλα Query 

(q) 

 

 𝑡𝑖𝑛𝑞 ((𝑡𝑓 (𝑡𝑖𝑛𝑑 ) 𝑖𝑑𝑓 (𝑡) 𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡(𝑡. 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑𝑖𝑛𝑑 ) 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑁𝑜𝑟𝑚(𝑡. 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑𝑖𝑛𝑑 )) 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑(𝑞,𝑑 ) 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦𝑁𝑜𝑟𝑚(𝑞)) 

 

tf(t in d) Παξάγνληαο ζπρλφηεηαο γηα ην t  ζην d.Ο 

αξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο πνπ ν φξνο t 

εκθαλίδεηαη ζην ηξέρνλ έγγξαθν. 

Έγγξαθα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

εκθαλίζεηο ελφο φξνπ ιακβάλνπλ 

πςειφηεξε βαζκνινγία . 

idf(t) Inverse document frequency. 

Αληηπξνζσπεχεη ηε κνλαδηθφηεηα ελφο 

Term. Σπαληφηεξνη φξνη δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζην ζχλνιν 

ηεο βαζκνινγίαο . 

boost(t.field in d) Field θαη document boost. Η <<ψζεζε>> 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην εξψηεκα 

αλαδήηεζεο απφ ηνλ ρξήζηε. Μηα ψζεζε 

πάλσ απφ 1,0 ζα απμήζεη ηε ζεκαζία 

απηνχ ηνπ φξνπ ελψ κηα ψζεζε θάησ απφ 

1.0 ζα κεηψζεη ηε ζεκαζία ηνπ. Μηα 

ψζεζε πνπ ηζνχηαη κε 1.0 ( ε 

πξνεπηιεγκέλε ψζεζε ) δελ έρεη θακία 
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επίδξαζε . 

lengthNorm(t.field in d) Παξάγνληαο ν νπνίνο εθαξκφδεηαη γηα 

δηαθνξεηηθά κήθε ζηα πεδία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαδήηεζε. 

Σπλήζσο καθξχηεξα ζε κήθνο πεδία 

επηζηξέθνπλ κηθξφηεξε ηηκή. Απηφ 

ζεκαίλεη αλαδεηήζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

κηθξφηεξα πεδία ιακβάλνπλ πςειφηεξε 

βαζκνινγία απφ απηά κε καθξχηεξα 

πεδία . 

coord(q, d) Coordination factor. Παξάγνληαο 

βαζκνινγίαο κε βάζε πφζνπο απφ θνηλνχ 

φξνπο ζην ζπγθεθξηκέλν document 

ππάξρνπλ κε ην εξψηεκα . Σπλήζσο  έλα 

έγγξαθν πνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ εξσηήκαηνο 

ζα ιάβεη πςειφηεξε βαζκνινγία απφ φηη 

έλα άιιν έγγξαθν κε ιηγφηεξνπο φξνπο 

αλαδήηεζεο 

queryNorm(q) Παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

θάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκάησλ 

ζπγθξίζηκα . 
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Κεφϊλαιο 4: Σχετικϋσ μελϋτεσ 
 

 Υπάξρνπλ δχν θχξηεο πεξηνρέο έξεπλαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία καο. 

Πξψηνλ, είλαη ε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ κελπκάησλ tweets, θαη δεχηεξνλ είλαη ε 

επεμεξγαζία απηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε βηβιηνζήθε Lucene. Σηελ ελφηεηα απηή 

δίλνπκε κηα επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter θαη ηε 

βηβιηνζήθε Lucene γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Τα ηειεπηαία ρξφληα, ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη νη micro-blogging ππεξεζίεο 

έγηλαλ πνιχ δεκνθηιή εξεπλεηηθά ζέκαηα. Τν Twitter είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο εξεπλεηέο  ιφγσ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο ζε αληίζεζε κε ηα 

πεξηζζφηεξα θνηλσληθά δίθηπα, ηα κελχκαηα ησλ ρξεζηψλ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ηνπ Twitter API .  

 Η [1] είλαη κηα έξεπλα ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ 

tweets ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε αξξψζηηεο. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ tweets ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ην Streaming API 

ηνπ twitter, δίλνληαο σο θίιηξα ιέμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε λνζήκαηα. Αθνχ 

κεηαηξαπεί ε ξνή απφ tweets ζε json κνξθή, απηά απνζεθεχνληαη ζε αξρεία πνπ ην 

θάζε αξρείν κπνξεί λα πεξηέρεη έσο 1000 tweets.  Έπεηηα γηα ην indexing θαη ηελ 

αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε Lucene. Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαδήηεζε πνπ πξνζθέξεη ην Lucene σο scanner γηα ηελ εχξεζε 

κελπκάησλ ηα φπνηα αλαθέξνληαη ζε λνζήκαηα, αιιά δε είλαη αμία πξνζνρήο θαη ζα 

πξέπεη λα αγλνεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ Bieber fever (π.ρ. 

Getting Bieber fever), κελχκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε Love θαη κελχκαηα ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο Shot θαη Vaccine. Τα ππφινηπα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο 

απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ MySql. Γηα ηελ 

επηπιένλ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνηνχ εθαξκνζηεί ε θαηεγνξηνπνίεζε 

(Classification), ειέγρνληαη ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξνζσξηλή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα tokens, ηα νπνία δε είλαη ζσζηά νξζνγξαθεκέλα, απηά ηα token 

απνξξίπηνληαη. Σην ηέινο πξηλ ηελ απνζήθεπζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ζε κηα 

λέα βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ tweets 

ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ησλ Μεραλψλ Γηαλπζκάησλ Υπνζηήξημεο (Support 
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Vector Machines – SVM). Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ην κνληέιν 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ εθαξκφζηεθε κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη κελχκαηα Tweets ηα 

νπνία αλαθέξνληαλ ζε λνζήκαηα κε επηηπρία 85.5%. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε φηη έλα 

tweet θαηά κέζν φξν ρξεηάδεηαη 12.46 Milliseconds απφ ηελ είζνδν έσο ηελ έμνδν 

ηνπ απφ ην ζχζηεκα θαη φηη ζπλνιηθά ην ζχζηεκα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαζεκεξηλά 

6 εθαηνκκχξηα tweets. Σπγθξίλνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο έξεπλαο κε απηή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο παξαηεξείηαη φηη ε ρξήζε βάζεσλ - δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε 

ρξήζε αξρείσλ γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ Tweets δε είλαη απαξαίηεηε.  

Σηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη κέζσ ηεο δνκήο - νπξάο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

εζσηεξηθήο κλήκεο RAM ηνπ ππνινγηζηή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αξρείσλ πνπ 

απνζεθεχνπλ ππφ κνξθή json ηα tweets. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε on the fly 

επεμεξγαζία ηνπ Index ρξεζηκνπνηψληαο ηελ βηβιηνζήθε Lucene, θαζψο απηφ 

θαζηζηά κε απαξαίηεηε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ - δεδνκέλσλ. 

 Μηα άιιε έξεπλα [4] ρξεζηκνπνηεί εθηελψο ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην twitter 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ tweets, έηζη ψζηε λα εληνπίζεη 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Τα tweets πεξηέρνπλ 

έλα κεγάιν πνζνζηφ ζνξχβνπ θαη είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

απφ απηά. Απηή ε πξφθιεζε έρεη νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηελ εχξεζε γεγνλφησλ ηα 

φπνηα ζπκβαίλνπλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Η παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ 

εληνπηζκφ γεγνλφησλ ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Γηα ηελ εχξεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ 

παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν πνπ εμάγεη ηελ πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο εθηφο απφ ηα 

tweets ηα νπνία είλαη geotagged θαη απφ ην θείκελν, ρξεζηκνπνηψληαο ην Solr,  ην 

νπνίν σο βάζε ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνζήθε ηνπ Lucene. Σχκθσλα κε ηε κειέηε, απηή 

ε δηεξγαζία απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ geotagged κελπκάησλ ηνπ Twitter θαηά πεξίπνπ 

2,5 θνξέο. Γηα λα εμάγεη απφ ην θείκελν ηελ πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο 

ρξεζηκνπνηεί αξρηθά ηα κελχκαηα ηα νπνία είλαη geotagged, αγλνψληαο ηα retweets, 

θαη πεξηέρνπλ ζην θείκελν ηνπο κηα αλαθνξά ζε κηα ηνπνζεζία. Έηζη ρξεζηκνπνηεί 

ηξείο βάζεηο δεδνκέλσλ. Η πξψηε πεξηέρεη ηα κελχκαηα πνπ είλαη geotagged, θαζψο ε 

δεχηεξε πεξηέρεη ηελ ηνπνζεζία πνπ έρεη εμαρηεί απφ ην θείκελν καδί κε ηελ αθξηβή 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ κελχκαηνο δεκηνπξγψληαο έλα πξφηππν ηεο κνξθήο( “I’m at 

Times Square (Broadway& 7th Ave, btn 42nd & 47th, New York) w/ 3 others”). 

Δπίζεο ππνινγίδεηαη ε γεσγξαθηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, φζν πην κηθξή ε δηαθχκαλζε ηφζν πην αθξηβήο ε πεξηγξαθή ηεο 
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ηνπνζεζίαο κε απηή ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο. Τέινο ε ηξίηε βάζε πεξηέρεη κελχκαηα 

ηα νπνία δε είλαη geotagged. Τν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα κε απηφ ην ηξφπν λα 

εληνπίδεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεχηεξε βάζε δεδνκέλσλ ηε ζρεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε 

ελφο κε geotagged κελχκαηνο. Έπεηηα γηα λα εμάγεη ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηνπνζεζίεο 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν, ν φπνηνο κεηαηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηνπνζεζία ζε hash ηηκέο. Οη hash ηηκέο είλαη ίδηεο γηα ηνπνζεζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη 

γεσγξαθηθά θνληά. Γηα ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ σο πην δηαδεδνκέλεο ην 

ζχζηεκα αλαδεηά ιέμεηο -θιεηδηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 3 

θφξεο. Απηέο νη ιέμεηο -θιεηδηά νξίδνπλ ην ηνπηθφ γεγνλφο. Πεηξακαηηθά απνδείρηεθε 

φηη ε εξεπλά είρε επηηπρία εληνπηζκνχ ελφο ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο ζην  25.5 % . 

Ωζηφζν αμηνζεκείσην είλαη φηη κε ηε ρξήζε ηεο εμαγσγήο ηεο ηνπνζεζίαο απφ ην 

θείκελν ην ζχζηεκα θαηάθεξε λα εμάγεη 689 δηαδεδνκέλεο ηνπνζεζίεο, ελψ ρσξίο 

απηφ κφιηο 6, αχμεζε 115%. 

 Η [5] είλαη κηα παξφκνηα κειέηε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ twitter, αιιά θαη ησλ  

geotagged κελπκάησλ, γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αλάιπζε γεγνλφησλ απφ ηα Social 

Media πνπ ζθνπφ έρεη ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Σπκθψλα κε ηελ έξεπλα 52% ησλ 

εγθιεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ, δελ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ αζηπλνκία . Η κειέηε απηή 

σο πεγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ην twitter, αιιά θαη δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη ζην 

internet φπσο ηεο αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο θηι. Γηα ην indexing θαη ηελ 

αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε Lucene. Γεκηνπξγνχληαη δπν δηαθνξεηηθά 

indexes, ην έλα πεξηέρεη ηα αξρηθά tweets θαη ην άιιν ην ζχλνιν ησλ tweets ηα νπνία 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί φηη αλαθέξνληαη ζε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο. Τν πξψην index 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, ελψ ην 

δεχηεξν index ην ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κελπκάησλ 

αληηθαζηζηψληαο έηζη ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο κηαο ιέμεο πνπ ππάξρεη ζε έλα κήλπκα tweet, ε 

παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηεί έλα offline ιεηηνπξγηθφ ην IPSV [18] ην νπνίν 

δεκηνπξγεί metada θαη θαηεγνξίεο γηα θάζε ιέμε, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο λα είλαη πην αμηφπηζηα. Τν ζχζηεκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν Louvain [17], ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κέζνδν 

ηνπ local modularity maximization. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, [4] γηα λα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ κελπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθά γεγνλφηα, 
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εμάγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηνπνζεζία ελφο κελχκαηνο θαη απφ ην 

θείκελν ηνπ tweet. Έπεηηα πινπνηείηαη έλαο ηαμηλνκεηήο ν φπνηνο επηιέγεη ζε πνηα 

θαηεγνξία αλήθεη ην θάζε κήλπκα tweet ή θαη έλα ζχλνιν tweets. Οη δηαζέζηκεο 

θαηεγνξίεο είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ επηιερηεί κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζρεηηθφηεηαο γηα ην γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη. Σην ηέινο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Sentiment140 API [6], ην νπνίν αμηνινγείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία,  γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα εμάγεη ην 

ζπλαίζζεκα ησλ ρξεζηψλ σο πξνο έλα γεγνλφο. Δάλ θαη ζηαηηζηηθά απηά ηα δεδνκέλα 

είλαη ρξήζηκα ε κειέηε απηή δελ ρξεζηκνπνηεί κηα αξρηηεθηνληθή θαηαγξαθήο 

κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ρξεζηκνπνίεζε κηαο αξρηηεθηνληθήο 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαη πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα άκεζα 

ζηνηρεία γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 

 Τειηθψο, παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο νη νπνίεο αληινχλ ηα 

δεδνκέλα ηνπο απφ ην Twitter επηθεληξψλνληαη πξσηίζησο ζην λα θαηαγξάθνπλ ηα 

εηζεξρφκελα δεδνκέλα απφ ην twitter θαη έπεηηα λα ηα επεμεξγάδνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα ζηηο κειέηεο [4] [5] ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφδεηαη αθνχ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ηα δεδνκέλα. Σηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη κηα δηαθνξεηηθή 

αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο, ε φπνηα επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ην Twitter ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ ε αξρηηεθηνληθή ηεο 

εξγαζίαο ζεσξψληαο φηη ε εθαξκνγή ζρεζηαθψλ βάζεσλ – δεδνκέλσλ, φπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξεπλά [1] δελ είλαη πιένλ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, 

πξνηείλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο NoSQL αμηνπνηψληαο ηε βηβιηνζήθε 

Lucene. 
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Κεφϊλαιο5: Αρχιτεκτονικό ςυςτόματοσ 
 

Ειςαγωγό 
 

 Φξεζηκνπνηείηαη ην streaming API ηνπ twitter θηιηξαξηζκέλν απφ έλα ζχλνιν 

γεσγξαθηθψλ ηηκψλ πνπ νξίδνπλ κηα επξχηεξε πεξηνρή σο πεγή ησλ δεδνκέλσλ καο. 

Τα tweets έπεηηα επεμεξγάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε Lucene γηα ηελ 

δεκηνπξγία, αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ελφο index. Ο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο απηφ 

ην Index κπνξεί λα θάλεη ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο ζην ζχλνιν ησλ tweets, θαζψο θαη λα 

αλαιχζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κέζα 

απφ ηερληθέο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ιεπηνκεξψο νη 

δηαδηθαζίεο απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αρχιτεκτονικό ςυςτόματοσ. 
 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζεί ε 

αξρηηεθηνληθή ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα θαηαγξάθεη, αιιά θαη ζα επεμεξγάδεηαη 

ηα tweets γηα κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τν  

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο. 

 Λήςε Tweets 

 Δπεμεξγαζία θαη Indexing 

  Αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην Index  

 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 
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Εικόνα 7 Αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ. 

 

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ πην αλαιπηηθά νη ελφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Λόψη Tweets 

  

 Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ tweets ρξεζηκνπνηείηαη ην Streaming API. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα λα θαηαγξάθνπλ ηα tweets εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο ζηέιλεηαη έλα POST HttpWebRequest αίηεκα ζηε δηεχζπλζε 

https://stream.twitter.com/1.1/statuses/filter.json. Τν twitter,γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ρξεζηκνπνηεί ην OAuth ην νπνίν αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

Αθνχ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγή καο απφ 

ην Twitter, εηζάγεηαη σο Header ζην HTTP αίηεκα έλα πεδίν πνπ έρεη σο θιεηδί ηελ 

ηηκή Authorizationθαη ε ηηκή ηνπ είλαη ε αθφινπζε. 
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"OAuth oauth_nonce=\"NjM1NzA0OTkxOTgxNTk2OTgz\", 

oauth_signature_method=\"HMAC-SHA1\", oauth_timestamp=\"1434891598\", 

oauth_consumer_key=\"szOqeMR6YoqeVkEQ0RnUQA\", 

oauth_token=\"27613498-AflUzoAeKJQD2xY8sc0SwGtz4rg3tIHut8TENYhpc\", 

oauth_signature=\"lx6gzSwieFEreVeq2C7i9i8CFcY%3D\", oauth_version=\"1.0\"" 

 

Εικόνα 8 OAuth Authorization Value 

 

 Γηα ην Body ηνπ HTTP αηηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε παξάκεηξνο Locations. Η 

ηηκή ηεο ζπγθξηκέλεο παξακέηξνπ, πνπ καο δίλεηαη απφ ην streaming API, 

απνηειείηαη απφ κηα ιίζηα δηαρσξηζκέλσλ κε θφκκα ηηκψλ πνπ πεξηγξάθνπλ κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή (BoundingBox). Οη ηηκέο απηέο παξνπζηάδνληαη σο δεχγνο 

γεσγξαθηθνχ πιάηνπο θαη κήθνπο. Έλα παξάδεηγκα κηα ηηκήο πνπ πεξηγξάθεη κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ε 23.686986,37.948818,23.789693,38.032856 πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ Αζήλα. Δπνκέλσο ην απνηέιεζκα  απηή ηεο δηαδηθαζίαο ζα καο 

επηζηξέςεη φια ηα tweets ηα νπνία πεξηέρνπλ ηνπνζεζία θαη βξίζθνληαη εληφο ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ επηζπκνχκε. Αληηζέησο κε ην Rest API, ην Streaming API 

δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπνζεζία πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο ζην πξνθίι ηνπ γηα λα 

θηιηξάξεη ην γεσγξαθηθή πεξηνρή. Υπάξρνπλ δπν πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ηζρχνπλ γηα λα θαηαγξάςνπκε ηα κελχκαηα απφ ην twitter. 

 

1. Τν πεδίν <<coordinates>> λα κελ είλαη θελφ, θαη ε ηηκή απηνχ ηνπ πεδίνπ, 

πνπ είλαη ηεο κνξθήο γεσγξαθηθφ πιάηνο/κήθνο, λα ζπκπίπηεη εληφο ηνπ 

νξηζκέλνπ bounding box. 

2. Τν πεδίν <<coordinates>> λα είλαη θελφ, αιιά ην πεδίν <<place>> λα έρεη 

ηηκή. Καη εδψ ηζρχεη φηη θαη πξνεγνπκέλσο, δειαδή ε ηηκή απηή πξέπεη λα 

ζπκπίπηεη εληφο ηνπ bounding box. 

 

 Βιέπνληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα ε πεξηγξαθή πνπ κφιηο είδακε αληηζηνηρεί ζην 

<<Twitter stream collector & geolocation module>> 
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Επεξεργαςύα και Indexing 

 

 Τν Streaming API επηζηξέθεη κηα ξνή απφ tweets ζε κνξθή JSON πνπ 

βξίζθνληαη εληφο κηαο επηιεγκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τα 

κελχκαηα απηά κεηαηξέπνληαη ζε εηδηθά πξνζαξκνζκέλα αληηθείκελα, ηα νπνία θαη 

νλνκάδνπκε RootObject. Η θιάζε, ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ, 

κνληεινπνηεί πιήξσο ηα πεδία ελφο κελχκαηνο απφ ην Τwitter. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε θιάζε RootObject, θαζψο θαη ηα properties ηα φπνηα ηελ απνηεινχλ. 

 

 Έρνληαο σο ζθνπφ ην ζχζηεκα λα κελ ράζεη θαλέλα απφ ηα επηζηξεθφκελα 

tweets εηζήρζε κηα δνκή ηχπνπ νπξάο FIFO (First-In-First-Out, Πξψην-Μέζα-Πξψην-

Έμσ)  ελδηάκεζα ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κελπκάησλ θαη απηή ηνπ 

Indexing. Σε απηή ηε δνκή εηζάγνληαη πξνζσξηλά ζηε RAM ηα αληηθείκελα ηχπνπ 

RootObject, έσο φηνπ λα επεμεξγαζηνχλ. Απηή ε δηαδηθαζία εθηειείηαη ζπλερψο θαη 
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αδηάθνπηα ζε έλα μερσξηζηφ Thread απφ ην Main Thread. Τψξα κηα άιιε δηαδηθαζία 

ζε έλα άιιν δηαθνξεηηθφ Thread αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο επεμεξγαζίαο ηεο δνκήο 

νπξάο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Index. Η ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία γηα θάζε κνλαδηθφ 

tweet δεκηνπξγεί θαη απφ έλα Lucene document. Κάζε document αληηπξνζσπεχεη θαη 

έλα tweet. Τν θάζε document πεξηέρεη ηα αθφινπζα fields : 

 

Field name Analyzed FieldStore 

Text ΝΑΙ ΟΦΙ 

Language ΝΑΙ ΝΑΙ 

UserName ΝΑΙ ΟΦΙ 

Country ΝΑΙ ΟΦΙ 

PlaceName ΝΑΙ ΟΦΙ 

Hashtags ΝΑΙ ΝΑΙ 

JsonTweet ΟΦΙ ΝΑΙ 

 

 Όπσο παξαηεξείηαη, ηα πεξηζζφηεξα fields δειψλνληαη σο Analyzed εθηφο 

ηνπ πεδίνπ JsonTweet. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη, επεηδή ην Lucene 

ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη tokens, ηα φπνηα ζα είλαη αλαδεηήζηκα κέζσ ηνπ Inverted 

Index. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ρξεζηήο ζειήζεη λα αλαδεηήζεη tweets ηα φπνηα 

πξνέξρνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεζηή ηνπ twitter, ζα πξέπεη ε αλαδήηεζε ηνπ 

λα εθαξκνζηεί ζην πεδίν UserName ην νπνίν πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ. Δλ 

αληηζέζεη ην πεδίν JsonTweet δελ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα αλαδεηήζεηο. Απηφ ην 

πεδίν απνηειείηαη απφ φια ηα πεδία ελφο κελχκαηνο tweet ζε json κνξθή θαη ν 

ζθνπφο χπαξμήο ηνπ είλαη ε απνζήθεπζή ηνπ γηα ηε κεηέπεηηα παξνπζίαζε ηνπ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ρξήζηε. Απηφ πνπ ζέινπκε είλαη ην αθξηβέο θείκελν string, ζε 

κνξθή json, ηνπ πεδίνπ JsonTweet λα απνζεθεπηεί ζην Index σο έρεη θαη γηα απηφ ην 

ιφγν δειψλεηαη κε ηελ επηινγή FieldStore=ΝΑΙ. Τα ππφινηπα δπν πεδία ηα φπνηα 

έρνπλ ηεζεί σο FieldStore= ΝΑΙ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εκθάληζε ησλ ηηκψλ ηνπο 

ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Τα πεδία φπσο Text, UserName, Country θαη  PlaceName 

δελ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπηνχλ, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ 

Lucene, έηζη έρνπλ δεισζεί κφλν σο Analyzed.  
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Τα Documents θαη ηα Fields απηά απνηεινχλ ην Index. Η θιάζε, ε φπνηα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Index,νλνκάδεηαη IndexWriter. Ο constructor ηνπ 

αληηθείκελνπ απηνχ πξνζδηνξίδεη ην Directory πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ην Index, ην 

Lucene Analyzer πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο θαη ην επηηξεπηφ φξην κεγέζνπο πνπ 

ζα δέρεηαη γηα θάζε Field. Σηελ παξνχζα εξγαζία γηα λα επεμεξγαζηνχλ νη ηηκέο ησλ 

fields ρξεζηκνπνηείηαη ν StandarAnalyzer  πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα. Ο StandarAnalyzer ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ελφο θεηκέλνπ ζε 

tokens, αθαηξεί ραξαθηήξεο φπσο ζεκεία ζηίμεο, κεηαηξέπεη ηα θεθαιαία ζε 

lowercase θαη αθαηξεί stopwords. Δπηπιένλ ηίζεηαη ην επηηξεπηφ φξην κεγέζνπο ελφο 

Field πνπ γίλεηαη Indexed ζηνπο 10.000 φξνπο. Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην αληηθείκελν 

ηεο θιάζεο IndexWriter πξνζηίζεληαη ζε απηφ ηα documents πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

Ο IndexWriter απνζεθεχεη ζηελ πξνζσξηλή κλήκε RAM ην ζχλνιν ησλ documents, 

πξψηνπ θαηαρσξήζεη ηα Documents ζην Index. Γηα λα πξνζηαηέςεη ηε κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή  απφ ππεξρείιηζε, θαηαρσξεί ζην Index ηα Documents, πξνηνχ ε ρξήζε 

ηεο RAM θηάζεη ηα 16MB. Απηή είλαη κηα Default ηηκή θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

θαηάιιεια, αλ ζειήζνπκε. Σηελ εθαξκνγή καο ν buffer θαηαρσξεί ηα Documents ζην 

index θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην index γηα αλαδεηήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη θάζε 

κηζφ ιεπηφ, θαζψο αλαλεψλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εθαξκνγή. Η παξαπάλσ ξνπηίλα πνπ πεξηγξάθηεθε, ιεηηνπξγεί ζπλερψο ζαλ έλα 

αηέξκνλα βξφγρν ζπιιέγνληαο θαη εθρσξψληαο ζην Index ηα κελχκαηα ηνπ Twitter. 

Βιέπνληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε πεξηγξαθή πνπ κφιηο αλαιχζεθε 

αληηζηνηρεί ζην <<Ιnternal cache>> θαη  αληηπξνζσπεχεη ηε δνκή νπξάο FIFO θαη ζην 

<<Lucene module & Index pool>> ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε δεκηνπξγία ηνπ index 

απφ documents. 

 

Ανϊκτηςη πληροφοριών από  το Index 

 

 Σηελ παξνχζα εθαξκνγή νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Index 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

 Γεκηνπξγία γξαθεκάησλ γηα ηελ νπηηθή αλάδεημε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σχλζεηε αλαδήηεζε αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ. 
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 Γηα λα επηηεπρηεί ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην Index ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θνκκάηη ηεο βηβιηνζήθεο 

Lucene πνπ νλνκάδεηαη αλαδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (near-real-time search). Η 

αλαδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε Documents άκεζα κεηά 

ην Indexing. Γηα ηελ αλάθηεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

ηνπ IndexWriter πνπ νλνκάδεηαη getReader.  Η θχξηα ιεηηνπξγηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ είλαη ε επηζηξνθή ελφο readonly reader πνπ εκπεξηέρεη φια ηα 

θαηαρσξεκέλα documents ζην Index, θαζψο θαη απηά πνπ δε έρνπλ θαηαρσξεζεί 

αθφκα θαη βξίζθνληαη ζηε πξνζσξηλή κλήκε RAM. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ 

θιήζε απηή ηεο κεζφδνπ ηα πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα documents θαηαρσξνχληαη 

ζην Index. Απηή ε ιεηηνπξγία καο πξνζθέξεη αλαδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα θιείλνπκε ην indexWriter θαη λα ηνλ αλνίγνπκε μαλά. Γειαδή, ελψ 

εθηεινχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο, φπσο parsing, επεμεξγαζία, θαη 

indexing, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εθηειεί αλαδεηήζεηο ζην Index. Έπεηηα 

αθνχ έρνπκε ηνλ reader πνπ πεξηέρεη ηα θαηαρσξεκέλα indexed documents 

πινπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Δημιουργύα γραφημϊτων για την οπτικό ανϊδειξη χρόςιμων πληροφοριών 

  

 Παξνπζηάδνληαη δπν δηαθνξεηηθνί ηχπνη γξαθεκάησλ ζε γξάθεκα πίηαο 

αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. Τν πξψην γξάθεκα παξνπζηάδεη ηα δέθα πην 

δηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχκελα Hashtags ζην ζχλνιν ησλ θαηαγξακκέλσλ tweets, 

ελψ ην δεχηεξν παξνπζηάδεη ηηο δέθα πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε ησλ tweets. Γηα ηελ εμαγσγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

έρεη δεκηνπξγεζεί κηα κέζνδνο, ε νπνία νλνκάδεηαη FindMostFrequentlyUsedFields. 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δέρεηαη σο παξακέηξνπο έλαλ Lucene reader θαη ην πεδίν ην 

νπνίν επηζπκνχκε λα κειεηήζνπκε. Έρνληαο ηνλ reader ειέγρεηαη ν αξηζκφο ησλ κε 

δηαγξακκέλσλ documents θαιψληαο ηελ κέζνδν NumDocs. Φξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

επαλαιεπηηθφ βξφγρν γηα θάζε Document ιακβάλνπκε ηηο ηηκέο γηα ην επηιεγκέλν 

πεδίν (Hashtags ή Language αλαιφγσο κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε). Δζσηεξηθά 

δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο θαηαθεξκαηηζκνχ, ν φπνηνο πεξηέρεη σο θιεηδί έλα string, 

παξνπζηάδνληαο ην hashtag ή ηε γιψζζα, θαη κηα ηηκή integer, ε νπνία απμάλεηαη γηα 
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θάζε εκθάληζε ηνπ θιεηδηνχ θαη πξνζδηνξίδεη ην πφζεο θφξεο εκθαλίδεηαη απηφ. Σην 

ηέινο ηαμηλνκνχληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηα απνηειέζκαηα θαη επηιέγνληαη ηα 

πξψηα δέθα. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ζην ρξήζηε ζε γξάθεκα 

πίηαο. Δπεηδή ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία εθηειείηαη θάζε κηζφ ιεπηφ (0.5sec), έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη 

γξαθηθέο απεηθνλίζεηο κε λεφηεξα απνηειέζκαηα. Γηα ηε κέηξεζε ησλ ρξνληθψλ 

δηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε θιάζε System.Windows.Forms.Timer πνπ παξέρεηαη 

απφ ην .Net Framework ζέηνληαο ην property Interval ίζν κε 30000 millisecond.  

Όηαλ πεξάζεη απηφο ν ρξφλνο, θαιείηαη κηα κέζνδνο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο θαιεί 

ηελ κέζνδν createCharts, ψζηε λα εθηειέζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κφιηο 

πεξηγξάθηεθαλ. 

 

Σύνθετη αναζήτηςη ανάκτηςησ πληροφοριών. 

  

 Τν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα  ζηνλ ρξήζηε λα εθηειέζεη ζχλζεηεο 

αλαδεηήζεηο ζε φια ηα Fields ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε έλα Lucene document. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαδεηήζεηο ζην θείκελν ηνπ tweet, ζηα 

hashtags ή αθφκα θαη ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα tweet. Γηα ηελ αλαδήηεζε  

απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε ηνπ Lucene. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνληαο ηνλ 

Lucene reader ειέγρεηαη θαιψληαο ηελ κέζνδν NumDocs ν αξηζκφο ησλ κε 

δηαγξακκέλσλ documents, φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη ζηελ αλαδήηεζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ γξαθηθψλ δηαγξακκάησλ. Έπεηηα, αλ απηφο ν αξηζκφο ησλ 

Documents είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κεδελφο, δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν ηεο 

θιάζεο IndexSearcher. Απηή είλαη ε θεληξηθή θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ ζε έλα Index, ε νπνία πξνζπειαχλεη έλα επξεηήξην θαη 

πξνζθέξεη έλα ζχλνιν απφ κεζφδνπο αλαδήηεζεο . Η κέζνδνο ηεο θιάζεο 

IndexSearcher πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε είλαη ε Search. H Search 

κέζνδνο δέρεηαη σο νξίζκαηα έλα αληηθείκελν ηχπνπ Query θαη έλα αληηθείκελν 

ηχπνπ TopScoreDocCollector. Τν αληηθείκελν ηχπνπ Query πεξηέρεη ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ QueryParser θιάζε. Η ιεηηνπξγηά ηεο 

QueryParser θιάζεο είλαη ε κεηαηξνπή ελφο εξσηήκαηνο πνπ έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ 

ρξήζηε, ζε έλα instance ελφο Query αληηθείκελνπ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 
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ζχλζεηεο εθθξάζεηο εξσηήκαηνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ν QueryParser ηεο 

εθαξκνγήο : 

Ερώηεκα Επηζηροθή Document ποσ περηέτοσλ… 

London Τνλ φξν London ζην επηιεγκέλν πεδίν 

London Cycling Τνλ φξν London ή Cycling, ή θαη ηνπο 2, 

ζην επηιεγκέλν πεδίν Londond OR Cycling 

+London +Cycling Καη ηνπο 2 φξνπο London θαη Cycling 

καδί, ζην επηιεγκέλν πεδίν London AND Cycling 

UserName: Nikos Τνλ φξν Nikos ζην UserName πεδίν 

UserName: Nikos 

-Text: Cycling 

Τνλ φξν Nikos ζην UserName πεδίν, θαη 

δελ πεξηέρεη ηνλ φξν Cyclingζην πεδίν 

Text UserName: Nikos 

AND NOT Text: Cycling 

(Walking OR Cycling) AND London Τνλ φξν London θαη πξέπεη λα πεξηέρεη 

έλα απφ  ηνπο 2 Όξνπο Walking ή 

Cycling, ή θαη ηνπο 2 καδί, ζην 

επηιεγκέλν πεδίν. 

Text: "Yesterdays cycling event"  Αθξηβψο ηελ θξάζε Yesterdays cycling 

event, ζην πεδίν Text. 

Text: "Love cycling" ~5  Τνπο φξνπο Love θαη Cycling κεηαμχ 5 

ζέζεσλ απφ απηνχο.  

Lo* Όξνπο πνπ μεθηλνχλ κε Lo, φπσο Love, 

Loving, θαζψο θαη ηνλ φξν Loθαζεαπηφ. 

Love~ Όξνπο νη νπνίνη είλαη παξφκνηνη κε ηνλ 

φξν Love, φπσο Move, ζην επηιεγκέλν 

πεδίν. 

Εικόνα 9 Εκφράςεισ Ερωτιματοσ QueryParser 

 

 Δίλαη απαξαίηεην ζηε QueryParser θιάζε λα δεισζεί ν Analyzer πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, έηζη ψζηε λα κεηαηξαπεί ην θείκελν ηνπ εξσηήκαηνο (querytext). Σε 

απηή ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ν StandarAnalyzer πνπ αθαηξεί ραξαθηήξεο, φπσο 

ζεκεία ζηίμεο, κεηαηξέπεη ηα θεθαιαία ζε lowercase θαη αθαηξεί stop words, φπσο 
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αθξηβψο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην analyzer θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Indexing. Η 

κέζνδνο αλαδήηεζεο θάλεη έλα ηεξάζηην έξγν πνιχ γξήγνξα. Δπηζθέπηεηαη θάζε 

εληαίν document πνπ είλαη ππνςήθην γηα λα ηαηξηάμεη κε ηελ αλαδήηεζε, θαη 

ζπγθεληξψλεη θαη επηζηξέθεη κφλν απηά ηα νπνία πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

αλαδήηεζεο. 

 

 

Εικόνα 10 QueryParser 

 

 Η δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ δέρεηαη ε Search κέζνδνο είλαη ην αληηθείκελν 

ηχπνπ TopScoreDocCollector, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα topDocs πνπ επηζηξέθνληαη 

θαηά ηελ αλαδήηεζε θαη ηα ηαμηλνκεί κε θζίλνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ην Score ηνπο. 

Έρεη ηεζεί ν αξηζκφο 400 σο ην φξην ησλ topDocs πνπ ζα επηζηξέθεη ν Collector. Σην 

ηέινο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ επαλαιεπηηθφ βξφγρν γηα θάζε TopDoc ιακβάλνληαη 

έλα-έλα ηα  Documents θαη παξνπζηάδεηαη ην πεδίν JsonTweet ζηνλ ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα WinForm.DataGrid αληηθείκελν. 
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Ανάλυςη ςυναιςθήματοσ (Sentiment analysis) 

 

 Φξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο ζηα επηζηξέθνληα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Γειαδή παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε εθηφο απφ ηα 

tweets ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο αλαδήηεζεο θαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε, ε 

νπνία απεηθνλίδεη ην ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα ζην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. Έηζη ππάξρνπλ δπν γξαθηθέο κπάξεο, νη νπνίεο δείρλνπλ 

θαηά πφζν ηνηο εθαηφ ήηαλ αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο 

ζπλαηζζήκαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

δηαθνξεηηθά API, ψζηε λα αθεζεί ζηνλ ρξήζηε ε επηινγή ηεο κεραλήο αλάιπζεο 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ επηζπκεί. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη απηά ηα δχν API. 

 

uclassify 

 

 Γηα ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο ελφο θείκελνπ απφ ην Uclassify [10] 

ζηέιλνληαη Httpwebrequest ζε απηφ. Τα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (training data) 

απνηεινχληαη απφ 2.8 εθαηνκκχξηα αξρεία, ηα νπνία είλαη κελχκαηα απφ ην Twitter, 

αμηνινγήζεηο πξντφλησλ απφ ην Amazon, θαζψο θαη θξηηηθέο ηαηληψλ απφ ην 

RotenTomatos. Τα έγγξαθα απηά ηαμηλνκνχληαη ζε δχν ηάμεηο , ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο. Απηφ ην dataset έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Mark Dredze θαη ην the John 

Hopkins University (JohnBlitzer, MarkDredze, FernandoPereira. Biographies, Bollywood, Boom-boxes and 

Blenders: Domain Adaptation for Sentiment Classification. Association of Computational Linguistics (ACL), 

2007) θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο. Μεξηθέο απφ 

απηέο είλαη : 

 

 John Blitzer, Koby Crammer, Alex Kulesza, Fernando Pereira, and Jenn 

Wortman. Learning Bounds for Domain Adaptation. Neural Information 

Processing Systems (NIPS), 2008.  
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 Mark Dredze, Koby Crammer, and Fernando Pereira. Confidence-Weighted 

Linear Classification. International Conference on Machine Learning (ICML), 

2008.  

 Yishay Mansour, Mehryar Mohri, and Afshin Rostamizadeh. Domain 

Adaptation with Multiple Sources. Neural Information Processing Systems 

(NIPS), 2009. 

 

Σε απηφ έρεη ελζσκαησζεί έλαο mood classifier, ν νπνίνο βειηηψλεη ηα ήδε ππάξρνληα 

δεδνκέλα. Σχκθσλα κε ην uclassify ε αλακελφκελε αθξίβεηα είλαη πεξίπνπ 83 %, ελψ 

γηα ηε ιεηηνπξγία επηθχξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο <<10 fold cross 

validation>>.  

 Γηα λα θαιέζεη ε εθαξκνγή ην ζπγθεθξηκέλν API δίλεηαη σο είζνδν ζην 

HTTPwebRequest έλα θείκελν πνπ απνηειείηαη απφ ηε ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ 

tweets απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Η δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

θεηκέλνπ απφ ηε ζχλδεζε ησλ tweets είλαη απαξαίηεηε, θαζψο ην uclassify δελ 

πξνζθέξεηαη γηα καδηθή απνζηνιή θαη αλάιπζε μερσξηζηψλ κελπκάησλ tweets. To 

response ην νπνίν ιακβάλεηαη έρεη ηελ παξαθάησ xml κνξθή.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<uclassify xmlns="http://api.uclassify.com/1/ResponseSchema" version="1.01"> 

 <status success="true" statusCode="2000"/> 

 <readCalls> 

 <classify id="cls1"> 

  <classification textCoverage="0.715116"> 

   <class className="negative" p="0.0281803"/> 

   <class className="positive" p="0.97182"/> 

  </classification> 

 </classify> 

 </readCalls> 

</uclassify> 
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Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, επηζηξέθνληαη δπν ηηκέο, κηα ηηκή πνπ δείρλεη θαηά πφζν 

αξλεηηθφ είλαη έλα θείκελν (<className="negative" p="0.0281803"/>) θαη κηα πνπ 

δείρλεη θαηά πφζν ζεηηθφ είλαη (<className="positive" p="0.97182"/>), έρνληαο σο 

κεγίζηε ηηκή ην 1 θαη ειάρηζηε ην 0. Γηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ηηκέο ζηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηηο πνιιαπιαζηάδνπκε επί ηνηο 100, ψζηε λα επηζηξέςνπκε πνζνζηά. 

 

 

Εικόνα 11 Uclassify Γραφικι παράςταςθ 

 

Sentiment140 

 

 Ωο ελαιιαθηηθή κεραλή αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Sentiment140 API [6]. Τν ζπγθεθξηκέλν API είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα αλαιχεη ην 

ζπλαίζζεκα ζε microblogging ππεξεζίεο, φπσο ην Twitter, θαζψο ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο (training data) απνηεινχληαη απφ tweets. Σχκθσλα κε ην [7] ην 

Sentiment140 API πξνζθέξεη αθξίβεηα ζηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο αλψηεξεο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 80%. Δπηπιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα καδηθή απνζηνιή θαη 

αλάιπζε κνλαδηθψλ tweets (έσο 10.000) ζε έλα request ζε αληίζεζε κε ην uClassify 

ην νπνίν δελ πξνζέθεξε απηή ηελ δπλαηφηεηα. Η εθαξκνγή θαιεί ην API 

απνζηέιινληαο έλα json κήλπκα ηεο παξαθάησ κνξθήο πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

επηζηξέθνληα tweets ηεο αλαδήηεζεο.  

 

{"data":[{"text":"Good morning Sun!! @ London Bridge 

https://t.co/dm3S7afYFg","polarity":0},{"text":"Crowd funding bid launched to get 
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WW1 song recorded http://t.co/VUSsddL9an #London 

http://t.co/9yPEOEAyfp","polarity":0}]} 

 

 Τν Sentiment140 API πξαγκαηνπνηεί Classification ζε αξλεηηθά, ζεηηθά ή 

νπδέηεξα ζπλαηζζήκαηα απφ έλα ζπλδπαζκφ απφ machine learning Classifiers, φπσο 

Naïve Bayes, Maximum Entropy (MaxEnt) θαη Support Vector Machines (SVM) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Tweets. Η εμαγσγή απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο unigrams (π.ρ Good, Bad) ,bigrams (π.ρ 

Not good, Not bad), unigrams θαη bigrams,θαζψο θαη κέξε ηνπ ινγνχ. Ο αιγφξηζκνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο machine learning classifiers ρξεζηκνπνηεί έλα training 

set κε Tweets ηα νπνία πεξηέρνπλ emoticons. Γηα παξάδεηγκα,  ζε έλα tweet 

παξνπζηάδεη φηη ην ζπγθείκελν tweet πεξηέρεη ζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη  παξνπζηάδεη 

φηη ην tweet πεξηέρεη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα [7]. Η ρξήζε hand-labeled training set ζα 

ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε ζε έλα ηεξάζηην εχξνο ζεκάησλ πνπ ππάξρεη 

ζην twitter,επνκέλσο ε ρξήζε emoticons είλαη έλαο έμππλνο ηξφπνο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ training set. 

Τν απνηέιεζκα ηνπ API είλαη ηεο παξαθάησ κνξθήο. 

{"data":[{"text":"Good morning Sun!! @ London Bridge 

https://t.co/dm3S7afYFg","polarity":4,"meta":{"language":"en"}},{"text":"Crowd 

funding bid launched to get WW1 song recorded http://t.co/VUSsddL9an #London 

http://t.co/9yPEOEAyfp","polarity":2,"meta":{"language":"en"}}]} 

 

Οη ηηκέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζπλαίζζεκα ελφο tweet (polarity) είλαη: 

 0 : αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

 2 : νπδέηεξν ζπλαίζζεκα 

 4 : ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

Έπεηηα, γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην 

ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα ησλ tweets ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο επί ηνηο 100 γηα ην θάζε 

polarity. Ο ηχπνο πνπ δίλεη απηή ηελ ηηκή είλαη ν αθφινπζνο : 
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(TweetsCountWithPolarity/TotalTweets)*100 

 

 

Εικόνα 12 Sentiment140 Γραφικι παράςταςθ 

 

Multithreading 
 

 Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ε εθαξκνγή είλαη φηη ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηή ε απαίηεζε καο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο 

εθαξκνγήο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ππξήλσλ ιεηηνπξγηάο 

(MultiThreding). Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε ιήςε ησλ tweets,  θαζψο 

θαη ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Index πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα.  
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Εικόνα 3 Συλλογι Tweets αρχιτεκτονικι 

 

 

Δζσηεξηθά ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ έλδεημε "par", ην νπνίν νλνκάδεηαη έηζη ιφγσ ηνπ 

parallel (δειαδή ηαπηφρξνλε παξάιιειε ιεηηνπξγία) έρνπκε θαηεγνξηνπνηήζεη ηελ 

εθαξκνγή ζε ηξία επηπιένλ threads, εθηφο ηνπ θπξίσο thread πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ην GUI.  
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Thread 1 

 Τν ζπγθείκελν thread είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξακέηξσλ, 

απαξαίηεησλ ζηελ θιήζε ηνπ Streaming API ηνπ twitter. Γειαδή ηε δεκηνπξγία ησλ 

θαηαιιήισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ OAuth θαη ηελ ελζσκάησζε απηψλ σο Headers 

ζην HTTPWebRequest πξνο ην Streaming API, φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. 

 

Thread 2 

 Σε έλα άιιν δηαθνξεηηθφ thread ζπγθεληξψλεηαη ε ξνή ησλ κελπκάησλ tweets 

θαη εηζρσξνχληαη κεηαηξέπνληαο ηα πξψηα ζε εηδηθά πξνζαξκνζκέλα αληηθείκελα, ηα 

νπνία θαη νλνκάδνπκε RootObject, ζε κηα δνκή ηχπνπ νπξάο FIFO. 

 

Thread 3 

 Τν ηξίην Thread αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ tweets θαη ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Index. Γειαδή εμππεξεηεί ηε δνκή ηχπνπ νπξάο θαη αλαιχεη θαη επεμεξγάδεηαη ην 

θάζε tweet δεκηνπξγψληαο Documents θαη Fields απαξαίηεηα γηα ην Ιndex. Έπεηηα 

δεκηνπξγεί ή αλαλεψλεη ην Index ρξεζηκνπνηψληαο ην StandarAnalyzer γηα ηελ 

κεηαηξνπή strings ζε tokens. 

 

 Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα threads,ηα νπνία θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

αηέξκνλνο βξφγρνο, ρξεζηκνπνηείηαη άιιν έλα thread ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα 

δεκηνπξγία ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δέθα πην δηαδεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηνχκελα Hashtags ζην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαη ηηο δέθα πην 

δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε  ζχληαμε ησλ tweets. Απηφ 

ην thread ελεξγνπνηείηαη θάζε κηζφ ιεπηφ, ψζηε λα αλαλεψλεη ηα απνηειέζκαηα. 
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Εργαλεύα και τεχνολογύεσ. 
 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθά απφ ηα πην 

ζχγρξνλα εξγαιεία, φπσο ε βηβιηνζήθε ηεο Microsoft .NET Framework θαη σο 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε C#. Η εθαξκνγή είλαη ηχπνπ WinForm Application. Ωο 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (integrated development environment, IDE) 

ρξεζηκνπνηήζακε ην Visualstudio 2013. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο 

βαζηζηήθακε  επηπιένλ ζε κεξηθέο βηβιηνζήθεο φπσο : 

 Lucene.Net:Apache Software Foundation Lucene .Net πιήξνπο θεηκέλνπ 

βηβιηνζήθε κεραλή αλαδήηεζεο. Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή γηα 

ην Indexing θαη ηελ αλαδήηεζε.  Γηα ην Lucene ππάξρνπλ εθηελείο αλαθνξέο 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 NetChartDir: Βηβιηνζήθε γηα γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζην .NET. 

Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηξηψλ γξαθεκάησλ ζηελ παξνχζα 

εθαξκνγή. Γπν γξαθήκαηα πίηαο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα 10 πην δηαδεδνκέλα 

Hashtags/Γιψζζα θαη έλα αθφκα γξάθεκα γηα ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο 

ζπλαηζζήκαηνο. 

 Newtonsoft.Json : JSON framework γηα .NET. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ κελχκαηνο tweet πνπ ζηέιλεηαη απφ ην Twitter ζε object θαη ην 

αληίζηξνθν. 
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Κεφϊλαιο 6: Οδηγόσ χρόςησ εφαρμογόσ. 
 

 Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο. Η θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ δπν Tabs, ην <<Get 

tweets>> θαη ην <<Search>>. Τν πξψην tab ρσξίδεη ηελ νζφλε ηεο εθαξκνγήο ζε 3 

πεδία, ζην πάλσ δεμηά πεδίν, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, απεηθνλίδεηαη 

έλαο γεσγξαθηθφο ράξηεο ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο νξίδεη ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ κελπκάησλ tweets. 

 

 

Εικόνα 13 Αρχικι οκόνθ εφαρμογισ με καταγραφι tweets 

 

Υπάξρνπλ 2 ηξφπνη γηα λα επηιέμνπκε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

1. Αλαδήηεζε ηνπνζεζίαο απφ ηα 2 textboxes. Μπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε 

νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία καο ελδηαθέξεη ζπκπιεξψλνληαο ην φλνκά ηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηα ζηνηρεία ηνπ OpenStreetMap είηε ηεο Google. Γηα 

παξάδεηγκα, έζησ φηη ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε Tweets απφ ην Λνλδίλν, 
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επηιέγνληαο ηελ ηνπνζεζία <<London>> απηφκαηα έλα Bounding Box 

ζρεδηάδεηαη ζην ράξηε. 

 

Εικόνα 14 Επιλογι γεωγραφικοφ χϊρου 1 

 

2. Αιιάδνληαο ην κέγεζνο ηνπ Bounding Box απφ ηνλ ράξηε κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ηνλ ρψξν ηεο αλαδήηεζεο. 

 

 

Εικόνα 4 Επιλογι γεωγραφικοφ χϊρου 2 

 

 Αθνχ επηιερηεί ν επηζπκεηφο γεσγξαθηθφο ρψξνο, ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

νζφλεο ππάξρεη έλα πεδίν πνπ νλνκάδεηαη<<Bounding box coordinates>>, ην νπνίν 

δέρεηαη σο ηηκή ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ πεξηθιείνπλ ην επηιεγκέλν bounding box. 

Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε παηψληαο ην θνπκπί <<Enable world 
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search>>  λα θαηαγξάςεη παγθνζκίσο ηα tweets αγλνψληαο έηζη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαζψο πιένλ ν επηιεγκέλνο ρψξνο γηα 

θαηαγξαθή tweets είλαη νιφθιεξε ε γε. 

 

 

Εικόνα 5 Bounding box coordinates 

 

 Παηψληαο ην θνπκπί <<Start>> ε εθαξκνγή μεθηλά λα ιακβάλεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη tweets δεκηνπξγψληαο ην Index. Γειαδή εζσηεξηθά ε εθαξκνγή, αθνχ 

ιάβεη ηα κελχκαηα ηα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγψληαο Documens πνπ απνηεινχληαη 

απφ fields θαη εηζρσξεί απηά ζην Index. Τo θείκελν ησλ εηζεξρφκελσλ tweets κπνξεί 

λα εκθαληζηεί ή φρη ζην θάησ πεδίν ηεο νζφλεο επηιέγνληαο ηελ επηινγή << Show 

live tweets >>. Ο ρξεζηήο αλά παζά ζηηγκή κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί <<Stop>> 

γηα λα ζηακαηήζεη ε ιήςε λέσλ κελπκάησλ. Παξφια απηά κπνξεί, αθφκα θαη αλ έρεη 

παηήζεη ην θνπκπί stop, λα επεμεξγαζηεί θαη λα θάλεη αλαδεηήζεηο ζηα ήδε 

ππάξρνληα ιεθζέληα Tweets. 
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Εικόνα 6 Show live tweets 

 

 Σην δεχηεξν tab ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδεηήζεηο ζην 

index ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη λα δεη ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα. 

 

 

Εικόνα 7 Επεξεργαςία Index 

 

 Ο ρξεζηήο κπνξεί λα επηιέμεη  απφ ην πεδίν <<Category selection>> αλάκεζα 

ζηηο επηινγέο, <<Top 10 hashtags>> θαη <<Top 10 languages used>>. Η επηινγή 
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Top10 hashtags παξνπζηάδεη ηα δέθα πην δηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχκελα Hashtags 

ζην ζχλνιν ησλ tweets. Τν θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ην hashtag, θαζψο θαη πφζεο 

θφξεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί παξνπζηάδεηαη ζην κεζαίν Grid. Η γξαθηθή παξάζηαζε ζε 

κνξθήο πίηαο παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ αλάκεζα ζηα 10 πην 

δηαδεδνκέλα tweets. Αληίζηνηρα ε επηινγή <<Top 10 languages used>> παξνπζηάδεη 

ηηο δέθα πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε ησλ 

tweets. Καζψο ε εθαξκνγή ιεηηνχξγεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απηά ηα απνηειέζκαηα 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα θάζε κηζφ ιεπηφ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ λέα tweets. 

 

 

Εικόνα 8 Γραφικι παράςταςθ Hashtags 

 

 Τα εξγαιεία γηα αλαδεηήζεηο, θαζψο θαη ε αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο 

παξέρνληαη ζην αξηζηεξφ πεδίν ηεο νζφλεο. 
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Εικόνα 9 Αναηιτθςθ Index 

 

Αλαδήηεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηαθνξεηηθά πεδία ελφο Tweet επηιέγνληαο ην 

κελνχ απφ ην πεδίν <<Field to search>>. Τα πεδία πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο 

αλαδήηεζε είλαη : 

 Text : Αλαδήηεζε ζην θείκελν ελφο Tweet. 

 Language : Αλαδήηεζε ζχκθσλα κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα Tweet. 

 UserName : Αλαδήηεζε ζχκθσλα κε ην UserName ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ Tweet. 

 PlaceName : Αλαδήηεζε ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν απνζηνιήο ηνπ Tweet. 

 Hashtags : Αλαδήηεζε ζηα Hashtags ηνπ Tweet. 

 Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε ζην πεδίν <<Sentiment API>>  λα 

δηαιέμεη πην API αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαμχ ηνπ 

Sentiment140 θαη ηνπ Uclassify. Αθνχ γίλεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ, θαζψο 

θαη ηνπ API πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο εηζάγεηαη ζην 

πεδίν <<Search>> ην εξψηεκα ζε κνξθή θεηκέλνπ. Ο ρξεζηήο ζε απηφ ην πεδίν 

κπνξεί λα θάλεη ζχλζεηα εξσηήκαηα, παξάδεηγκα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πηλάθα 9. Τειηθψο, παηψληαο ην θνπκπί <<Search>>, ε εθαξκνγή αλαδεηά θαη 

επηζηξέθεη ηα Tweets ηνπ Index ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζην εξψηεκα. Η παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σην θάησ αξηζηεξά κέξνο ηεο νζφλεο 

παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα Tweets πνπ επηζηξαθήθαλ κεηά ηελ 

αλαδήηεζε. Ο πίλαθαο απηφο απνηειείηαη απφ 3 ζηήιεο. Η πξψηε κε ηνλ ηίηιν Author 

αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ Tweet, ε δεχηεξε κε ηνλ ηίηιν Text ζην 
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θείκελν ηνπ Tweet θαη ε ηξίηε κε φλνκα Favorite Count ζην πφζεο θνξέο έρεη 

επηζεκαλζεί ην ζπγθείκελν Tweet ζαλ Favorite.  

 

 

Εικόνα 10 Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων 

 

 Δπηιέγνληαο κηα ζεηξά απφ απηφλ ηνλ πηλάθα παξνπζηάδνληαη ζηo δεμηά 

property Grid αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επηιεγκέλν Tweet. Δπίζεο 

παξνπζηάδεηαη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ζπλαηζζήκαηνο 

γηα ηα tweets ηα νπνία έρνπλ επηζηξαθεί απφ ηελ αλαδήηεζε. Η θφθθηλε κπάξα κε 

ηίηιν Negative αληηπξνζσπεχεη ηα ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη ε πξάζηλε κε ηίηιν Positive απηή ηνπ ζεηηθνχ πνζνζηνχ. 

 

 

 

Εικόνα 11 Uclassify Γραφικι παράςταςθ 
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 Φξεζηκνπνηψληαο ην Sentiment140 Api ππάξρεη άιιε κηα κπάξα κε ην ρξψκα 

κπιε θαη ηίηιν Neutral ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ηνπ νπδέηεξνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. 

 

 

Εικόνα 12 Sentiment140 Γραφικι παράςταςθ 
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Κεφϊλαιο 7 : Πειραματικϋσ μετρόςεισ 
 

 Σε απηφ ην θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή, έηζη ψζηε λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα, φπσο πφζν 

απνδνηηθή είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο, πνηνο ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ Index θαη ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο απφ απηφ θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δπν κεραλψλ αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο. 

Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή 

IntelCore i7-2600 CPU @  3.4 GHz θαη κλήκε RAM 6 GB. Τα δεδνκέλα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζπιινγή tweets κε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηθιείεη ην 

Λνλδίλν. Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο ηνπ Λνλδίλνπ έρεη επηιερηεί, θαζψο είλαη ε ηξίηε 

πφιε κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ απνζηνιήο tweets παγθνζκίσο ζπκθψλα κε ηελ 

έξεπλα [11] θαηέρνληαο ην 2%. Δπηπιένλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

καο επηηξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε ηα απνηειέζκαηα ζσζηφηεξα. 

 

Αξιολόγηςη αρχιτεκτονικόσ ςυςτόματοσ ςτην ςυλλογό tweets. 

 

 Όπσο παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα ηε ιήςε θαη 

επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ tweets εηζήρζε ελδηάκεζα ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ κελπκάησλ θαη απηή ηνπ Indexing, κηα δνκή ηχπνπ νπξάο FIFO 

(First-In-First-Out, Πξψην-Μέζα-Πξψην-Έμσ). Σε απηήλ ηελ αξρηηεθηνληθή ππάξρεη 

ν θίλδπλνο ν ξπζκφο κελπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε δνκή ηχπνπ νπξάο λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ εμέξρνληαη κε απνηέιεζκα λα γεκίζεη ε κλήκε RAM θαη 

ε εθαξκνγή λα απνηχρεη. Πεηξακαηηθά απνδεηθλχεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή απνδνηηθά, θαζψο δελ επηβαξχλεη ηε 

κλήκε RAM θαη έηζη απνκαθξχλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα απνηχρεη ε εθαξκνγή .  

 Αξρηθά, δεηγκαηνιεηπηνχκε πεξίπνπ θάζε ιεπηφ θαη  εμεηάδνπκε πνζά tweets 

έρεη θαηαγξάςεη ην ζχζηεκα. Παξαηεξνχκε φηη ην ζχζηεκα κπνξεί λα ιακβάλεη 

πεξίπνπ εβδνκήληα tweets ην ιεπηφ θαη φηη ζηα δέθα ιεπηά θαηαγξάθηεθαλ 698 

tweets. Δπηπιένλ ε δνκή νπξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη κεδεληθφ κέγεζνο. 
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Εικόνα 13 Συμπεριφορά ςυςτιματοσ ςτθ λιψθ tweets 

 

 

Σην επφκελν δηάγξακκα δεηγκαηνιεηπηνχκε θάζε κηζφ ιεπηφ θαη αλαιχνπκε κφλν ην 

κέγεζνο ηεο νπξάο. Παξαηεξνχκε φηη αθφκα θαη κε κηθξφηεξν ρξφλν δεηγκαηνιεςίαο 

ε νπξά έρεη κέγεζνο κεδέλ.  

 

 

Εικόνα 14 Ανάλυςθ δομι ουράσ 
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 Τν ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγνπκε είλαη φηη ην ζχζηεκα είλαη απνδνηηθφ, 

θαζψο επεμεξγάδεηαη ηε δνκή ηεο νπξάο ρσξίο λα επηβαξχλεη ηε κλήκε RAM θαη φηη 

ε αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε νπνία βαζίδεηαη ζην φηη έλα threat εηζάγεη 

έλα κήλπκα tweet ζηε δνκή νπξάο θαη έλα δηαθνξεηηθφ thread δηαβάδεη απηή ηελ ηηκή, 

είλαη ζσζηή. Παξαθάησ εμεηάδεηαη αθφκα πην αλαιπηηθά ην πψο επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηεο ελαιιαγήο δηαθνξεηηθψλ threads λα εμππεξεηείηαη ζσζηά ε δνκή νπξάο.  Σηελ 

εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην πψο ιεηηνχξγεη ε δνκή νπξάο θαηά ηε ιεηηνπξγηά ηεο 

εθαξκνγήο. Παξαηεξνχκε φηη ην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη κφιηο 0.1 msec γηα λα εηζάγεη ην 

κήλπκα ζηελ νπξά. Δπηπιένλ θαίλεηαη ην πψο ν thread scheduler, αιιά θαη νη 

πνιιαπινί επεμεξγαζηέο ηνπ ππνινγηζηή βνεζνχλ ζην λα θαηακεξίδνληαη νη εξγαζίεο 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηε δνκή νπξάο. 

 

 

Εικόνα 15 Δομι ουράσ κατά τθν λειτουργιά τθσ εφαρμογισ 
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Μελϋτη χρόνου write/read ςτο Lucene Index 

 

 Σε απηφ ην πείξακα ζα εμεηάζνπκε ην ηη ζπκβαίλεη ζην Lucene Index θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ,  αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ 

απφ απηφ. Τν θάζε κήλπκα tweet αληηζηνηρεί ζε έλα Lucene document, θαηά ην 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο ηα κελχκαηα ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηε δνκή 

νπξάο επεμεξγάδνληαη θαη εηζάγνληαη ζην Index. Τα  documents απηά δελ εμάγνληαη 

απεπζείαο ζην index,αιιά θξαηνχληαη ζην Buffer ηνπ IndexWritter. Σηελ εθαξκνγή 

καο ν buffer θαηαρσξεί ηα Documents ζην index θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην 

index γηα αλαδεηήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη θάζε κηζφ ιεπηφ,  θαζψο αλαλεψλνπκε ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή. Σην παξαθάησ 

δηάγξακκα εμεηάδνπκε πφζα Documents ππάξρνπλ ζηε RAM (Buffer) γηα θάζε κηζφ 

ιεπηφ πνπ αλαλεψλνπκε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  

 

 

Εικόνα 16 Αρικμόσ Documentsςτο IndexBuffer 

 

 Παξαηεξνχκε φηη θαηά κέζν φξν βξίζθνληαη 42 documents ζην buffer ηνπ 

indexWritter ζε θάζε ρξνληθφ παξάζπξν ηνπ κηζνχ ιεπηνχ.  Δπηπιένλ ν κηθξφηεξνο 

αξηζκφο documents βξίζθεηαη θαηά ηελ πξψηε θνξά εηζαγσγήο ελφο document ζην 

Index. Δμεηάδνληαο ηo ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε εληνιή 

p_Indexwriter.AddDocument(document);  γηα λα εθηειεζηεί παξαηεξνχκε φηη ν 

κεγαιχηεξνο ρξφλνο παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ πξψηε θνξά ηεο εηζαγσγήο ελφο 

document ζην indexWritter. Πην ζπγθξηκέλα βιέπνπκε φηη ην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη 42 
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msec ηελ πξψηε θνξά θαη 0.5 msec ηε δεχηεξε θαηαγξάθνληαο κείσζε 98.81 % . 

Σηελ ηξίηε εηζαγσγή ν ρξφλνο κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα 0.1 msec 

θαηαγξάθνληαο κείσζε 99 % απφ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ πξψηνπ 

document. 

 

Εικόνα 17 Χρόνοσ εκτζλεςθσ AddDocument(document); 

 

 Σηελ ζπλέρεηα κειεηνχκε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ απφ ην Index. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή, ε νπνία θαηαγξάθεη κελχκαηα tweets ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα ησλ 35 ιεπηψλ, αλαδεηνχκε tweets ηα νπνία πεξηέρνπλ ηε ιέμε 

<<London>>. Η αλαδήηεζε, θαζψο θαη ε δεηγκαηνιεςία ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

κέηξεζε,  πξαγκαηνπνηείηαη θάζε έλα ιεπηφ θαη κειεηνχκε ην κέγεζνο πνπ 

θαηαιακβάλεη ζην δίζθν ην Lucene Index, θαζψο θαη ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 

<<indexSearch.Search(query, collector);>>.  Γηα ηελ εχξεζε ηνπ κεγέζνπο πνπ 

θαηαιακβάλεη ην Index αζξνίδνπκε ηα κεγέζε ζε Bytes  γηα θάζε αξρείν ην νπνίν 

πεξηέρεηαη ζην Lucene directory ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά κειεηάκε ην πψο 
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ζπκπεξηθέξεηαη ην κέγεζνο ηνπ Index θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Τα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

Εικόνα 18 Μζγεκοσ directory ανά λεπτό 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Index ην 

νπνίν είλαη απνιχησο ινγηθφ, θαζψο ε εθαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο 

ησλ κεηξήζεσλ εμαθνινπζεί λα πξνζζέηεη δεδνκέλα ζην Index. Απηφ ην νπνίν αξρηθά 

θαίλεηαη πεξίεξγν είλαη ε απφηνκε απμνκείσζε πνπ ππάξρεη ζε δπν ζεκεία ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη πεξίπνπ ζην 19 ιεπηφ θαη ζην 29 

ιεπηφ. Υπεχζπλνο γηα απηέο ηηο αιιαγέο είλαη ν MergeScheduler ηνπ Lucene. Η 

εθαξκνγή θάζε κηζφ ιεπηφ, φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο θαηαρσξεί ζην index ηα 

Documents πνπ βξίζθνληαη ζην Buffer. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

θαηλνχξγησλ segments γηα θάζε θαηαρψξεζε ζην Index. Όηαλ ζε έλα Index ππάξρνπλ 

πνιιά segments,ηφηε ν IndexWritter επηιέγεη θάπνηα απφ απηά θαη ηα ζπγρσλεχεη ζε 

έλα κεγάιν segment. Τν θαηλνχξγην κεγαιχηεξν segment ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξα 

bytes γηα λα παξνπζηάζεη αθξηβψο ηα ίδηα lucene documents [9]. Η ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγηά ηνπ Lucene παξνπζηάδεηαη ζηηο απμνκεηψζεηο πνπ βιέπνπκε ζηε γξαθηθή 

παξάζηαζε θαη εθηφο απφ ην φθεινο ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα γξεγνξφηεξεο αλαδήηεζεο ζην Index, φπσο 

παξνπζηάδνπκε ζηηο επφκελεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  

Φσξίζακε ηηο επφκελεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο απμνκεηψζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
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MergeScheduler. Σηελ πξψηε γξαθηθή παξάζηαζε παξνπζηάδνπκε ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αλαδεηεζεί ε ιέμε <<London>> απφ ην Index θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1 έσο 19 ιεπηά. 

 

 

Εικόνα 19 Χρόνοσ αναηιτθςθσ/Μζγεκοσ Index 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν κέγηζηνο ρξφλνο αλαδήηεζεο βξίζθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο αλαδήηεζεο απαηηψληαο πεξίπνπ 0,012 δεπηεξφιεπηα γηα κφιηο 7513 Bytes. Η 

επνκέλε γξαθηθή παξάζηαζε αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 19 έσο 29 ιεπηά.  

 Σπγθξίλνληαο απηέο ηηο δπν γξαθηθέο παξαηεξνχκε φηη ην Lucene θαηαθέξλεη 

θαη δηαηεξεί ζηαζεξφ ρξφλν αλαδήηεζεο πάξα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Index. 

Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαδεηήζεσλ εθηειέζηεθε ζε πεξίπνπ  0,0003 

δεπηεξφιεπηα. Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη φηη εθηειείηαη αλαδήηεζε ζε index 

κεγέζνπο 5.4ΜΒ ζε κφιηο 0,00027 δεπηεξφιεπηα. 
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Εικόνα 20 Χρόνοσ αναηιτθςθσ/Μζγεκοσ Index 

 

Αξιολόγηςη ακριβεύασ τοποθεςύασ του Streaming API 

 

 Θέινληαο λα εμεηάζνπκε ηελ αθξίβεηα πνπ πξνζθέξεη ην Streaming API ηνπ 

Twitter θηιηξαξηζκέλν απφ κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, εθηειέζακε ην παξαθάησ 

πείξακα. Φξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή ιάβακε 500 tweets ηα νπνία είλαη 

geotagged κε γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηθιείεη ην 

Λνλδίλν (-0.5657,51.2459,0.3488,51.7336). 
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Εικόνα 21 Γεωγραφικόσ χϊροσ αναηιτθςθσ 

 

 Έπεηηα θαηαγξάθνληαο ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο απηψλ ησλ 500 

tweets ηα παξνπζηάδνπκε ζηηο παξαθάησ εηθφλεο : 

 

Εικόνα 22 Γεωγραφικι κζςθ tweets 1 
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Εικόνα 23 Γεωγραφικι κζςθ tweets 2 

 

 Απηφ ην νπνίν παξαηεξνχκε είλαη ην Streaming API ηνπ twitter δελ έρεη 100% 

αθξίβεηα ζηα επηζηξεθφκελα tweets. Βξέζεθε φηη 23 απφ ηα 500 tweets βξίζθνληαη 

εθηφο ηνπ νξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη, επνκέλσο ην twitter 

API καο παξείρε ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα αθξίβεηα 95.4%.  

 Σηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαγξάθηεθε ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ηελ νπνία ζηάιζεθαλ ηα tweets.  Γηαρσξίδνπκε ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθηεθε ε ηνπνζεζία ηνπ tweet. 

 Geo : Τν Tweet δεκηνπξγήζεθε κε έλα γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο, ε 

ηνπνζεζία θαηαγξάθζεθε απηφκαηα απφ κηα θηλεηή έμππλε ζπζθεπή.  

 Place: Τν Tweet δεκηνπξγήζεθε κε έλα place_id, αιιά ρσξίο γεσγξαθηθφ 

πιάηνο θαη κήθνο . Γειαδή ν ρξήζηεο έρεη ζέζεη ρεηξνθίλεηα ηελ ηνπνζεζία 

απφ ηελ νπνία επηζπκεί λα θαίλεηαη φηη έρεη ζηαιεί ην tweet. 
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Εικόνα 24 Διαμόρφωςθ geotagged tweets 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ην 64% ησλ κελπκάησλ ζηάιζεθαλ κε πξνζδηνξηζκέλν 

γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο θαη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πξνήιζαλ απφ 

έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

 

Σύγκριςη μηχανών ανϊλυςησ ςυναιςθόματοσ 

 

 Φξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή αλαδεηνχκε tweets ηα νπνία πεξηέρνπλ ηελ 

ιέμε <<London>>.  Καηαγξάθνπκε 10 απφ απηά θαη έπεηηα εμεηάδνπκε θαη 

ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνπλ ηα δπν API αλάιπζεο 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ εθαξκνγή.   

  

No Σweet υναίςκθμα 
Sentiment140 

υναίςκθμα 
uClassify 

1 Lovely stroll through 
#jubileepark #Canarywharf 
#london. @ Jubilee Park 
https://t.co/RFH9t8GQtv 

Ουδζτερο Θετικό 91% 
Αρνθτικό 9% 

2 @bitbybitco @GA_London 
thanks, great meeting you. 
Keep in touch 

Θετικό Θετικό85 % 
Αρνθτικό 15% 

3 @Pauline_Latham The 
policy was one of the 

Ουδζτερο Θετικό 86% 
Αρνθτικό 14% 

Geo
64%

Place
36%
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causes of the current 
housing crisis, particularly 
in London! 

4 I've always loved this 
sneaky view of Tower 
Bridge since the first time I 
came to London on the 
train as a child. 
http://t.co/l7gqXA8gHy 

Ουδζτερο Θετικό 96% 
Αρνθτικό 4% 

5 @OobaCreative 
@GA_London thanks for 
the tweet - good luck with 
the Twitter hustle :) 

Θετικό Θετικό 93% 
Αρνθτικό 7% 

6 Sunny day in London. :') 
love this weather. Even if I 
have to go to work....... 

Αρνθτικό Θετικό 93% 
Αρνθτικό 7% 

7 go sibs ?? @ London 
Aquatics Centre 
https://t.co/E5trPr1a8u 

Ουδζτερο Θετικό 100% 
Αρνθτικό 0% 

8 1.3m new families will get 
the right to buy their home. 
Big boost for workers in 
London 
http://t.co/LOxwKJ30qa. 

Ουδζτερο Θετικό 90% 
Αρνθτικό 10% 

9 London's Olympic stadium 
is in one of the most 
unimpressive, 
underdeveloped areas of 
the city. What must the 
tourists have thought? 

Ουδζτερο Θετικό 33% 
Αρνθτικό 67% 

10 Breakfast of champions 
before filming... #London 
#GoodMorning #Breakfast 
#UK #Foodie #Filming 
#BusyBee #LongDay 
http://t.co/VNIUEQqK0l 
 

Ουδζτερο Θετικό 100% 
Αρνθτικό 0% 

 

 Σπκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη ην Uclassify API έρεη επηζηξέςεη πην 

ζσζηά απνηειέζκαηα απφ απηφ ηνπ Sentiment140 API ην νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ δε θαηάθεξε λα εμάγεη ην ζσζηφ ζπλαίζζεκα θαη επέζηξεθε ηελ 

ηηκή νπδέηεξν. 
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Κεφϊλαιο 8:  Συμπερϊςματα 
 

 Σε απηφ ην θεθάιαην ζα δνζεί κηα πεξίιεςε ζηελ νπνία ζα αμηνινγεζεί ν 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο. Αθνινχζσο, νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο απηήο ζα πξέπεη 

λα επηζεκαλζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ. Τέινο , ζα πξνηαζνχλ ζέκαηα ηα νπνία δε 

θαιχθζεθαλ, σο έλαπζκα γηα κειινληηθέο εξγαζίεο . 

 

Περύληψη 
 

 Σην εηζαγσγηθφ θεθάιαην 1 αλαγλσξίζηεθε ην πξφβιεκα θαη ηέζεθαλ νη 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηαζηεί αλ νινθιεξψζεθαλ 

νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί θαη ηη ζπκπεξάζκαηα βγήθαλ. Παξαθάησ δίλεηαη κηα 

πεξίιεςε ηεο έξεπλαο αλά ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ.  

 Αθνχ κειεηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο tweet κελχκαηνο εμεηάζηεθε ην 

Rest, αιιά θαη ην Streaming API ηα νπνία πξνζθέξεη ην twitter γηα εμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ. Έπεηηα παξνπζηάζηεθε ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ην Open 

Authentication (OAuth) έηζη ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε ηαπηφηεηα κηαο εθαξκνγήο. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ γλψζεηο δεκηνπξγήζεθε ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ε νπνία θαιεί ην streaming API γηα λα ιάβεη tweets. Η αξρηηεθηνληθή ιήςεο 

Tweets αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 5. Σην θεθάιαην 3 παξνπζηάζηεθε ε δνκή ηνπ 

Lucene θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί. Αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη θπξίσο 

δηεξγαζίεο ηνπ, φπσο AnalyzeDocument, IndexDocument, Index, RunQuery θαη 

BuildQuery-RenderResults θαη ζην θεθάιαην 5 παξνπζηάζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ 

Lucene ζηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο. Πεηξακαηηθά εμεηάζηεθε ν αξηζκφο θαη ν ξπζκφο 

ησλ tweets πνπ ιακβάλεη ε εθαξκνγή θαη ε αθξίβεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θίιηξνπ 

Location ζην Streaming API. Οη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ην Location θίιηξν δελ 

παξέρεη πιήξε αθξίβεηα ζην θηιηξάξηζκα ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. 

Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα, γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην Lucene Index 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο 

δεδνκέλσλ απφ απηφ. Τέινο, εμεηάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη 

ε εθαξκνγή, ψζηε λα επηζηξέςεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ελ αλαινγία κε ην 

κέγεζνο ηνπ Lucene Index. 
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Αξιολόγηςη ερευνητικών ςτόχων 
 

 

 ηαηηζηηθή απεηθόληζε κέζφ γραθηθώλ παραζηάζεφλ πιεροθορηώλ ζηο 

ζύλοιο ηφλ  tweets. 

Σην θεθάιαην 5 παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ γξαθεκάησλ. Πην 

αλαιπηηθά, ην πξψην γξάθεκα παξνπζηάδεη ηα δέθα πην δηαδεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηνχκελα Hashtags θαη ην δεχηεξν παξνπζηάδεη ηηο δέθα πην 

δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε ησλ tweets. 

Τα δεδνκέλα ησλ γξαθεκάησλ αλαλεψλνληαη θάζε κηζφ ιεπηφ. 

 

 Εθαρκογή  sentiment analysis θαη γραθηθή απεηθόληζε ηφλ 

αποηειεζκάηφλ ζηα αποηειέζκαηα ηες αλαδήηεζες. 

Σηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλάιπζεο 

ζπλαηζζήκαηνο, απηή ηνπ Sentiment140 θαη απηή ηνπ Uclassify. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ απηά ηα 2 API αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 5. Δπηπιένλ 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ κεηξήζεηο γηα λα εμεηαζηεί πνην απφ απηά ηα API είλαη 

πην αμηφπηζην. 

 

 Απαίηεζε όια ηα παραπάλφ λα ζσκβαίλοσλ ζε πραγκαηηθό τρόλο. 

Η εθαξκνγή ηεο κειέηεο απηήο δεκηνπξγήζεθε γηα λα ιεηηνχξγεη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη, ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα tweets, 

λα κπνξνχκε λα θάλνπκε αλαδεηήζεηο ζην Index. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ησλ 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ αλαλεψλνληαη απηφκαηα θάζε κηζφ ιεπηφ, έηζη ψζηε 

λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηλνχξγηα ζηνηρεία απφ ηα λέα κελχκαηα tweets. 

 

Μελλοντικό ϋρευνα 
 

 Δίδακε φηη ε αξρηηεθηνληθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

αξθεηά θαιά ζην λα ζπγθεληξψλεη, αιιά θαη λα αλαιχεη πνιχ γξήγνξα κελχκαηα 

tweets κε ην ζπλδπαζκφ ηεο βηβιηνζήθεο Lucene. Παξφια απηά πηζηεχνπκε φηη ε 
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εξγαζία κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο ηδέεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 

 

 Μεγαιύηερε αθρίβεηα ζηο γεφγραθηθή περηοτή ηφλ tweets. 

Παξαηεξήζεθε φηη ην StremingAPI ηνπ twitter δελ έρεη 100% αθξίβεηα ζηα 

επηζηξεθφκελα tweets, θαζψο βξέζεθε φηη ην  twitter API καο παξείρε 

αθξίβεηα 95.4%. Παξεκβάιινληαο κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα ειέγρεη εάλ ην 

ιεθζέλ κήλπκα βξίζθεηαη εληφο ηνπ νξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ή φρη ζα 

κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζην ζχζηεκα αθξίβεηα 100%. 

 

 Αλαγλώρηζε Spam tweets 

 Τνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 , ζρεδφλ ην 11 ηνηο εθαηφ φισλ ησλ κελπκάησλ 

Twitter ήηαλ spam [12],  ελψ κηα άιιε έξεπλα [13] δηαπίζησζε κηα αχμεζε 

355 % ηνπ spam ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Δπνκέλσο κηα κειινληηθή εξγαζία ζα 

κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζην πσο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην spam έηζη 

ψζηε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλαδήηεζή καο λα είλαη νξζφηεξα. 

 

 Εvent detection 

Η εθαξκνγή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ έξεπλα ηεο εξγαζίαο πξνζθέξεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα εθαξκνγή 

πνπ ζα κπνξεί λα εληνπίδεη απηφκαηα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, δειαδή ηελ αλαγλψξηζε tweets ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα, ζε θνληηλή γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη κε 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα απφ ην ζχλεζεο. 
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Παρϊρτημα A 
 

 Σην παξάξηεκα Α παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 6. 

 

Συμπεριφορϊ ςυςτόματοσ ςτη λόψη tweets 
 

 

Ανϊλυςη δομό ουρϊσ 

 
Χρόνοσ (min) Μζγεκoσ ουράσ 

00:00:30.002 0 

00:01:00.015 0 

00:01:30.030 0 

00:02:00.044 0 

00:02:30.058 0 

00:03:00.072 0 

00:03:30.086 0 

00:04:00.100 0 

00:04:30.114 0 

00:05:00.128 0 

00:05:30.142 0 

00:06:00.156 0 

00:06:30.171 0 

00:07:00.185 0 

00:07:30.199 0 

00:08:00.213 0 

00:08:30.227 0 

00:09:00.241 0 

00:09:30.255 1 

00:10:00.269 0 

 

Αριθμόσ Documents ςτο IndexBuffer 
 

Χρόνοσ (min) Documents ςτθ RAM 

0:00 0 

00:24.347 30 
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00:54.362 49 

01:24.376 48 

01:54.39 42 

02:24.404 44 

02:54.419 43 

03:24.432 39 

03:54.446 43 

04:24.460 47 

04:54.473 44 

05:24.488 39 

05:54.523 37 

06:24.517 35 

06:54.532 41 

07:24.546 41 

07:54.560 46 

08:24.572 43 

08:54.589 42 

09:24.601 43 

09:54.614 39 

10:24.630 40 

 

Χρόνοσ αναζότηςησ/Μϋγεθοσ Index 
 

Χρόνοσ αναηιτθςθσ 
(sec) 

Μζγεκοσ directory (bytes) 

0,0112643 7513 

0,0015621 137746 

0,000162 302963 

0,0002106 475612 

0,0002321 633864 

0,0002502 781811 

0,0002734 937633 

0,0002574 1092926 

0,0003151 1302625 

0,0002719 1461990 

0,0003507 1587631 

0,0002408 1765111 

0,0002218 1984286 

0,0002221 2156203 

0,0002288 2370910 

0,0003613 2514150 

0,000492 2742143 

0,0002807 2888498 
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0,0022482 5979891 

0,0003247 3210263 

0,0001901 3398071 

0,0002837 3554421 

0,0003278 3712852 

0,0003625 3879406 

0,0004099 4079647 

0,0004494 4366750 

0,0003287 4360591 

0,0004687 4509530 

0,011302 6387854 

0,0005074 4850784 

0,0003051 5073004 

0,0003401 5270835 

0,0003042 5496901 

0,0002725 5746805 

0,0003513 5959757 

 

 


