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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων. Όλο και
περισσότερα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται και όλο και περισσότερα άτοµα γίνονται
χρήστες αυτό το κοινωνικών δικτύων. Παράγεται τεράστιος όγκος δεδοµένων όπου
µπορεί να φανεί χρήσιµος σε ερευνητές για µελέτη αυτών των δεδοµένων. Στο τοµέα
της ψυχολογίας ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν πως η προσωπικότητα ενός
χρήστη µπορεί να αντικατοπτρίζετε στην δραστηριότητα του στα κοινωνικά αυτά
δίκτυα.
Για τον σκοπό αυτό θα δηµιουργήσουµε µια εφαρµογή στο κοινωνικό δίκτυο Facebook
όπου θα ανακτά τα δεδοµένα του χρήστη και θα προσπαθεί να εξάγει το µοντέλο
προσωπικότητας του. Ο χρήστης ακόµα θα συµπληρώνει ένα ειδικό ερωτηµατολόγιο το
οποίο δίνει την προσωπικότητα του χρήστη. Έτσι µε αυτό το τρόπο θα µπορέσουµε να
συγκρίνουµε τα δύο µοντέλα και να αξιολογήσουµε πως από την συµπεριφορά του
χρήστη µέσα από το κοινωνικό δίκτυο µπορούµε να εξάγουµε το µοντέλο
προσωπικότητας.
Επιπλέον δηµιουργήσαµε και σελίδα για την διαχείριση αυτό το δεδοµένων. Δηλαδή ην
παρακολούθηση το χρηστών οι οποίοι θα χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή και καθώς
και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τα µοντέλα προσωπικότητας των
χρηστών.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

1.1 Ορισµός Προβλήµατος

1

1.2 Σκοπός Διπλωµατικής

2

1.3 Περιγραφή Κεφαλαίων

2

1.1

Ορισµός προβλήµατος

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας σκοπό είχαµε να δούµε την σχέση των
ανθρώπων όπως αυτή εµφανίζεται µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και πιο συγκεκριµένα
από το κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Τα τελευταία χρόνια, τα κοινωνικά δίκτυα όλο
και εξαπλώνονται. Αναπτύσσονται καινούργια κοινωνικά δίκτυα που εκλύουν αρκετούς
χρήστες. Οι πλείστοι άνθρωποι είναι χρήστες σε περισσότερα από ένα κοινωνικό δίκτυο
και ξοδεύουν αρκετό χρόνο καθηµερινά σε αυτά.
Λόγω του ότι οι χρήστες αλληλοεπιδρούν σε καθηµερινή βάση µε τα κοινωνικά δίκτυα,
υπάρχει αρκετός όγκος πληροφοριών ο οποίος να σχετίζεται µε τον συγκεκριµένο
χρήστη. Έτσι µπορούµε να εξάγουµε σηµαντικές πληροφορίες για αυτό τον χρήστη.
Για αυτό το λόγο, ερευνητές από τον τοµέα της ψυχολογίας προσπαθούν να εντοπίσουν
αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της προσωπικότητας του χρήστη και τον τρόπο που
αλληλοεπιδρά µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Συνήθως αυτό γίνεται µε
ερωτηµατολόγια που απαντούν οι χρήστες. Αρκετές φορές όµως οι χρήστες µπορεί να
µην απαντούν µε ειλικρίνεια το ερωτηµατολόγιο και ως αποτέλεσµα να µην βγαίνουν
ορθά συµπεράσµατα.
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1.2

Σκοπός Διπλωµατικής

Μέσα από αυτή την διπλωµατική εργασία θα δείξουµε πως µπορούµε να καλύψουµε
αυτό το πρόβληµα δηµιουργώντας µια εφαρµογή στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και
προσπαθώντας µέσω από αυτή να δηµιουργήσουµε το µοντέλο προσωπικότητας του
χρήστη που προκύπτει από τις διάφορες ενέργειες του στο δίκτυο. Η συγκεκριµένη
εφαρµογή εξάγει σηµαντικά δεδοµένα του χρήστη και µε την κατάλληλη επεξεργασία
γίνεται η δηµιουργία ενός µοντέλου προσωπικότητας του χρήστη µε βάση τις
διαστάσεις του «Big Five», καθώς και η παροχή εξατοµικευµένων πληροφοριών στον
χρήστη.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από την υλοποίηση αυτής της µελέτης είναι:
•

Πως µπορούµε να µοντελοποιήσουµε το χρήστη µε βάση το µοντέλο του «Big
Five» µέσα από την δραστηριότητα του χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο
Facebook.

•

1.3

Πως µπορούµε να προσφέρουµε στο χρήστη εξατοµικευµένες πληροφορίες.

Περιγραφή Κεφαλαίων

Αφού ορίσαµε το πρόβληµα και είδαµε το σκοπό της διπλωµατικής τώρα θα δούµε µια
σύντοµη περιγραφή τι θα ακολουθήσουν στα επόµενα κεφάλαια.
Στο Κεφάλαιο 2 θα αναφερθούµε για την σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει σε σχέση
µε αυτό το θέµα. Θα δούµε το µοντέλο προσωπικότητας µε βάση το µοντέλο του «Big
Five». Στο Κεφάλαιο 3 θα µιλήσουµε για το υπολογιστικό πλαίσιο, το κοινωνικό δίκτυο
του Facebook, την µοντελοποίηση του χρήστη καθώς τις τεχνολογίες και τα εργαλεία
ανάπτυξης λογισµικού που χρησιµοποιηθήκαν. Για την υλοποίηση του συστήµατος θα
µιλήσουµε στο Κεφάλαιο 4, για της απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του συστήµατος.
Θα δούµε αναλυτικότερα την εφαρµογή personapp στο Facebook στο Κεφάλαιο 5 και
στο Κεφάλαιο 6 θα δούµε την ιστοσελίδα του διαχειριστεί όπου θα µπορεί να
διαχειρίζεται τους χρήστες και τα δεδοµένα του συστήµατος.

2

Στο Κεφάλαιο 7 θα αναφερθούµε για την αξιολόγηση του συστήµατος µε ανάλυση των
δεδοµένων. Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 θα δούµε τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από
εκπόνηση αυτής της διπλωµατικές και

ποιες µελλοντικές προοπτικές µπορούν να

υπάρξουν.

3

Κεφάλαιο 2
Σχετική Βιβλιογραφία

2.1 Εισαγωγή

4

2.2 Γνωρίσµατα προσωπικότητας του µοντέλου «Big Five»

5

2.2.1 Τα γνωρίσµατα προσωπικότητας
2.2.2 Σχέση γνωρισµάτων προσωπικότητας µε τις δραστηριότητες
του Facebook

7

2.3 Σχετική Εργασία

8

2.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε στο ερευνητικό υπόβαθρο κάτω από την ιδέα της
παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Θα ακολουθήσει η περιγραφή των γνωρισµάτων
προσωπικότητας στο µοντέλο «Big Five» όπου αυτά προκύπτουν από την
δραστηριότητα κάποιου χρήστη σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Μετά θα αναφερθούµε σε
παρόµοιου τύπου µελέτες, οι οποίες προσπάθησαν να αναλύσουν δεδοµένα από
κοινωνικά δίκτυα.

2.2

Γνωρίσµατα προσωπικότητας του µοντέλου «Big Five»

Θα αναλύσουµε τα γνωρίσµατα προσωπικότητας καθώς και την σχέση τους µε τις
δραστηριότητες κάποιου χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.

4

2.2.1

Τα γνωρίσµατα προσωπικότητας

Τα γνωρίσµατα προσωπικότητας «Big Five» περιγράφονται στην ψυχολογία ως πέντε
µεγάλες διαστάσεις που καθορίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, όπου µπορούν να
προβλέψουν ορισµένες πτυχές της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Αυτές οι πέντε µεγάλες
διαστάσεις, όπως διατυπώθηκε από τον Goldberg [1], είναι η εξωστρέφεια
(extraversion), διαφάνεια (openness), ευσυνειδησία (conscientiousness), τερπνότητα
(agreeableness), και νεύρωση (neuroticism).
Οι περισσότερες από τις µελέτες που έχουν διεξαχθεί από τους κοινωνικούς
επιστήµονες χρησιµοποιούν το «Big Five» ερωτηµατολόγιο[2] ως σηµείο αναφοράς για
την πρόβλεψη της προσωπικότητας του χρήστη. Αυτό το ερωτηµατολόγιο ταξινοµεί
ένα άτοµο, σε µια από τις πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας.
Οι πέντε διαστάσεις του µοντέλου «Big Five» ερµηνεύονται ως εξής:
Εξωστρέφεια: Τα άτοµα που βρίσκονται σε αυτή την διάσταση συνήθως
απολαµβάνουν ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και είναι ενθουσιώδης, οµιλητικοί,
διεκδικητικοί και κοινωνικοί. Έχουν την ανάγκη να διαφηµίζουν τις δραστηριότητες
τους σε άλλους. Η διάθεση τους εξαρτάται από την γνώµη των άλλων ατόµων. Είναι
αυτοί που δαπανούν περισσότερες ώρες σε διαδικτυακούς τόπους[3]. Είναι επιρρεπές
στο να πλήττουν όταν είναι µόνοι τους.
Τερπνότητα: Σε αυτή την διάσταση βρίσκονται τα άτοµα που θεωρούνται
συµπονετικά, συνεργάσιµα, ζεστά και διακριτικά. Τα άτοµα αυτά τείνουν να πιστεύουν
ότι οι πλείστοι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, αξιοπρεπής και αξιόπιστοι.
Ευσυνειδησία: Είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει ένα άτοµο να είναι
εξονυχιστικό, προσεκτικό, ή σε εγρήγορση. Έχουν την επιθυµία να κάνουν µια εργασία
καλά. Ευσυνείδητα άτοµα έχουν την τάση να δείχνουν αυτοπειθαρχία, να ενεργούν
σύµφωνα µε το

νόµο, και να στοχεύουν σε επιτεύγµατα. Είναι οργανωµένα και

5

αξιόπιστα. Οι άνθρωποι που σκοράρουν χαµηλά στην ευσυνειδησία τείνουν να είναι πιο
χαλαροί, µε λιγότερο προσανατολισµό σε στόχους, και δεν οδηγούνται στην επιτυχία.
Έχει καταγραφεί ότι επειδή οι άνθρωποι µε υψηλή ευσυνειδησία είναι περισσότερο
προσηλωµένοι στους στόχους, τη δραστηριότητά τους στο Facebook θα µειωθεί σε
σχέση µε άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου [18]. Αυτό σηµαίνει ότι θα ξοδεύουν
λιγότερο χρόνο στο Facebook? θα έχουν λιγότερους φίλους και θα δηµοσιεύσουν
λιγότερες φωτογραφίες και
καταστάσεις [21]. Επιπλέον, τα άτοµα που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα ήθελα
σπάνια κάποιες αναρτήσεις ή ανήκουν σε οµάδες [9].
Νεύρωση: Σε αυτή την διάσταση βρίσκονται τα άτοµα µε την τάση να βιώνουν έντονα
αρνητικά συναισθήµατα όπως ο θυµός, το άγχος, η κατάθλιψη. Η νεύρωση είναι
αλληλένδετη µε χαµηλή ανοχή για το άγχος ή άλλων αρνητικών ερεθισµάτων. Τα
άτοµα µε σκοράρουν ψηλά σε αυτή την κατηγορία είναι πιο πιθανό να ερµηνεύουν
συνήθεις καταστάσεις απειλητικές και µικρές απογοητεύσεις σε απελπιστικά δύσκολες.
Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από νευρωτισµό, τείνουν να είναι πιο συχνοί
χρήστες του Facebook, δεδοµένου ότι θέλουν να ελέγχουν τις πληροφορίες για τον
εαυτό τους και το περιβάλλον τους [18]. Έτσι, η πιο συχνή δραστηριότητα που ασκούν
είναι να διαδώσει πληροφορίες ή δηλώσεις που εγκρίνουν. Σε αντίθεση αποφεύγουν τη
δηµοσίευση φωτογραφιών του εαυτού τους [22]. Επιπλέον, οι άνθρωποι που
χαρακτηρίζεται από αυτή τη διάσταση τείνουν να έχουν λιγότερους φίλους στο
Facebook, αλλά την ίδια στιγµή, συχνά χρησιµοποιούν παρόµοια λειτουργία σε θέσεις
από αυτούς τους φίλους [3, 9].
Διαφάνεια: Περιγράφει τα άτοµα µε µια γενική εκτίµηση για την τέχνη, συγκίνηση,
περιέργεια και για ποικιλία εµπειριών. Τα άτοµα που είναι ανοιχτά σε εµπειρία είναι
διανοητικά περίεργα, συγκινηµένα µε την τέχνη και ευαίσθητα στην οµορφιά. Τα άτοµα
που ανήκουν σε αυτή τη διάσταση είναι πιο πιθανό να κρατούν αντισυµβατικές
πεποιθήσεις. Έτσι διακρίνονται για την ειλικρίνεια τους στην εµπειρία, λόγω της
δεκτικότητας τους στην διάθεση για νέες εµπειρίες.
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2.2.2

Σχέση γνωρισµάτων προσωπικότητας µε τις δραστηριότητες του Facebook

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα δούµε τι σχέση έχουν τα γνωρίσµατα προσωπικότητας που
µιλήσαµε πιο πάνω µε τις δραστηριότητες στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook από
κάποιες έρευνες. Αυτές οι έρευνες προσπάθησαν να προσπαθούσαν να συνδέσουν
κάποιες από τις δραστηριότητες που µπορεί να εκτελέσει και τα αντικείµενα που µπορεί
να αλληλοεπιδράσει ένας

χρήστης στο Facebook, σε σχέση µε τα γνωρίσµατα

προσωπικότητας του “Big Five”.
Εξωστρέφεια: Τα άτοµα σε αυτή την διάσταση στο κοινωνικό δίκτυο Facebook,
συνήθως ανήκουν σε περισσότερες οµάδες και έχουν περισσότερους φίλους[4]. Έχουν
την τάση να ανεβάσουν περισσότερες φωτογραφίες από προσωπικές στιγµές και να
δηµοσιεύουν περισσότερες καταστάσεις. Ακόµη τείνουν να κάνουν περισσότερες
συνοµιλίες µε φίλους τους στο Facebook, ήταν πιο πιθανό να µεταδίδουν τις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις τους καθώς και να δηµοσιεύουν περισσότερες
φωτογραφίες.
Τερπνότητα: Η συµπεριφορά σε κοινωνικά δίκτυα για τους ανθρώπους που
παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις σε αυτή τη διάσταση, προτιµούν να επικοινωνούν
περισσότερο µε προσωπικά µηνύµατα στο Facebook µε τους φίλους τους και να
συµµετέχουν πιο ενεργά µε online παιχνίδια που προσφέρονται στο API του Facebook
[5]. Επιπλέον, τα άτοµα που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν χρησιµοποιούν τα
κοινωνικά δίκτυα για µεγάλο χρονικό διάστηµα και αποφεύγουν να κάνουν
δηµοσιεύσεις για φίλους τους [3, 6].
Ευσυνειδησία: Έχει καταγραφεί ότι επειδή οι άνθρωποι µε υψηλή ευσυνειδησία είναι
περισσότερο προσηλωµένοι στους στόχους, η δραστηριότητά τους στο Facebook θα
µειωθεί σε σχέση µε άλλους χρήστες του κοινωνικού δικτύου [4]. Αυτό σηµαίνει ότι θα
ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στο Facebook, θα έχουν λιγότερους φίλους και θα
δηµοσιεύσουν λιγότερες φωτογραφίες και καταστάσεις [7]. Επιπλέον, τα άτοµα που
εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα έκαναν σπάνια κάποιες αναρτήσεις ή θα δήλωναν
ότι ανήκουν σε οµάδες [8].
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Νεύρωση: Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από αυτή την διάσταση, τείνουν να είναι
πιο συχνοί χρήστες του Facebook, δεδοµένου ότι θέλουν να ελέγχουν τις πληροφορίες
για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους [4]. Έτσι, η πιο συχνή δραστηριότητα που
ασκούν είναι να δηµοσιεύουν πληροφορίες ή καταστάσεις που θέλουν. Σε αντίθεση
αποφεύγουν τη δηµοσίευση φωτογραφιών τους [5]. Επιπλέον, οι άνθρωποι που
χαρακτηρίζεται από αυτή τη διάσταση τείνουν να έχουν λιγότερους φίλους στο
Facebook.
Διαφάνεια: Τα άτοµα σε αυτή την διάσταση έχουν την τάση να χρησιµοποιούν το
κοινωνικό δίκτυο περισσότερο χρόνο για να ερευνούν νέες εµπειρίες [8]. Επίσης για να
δηµοσιεύουν καινούργιες δικές τους καταστάσεις. Τους αρέσει να είναι σε πολλές
οµάδες και δηλώνουν συχνά ότι τους αρέσει κάτι όταν το θεωρούν ενδιαφέρον.

2.3

Σχετικές Εργασίες

Σχετικές εργασίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν ήταν το PersonaWeb, η οποία ήταν µια
διπλωµατική εργασία του προηγούµενου έτους. Υλοποιήθηκε µια εφαρµογή στο
κοινωνικό δίκτυο Facebook, η οποία είχε ως σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσο είναι
δυνατό παίρνοντας δεδοµένα δραστηριότητας ενός χρήστη από το κοινωνικό δίκτυο
Facebook,

να

εξαχθούν

συµπεράσµατα

ως

προς

τα

χαρακτηριστικά

της

προσωπικότητας του.
Αρχική προσέγγιση ήταν η επέκταση της πιο πάνω υλοποίησης. Όµως αυτό δεν ήταν
εφικτό λόγω κάποιων προβληµάτων τα οποία παρουσιάστηκαν. Ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν ήταν ότι η πιο πάνω υλοποίηση
αναπτύχθηκε σε παλαιότερη έκδοση του Graph API και συγκεκριµένα την 2.0. Κατά
την υλοποίηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας η διαθέσιµη έκδοση ήταν η 2.2.
Σε αυτήν την τελευταία έκδοση υπήρχαν κάποιες διαφορές όσο αναφορά το τρόπο µε
τον οποίο γινόταν η εκτέλεση των ερωτηµάτων για την ανάκτηση των δεδοµένων από
το Facebook. Στην παλιά έκδοση η ανάκτηση των δεδοµένων γινόταν µε την χρήση της
ειδικής γλώσσας ερωτηµάτων FQL, ενώ στη νέα έκδοση γίνεται µε την µέθοδο του
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GET όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 3.5. Ένα άλλο πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν
ότι στην νέα έκδοση µειώθηκαν τα δεδοµένα που µπορούσαµε να ανακτήσουµε από το
Facebook. Για παράδειγµα στην παλιά έκδοση µας επιτρεπόταν να ανακτήσουµε όλα τα
αντικείµενα (π.χ. φωτογραφίες, καταστάσεις, κτλ.) για τα οποία δήλωσε ο χρήστης ότι
του αρέσουν, ενώ στην νέα έκδοση µας επιτρέπεται να ανακτήσουµε µόνο τις σελίδες
που δήλωσε ότι του αρέσουν.
Τέλος για την επίτευξη του στόχου µας έγινε επαναπροσέγγιση της µελέτης έτσι ώστε
να µπορέσουµε να εξάγουµε το µοντέλο προσωπικότητας µε βάση τα νέα δεδοµένα που
µας επιτρέπει να ανακτήσουµε η νέα έκδοση του Facebook Graph API.
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3.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί µια γενική περιγραφή του κοινωνικού δικτύου
Facebook, η µοντελοποίηση του χρήστη σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Όπως επίσης θα
αναφερθεί το υπολογιστικό πλαίσιο της µοντελοποίησης του χρήστη, οι τεχνολογίες και
τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκαν για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.
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3.2

Το κοινωνικό δίκτυο Facebook

Ένα από τα πιο διαδεδοµένα κοινωνικά δίχτυα, το οποίο υπερβαίνει τους 1.39
δισεκατοµµύρια µηνιαίους ενεργούς χρήστες µε 13% άνοδο χρόνο µε τον χρόνο.
Καθηµερινά 890 εκατοµµύρια χρήστες συνδέονται στο κοινωνικό δίκτυο. Κάθε 60
δευτερόλεπτα 510 σχόλια αναρτώνται, 293,000 καταστάσεις ανανεώνονται και 136,000
φωτογραφίες ανεβάζονται στο κοινωνικό δίκτυο. 1
O χρήστης στο κοινωνικό δίκτυο Facebook µπορεί να αναρτήσει µια κατάσταση, να
ανεβάσει φωτογραφία ή βίντεο. Μπορεί να στείλει αίτηµα φιλίας σε ένα άλλο χρήστη
και αυτός να το αποδεχθεί και έτσι θα είναι φίλοι στο κοινωνικό δίκτυο. Επίσης, ένας
χρήστης µπορεί να δηλώσει ότι του αρέσει ή να κοινωνικοποιήσει µια φωτογραφία ή
ένα βίντεο ή µια κατάσταση κάποιου άλλου χρήστη.
Μπορούµε έτσι να αντιληφθούµε το µεγάλο όγκο δεδοµένων ο οποίος περιέχεται στο
Facebook. Με τα σωστά δεδοµένα µπορούν να παραχθούν πληροφορίες οι οποίες να
είναι χρήσιµες για διάφορους ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς.

3.3

Μοντελοποίηση Χρήστη

Η ερευνητική περιοχή της µοντελοποίησης χρήστη ασχολείται µε την δηµιουργία ενός
µοντέλου, αναπαριστάµενο από ένα αριθµό παραµέτρων οι οποίες αντιπροσωπεύουν το
χρήστη κάποιου συγκεκριµένου συστήµατος, ιστοσελίδας παιχνιδιού κτλ. Οι
παράµετροι που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτώνται πάντα από την εφαρµογή και το
σύστηµα στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο αυτό. Ο σκοπός του σχηµατισµού
ενός µοντέλου για το χρήστη κάποιου συστήµατος είναι η µετέπειτα εφαρµογή του

1

https://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-facebook-statistics/
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ώστε να παρέχει το σύστηµα στο χρήστη µια πιο εξατοµικευµένη ή/και προσαρµοσµένη
εµπειρία αλληλεπίδρασης µε αυτό [8]. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα µπορεί να
χειρίζεται καλύτερα ή να παίρνει πιο χρήσιµες πληροφορίες από το σύστηµα και θα
είναι πιο ευχαριστηµένος µε την χρήση του.
Το µοντέλο χρήστη είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι µεγάλου αριθµού ιστοσελίδων και
άλλων διαδικτυακών εφαρµογών. Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που αποθηκεύουν
σχετικά µε το χρήστη, προσπαθούν να προσαρµόσουν το υλικό τους ανάλογα και σε
κάποιες ακόµα περιπτώσεις να προσφέρουν εισηγήσεις του τύπου ‘Τι θα άρεσε στο
χρήστη αυτό περισσότερο’[9]. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η Amazon2, µια εταιρεία µε
χρόνια δραστηριότητα στις πωλήσεις µέσω διαδικτύου.
Στο επόµενο υποκεφάλαιο θα περιγραφεί συνοπτικά η διαδικασία µοντελοποίησης των
χρηστών όπως έχει αναπτυχθεί στην παρούσα διπλωµατική εργασία.

3.4

Υπολογιστικό πλαίσιο Μοντελοποίησης Χρήστη

Ο σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η µοντελοποίηση των χρηστών του
κοινωνικού δικτύου Facebook. Εξάγοντας τα δεδοµένα από το προφίλ του χρήστη και
τις ενέργειες του µέσα από το κοινωνικό δίκτυο. Στην συνέχεια θα δούµε το
υπολογιστικό πλαίσιο για την δηµιουργία του µοντέλου του χρήστη.
Στο πλαίσιο αυτό, το µοντέλο χρήστη θα είναι βάση της διάστασης «Big Five» και σε
ποια κατηγορία ανήκει ο χρήστης. Σκοπός είναι να το πετύχουµε αυτό µέσα από το
κοινωνικό δίκτυο αλλά ο χρήστης θα κάνει και ένα ερωτηµατολόγιο έτσι ώστε µέσα
από αυτό να µπορούµε να εξάγουµε το µοντέλο του χρήστη.

2

www.amazon.com
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Δεδοµένα χρήστη από το

Δεδοµένα χρήστη από το

κοινωνικό δίκτυο

ερωτηµατολόγιο

Επεξεργασία των

Επεξεργασία των

Δεδοµένων

Δεδοµένων

Μοντέλο χρήστη

3.4.1

Μοντέλο χρήστη

Περιγραφή Μηχανισµού Εξόρυξης Πληροφοριών του Χρήστη από το

Facebook

Στην δηµιουργία του µοντέλου χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο περιλαµβάνονται οι
ακόλουθες διαδικασίες: 1) ανάκτηση των δεδοµένων του χρήστη από το κοινωνικό
δίκτυο, όπου αυτά φυλάγονται στις βάσεις δεδοµένων του Facebook. 2) επιλογή των
αναγκαίων στοιχείων για αποθήκευση στην δική µας βάση δεδοµένων. 3) επεξεργασία
των κατάλληλων δεδοµένων για την δηµιουργία µοντέλου προσωπικότητας.

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούµε είναι πληροφορίες του χρήστη και η δραστηριότητα
του στο κοινωνικό δίκτυο, δηλαδή προσωπικές πληροφορίες και δεδοµένα του. Για
παράδειγµα µερικές δραστηριότητες όπως ότι δήλωσε ότι του αρέσει κάποια σελίδα ή
µια φωτογραφία την οποία ανέβασε στο δίκτυο. Επίσης µερικά άλλα παραδείγµατα
είναι κάποια κατάσταση η οποία ανέβασε στο δίκτυο ή ακόµα και κάποια εκδήλωση
που δήλωσε ότι θα παρευρεθεί. Τα πιο πάνω δεδοµένα, τα οποία αποφασίσαµε να
ανακτήσουµε από τον χρήστη έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε το µοντέλο
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προσωπικότητας του, τα αντλούµε µε διαφορετικά καλέσµατα από Graph API του
Facebook. Μερικά δεδοµένα τα οποία παίρνουµε από το κοινωνικό δίκτυο τα
αποθηκεύουµε αυθαίρετα στην βάση µας

ενώ κάποια άλλα έπονται µερικής

επεξεργασίας ούτως ώστε να εξάγουµε τις πληροφορίες, τις οποίες θα είναι σηµαντικές
για την µετέπειτα µοντελοποίηση του χρήστη.
Για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας ανάκτησης των δεδοµένων από το προφίλ του
χρήστη χρειαζόµαστε το διακριτικό αριθµό της εφαρµογής και το µυστικό κλειδί. Η
διαδικασία αυτή αποτελείτε από τρία στάδια, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 1) ο χρήστης
παραχωρεί τα δικαιώµατα πρόσβασης για τα δεδοµένα όπου θα ανακτηθούν από το
προφίλ του. Όλα τα δικαιώµατα θα ζητηθούν µόνο την πρώτη φορά οµαδοποιηµένα. 2)
εκτελούµε τα ερωτήµατα για συγκεκριµένα δεδοµένα που θέλουµε να αντλήσουµε και
όχι µαζικά. 3) αποθηκεύουµε τις πληροφορίες στην δική µας βάση.

3.4.2

Μοντέλο Χρήστη

Το µοντέλο προσωπικότητας του χρήστη αντικατοπτρίζεται από τις 5 διαστάσεις
προσωπικότητας του µοντέλου «Big Five». Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα τα οποία
αντλήσαµε από τον χρήστη και µε την ανάλογη επεξεργασία στην οποία υπόκεινται
προσπαθούµε να παραγάγουµε το µοντέλο του χρήστη. Αυτά τα δεδοµένα που
λαµβάνουµε υπόψη µας είναι οι ενεργοί φίλοι του χρήστη, ο συνολικός αριθµός φίλων
του χρήστη, οι σελίδες οι οποίες δήλωσε ότι του αρέσουν, οι χρήστες οπού είναι
ιδιοκτήτες των φωτογραφιών και των βίντεο όπου ο χρήστης προστέθηκε µε ετικέτα.
Επίσης ο αριθµός των καταστάσεων όπου ανέβασε στο δίκτυο και ο συνολικός αριθµός
φωτογραφιών. Σηµαντικές είναι οι εκδηλώσεις στις οποίες δήλωσε ο χρήστης ότι θα
παρευρεθεί ή αυτές που έχει δηµιουργήσει, τους συνδέσµους τους οπούς δηµοσίευσε,
το ποσοστό των φωτογραφιών προφίλ του σε σχέση µε το συνολικό αριθµό όπου
ανέβασε, το ποσοστό του αγαπηµένου του τύπου σελίδων σε σχέση µε το συνολικό
αριθµό σελίδων που δήλωσε ότι του άρεσε.

14

3.4.3

Εφαρµογή Μοντέλου Προσωπικότητας για την Παροχή Πρόσθετων

Πληροφοριών στο Χρήστη
Η εφαρµογή του µοντέλου προσωπικότητας παρουσιάζει στον χρήστη µερικά στοιχεία
από αυτά που αντλήσαµε από το προφίλ του στο κοινωνικό δίκτυο. Μερικά από αυτά
τα στοιχεία εµφανίζονται µε την µορφή γραφικών παραστάσεων όπως ο τύπος των
σελίδων που αρέσουν στον χρήστη, έτσι ώστε να παρουσιάζονται στο χρήστη σε ένα
πιο ευχάριστο και όµορφο περιβάλλον.
Όπως αναφέραµε παρουσιάσετε ο τύπος των σε σελίδων που αρέσουν στον χρήστη, οι
χρήστες στους οποίους ανήκουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο όπου προστέθηκε
περισσότερες φορές σε αυτά ο χρήστης. Ακόµη παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο, εδώ
να σηµειωθεί πως υπάρχει τι µικρό ερωτηµατολόγιο µε 50 ερωτήσεις και το µεγάλο
ερωτηµατολόγιο µε 100 ερωτήσεις. Μετά παρουσιάζεται το µοντέλο προσωπικότητας
τους χρήστη τόσο από το ερωτηµατολόγιο, όσο και από την επεξεργασία των
δεδοµένων του χρήστη στην οποία προβήκαµε για τον σκοπό αυτό.

3.5

Τεχνολογίες

Graph API v2.2: Είναι ο κύριος τρόπος που επιτρέπει στους προγραµµατιστές να
πάρουν ή να στείλουν δεδοµένα από ή προς την πλατφόρµα του Facebook. Είναι
χαµηλού επιπέδου HTTP-based API που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση
δεδοµένων, ανάρτηση νέων καταστάσεων, διαχείριση διαφηµίσεων, ανέβασµα
φωτογραφιών και µια ποικιλία από πολλές λειτουργίες που µπορεί να χρειαστεί µια
εφαρµογή να εκτελέσει.
Μια αναπαράσταση τον πληροφοριών στο Facebook αποτελείται από:
•

Κόµβους, βασικά αντικείµενα όπως χρήστης, σελίδα ή σχόλιο

•

Ακµές, συνδέσεις µεταξύ των αντικειµένων όπως φωτογραφίες σελίδων
σχόλια φωτογραφιών.

15

ή

•

Πεδία, πληροφορίες για τα αντικείµενα όπως γενέθλια χρήστη ή το όνοµα µια
σελίδας.

Λόγω του ότι είναι HTTP-based, µπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει
HTTP βιβλιοθήκη, όπως cURL, urllib. Οι κόµβοι και ακµές µπορούν να διαβαστούν
εύκολα µε µια κλήση HTTP GET χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες παραµέτρους.

Ένα παράδειγµα είναι οι πληροφορίες για ένα χρήστη και το http request θα είναι

Υποστηρίζει αρκετά SDK όπως JavaScript SDK, PHP SDK, IOS SDK, Android SDK
και Unity SDK. Στην υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποίησα JavaScript SDK και
ένα παράδειγµα είναι:

Το αποτέλεσµα στην απάντηση τον ερωτηµάτων είναι σε µορφή json όπως φαίνεται πιο
κάτω:

PhpStorm: Εµπορικό πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου για την php, html και
JavaScript όπου δηµιουργήθηκε από την εταιρεία JetBrains. Είναι ένα έξυπνο και
πλούσιο εργαλείο µε αρκετές δυνατότητες. Παρέχει έξυπνη ολοκλήρωση κώδικα,
επισήµανση κώδικα, µορφοποίηση όλου του κώδικα, αυτόµατη υπόδειξη σφαλµάτων.
Επίσης προσφέρει εύκολο πλοήγηση και αναζήτηση του κώδικα.
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JQuery: Είναι µια cross-browser JavaScript βιβλιοθήκη η οποία παρέχει την
δυνατότητα ενσωµάτωσης script κώδικα στον html κώδικα µε σκοπό την απλοποίηση
του client-side scripting. Μερικές από τις λειτουργίες του είναι η εύκολη διαχείριση των
DOM elements, η δηµιουργία animations, διαχείριση events (e.g. Click event) ή ακόµα
και η ανάπτυξη AJAX εφαρµογών. Στην δική µου εφαρµογή γίνεται συχνή χρήση της
τεχνολογίας AJAX για το λόγο ότι επιτρέπει την αλλαγή συγκεκριµένης περιοχής του
περιεχοµένου (αποφεύγοντας τα postbacks), και παράλληλα αυξάνοντας το user
experience.
PHP: Είναι µια scripting γλώσσα από την πλευρά του διακοµιστή για την ανάπτυξη
ιστοσελίδων, αλλά χρησιµοποιείται επίσης ως µια γενικής χρήσης γλώσσα
προγραµµατισµού. Από τον Ιανουάριο του 2013, η PHP έχει εγκατασταθεί σε
περισσότερους από 240 εκατοµµύρια ιστοσελίδες και 2,1 εκατοµµύρια διακοµιστές
δικτύου. Δηµιουργήθηκε από Rasmus Lerdorf το 1995.
PHP κώδικας ερµηνεύεται από έναν διακοµιστή δικτύου µε µια µονάδα επεξεργαστή
PHP, η οποία παράγει την προκύπτουσα ιστοσελίδα. Εντολές PHP µπορεί να
ενσωµατωθούν άµεσα σε ένα έγγραφο HTML κώδικα και όχι καλώντας ένα εξωτερικό
αρχείο για την επεξεργασία δεδοµένων. Η PHP είναι ελεύθερο λογισµικό, που
διατίθεται βάσει της PHP License. Η PHP έχει µεταφερθεί σε µεγάλο βαθµό και µπορεί
να αναπτυχθεί σε περισσότερους διακοµιστές δικτύων (σχεδόν σε κάθε λειτουργικό
σύστηµα και πλατφόρµα) δωρεάν.
Highcharts JS : Η Highsoft AS είναι η εταιρία υπεύθυνη για την δηµιουργία αυτής της
έτοιµης

βιβλιοθήκης

δηµιουργίας

γραφικών

παραστάσεων

στη

γλώσσα

προγραµµατισµού JavaScript. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 2009. Το Highcharts έχει
γίνει γρήγορα ένας από τους ηγέτες της βιοµηχανίας σε πρότυπα συµβατά, µε τη χρήση
JavaScript, γραφήµατα.
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3.6

Εργαλεία Ανάπτυξης λογισµικού

MySQL Server: Είναι το δεύτερο πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο ανοικτού κώδικα
σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων του κόσµου (RDBMS). Πήρε το
όνοµά της από την κόρη του συνιδρυτή Michael Widenius, την My. Η φράση SQL
σηµαίνει Structured Query Language. Το σχέδιο ανάπτυξης MySQL έχει κάνει τον
πηγαίο κώδικα του διαθέσιµο υπό τους όρους της GNU (General Public License),
καθώς και κάτω από µια ποικιλία ιδιόκτητων συµφωνιών. Ανήκει στην εταιρία Oracle
Corporation.
Η MySQL είναι µια δηµοφιλής επιλογή βάσης δεδοµένων για χρήση σε εφαρµογές
διαδικτύου, και αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ευρέως χρησιµοποιούµενης
LAMP, στοίβας εφαρµογών διαδικτύου ανοικτού κώδικα. LAMP είναι ακρωνύµιο για
το "Linux, Apache, MySQL, Perl / PHP / Python." Τα ελεύθερα έργα λογισµικού
ανοικτού κώδικα που απαιτούν ένα πλήρως εξοπλισµένο σύστηµα διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων συχνά χρησιµοποιούν την MySQL.

3.7

Επίλογος

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαµε συνοπτικά τα µέρη του υπολογιστικού πλαισίου που
ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρµογής. Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθούν
µε αρκετή λεπτοµέρεια τα τεχνικά µέρη της υλοποίησης του συστήµατος και πως
γίνονται οι κλήσεις των ερωτηµάτων στο Graph API του Facebook.
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Εισαγωγή

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα µιλήσουµε για της απαιτήσεις του συστήµατος, καθώς
τις προδιαγραφές και τις προαπαιτήσεις του. Στο τέλος θα δούµε αναλυτικά την τεχνική
υλοποίηση του συστήµατος.

4.2

Απαιτήσεις συστήµατος

Ο στόχος της εκπόνησης αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία
µοντέλου χρήστη µέσα από τις διάφορες δραστηριότητες του στο κοινωνικό δίκτυο
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Facebook. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου χρειάζεται µια εφαρµογή στο
κοινωνικό δίκτυο η οποία θα συλλέγει τα δεδοµένα του χρήστη από το κοινωνικό
δίκτυο. Τα δεδοµένα αυτά είναι αναγκαία για την λειτουργία της εφαρµογής, µε σκοπό
την ανάλυση τους και την εξαγωγή αποτελεσµάτων. Στην αρχή ο χρήστης πρέπει να
συµφωνήσει τους όρους της εφαρµογής, όπου του ζητά την πρόσβαση σε ορισµένες
πληροφορίες του. Αφού ο χρήστης αποδεχτεί αυτούς τους όρους, τότε η εφαρµογή
εξάγει τα αναγκαία δεδοµένα από το κοινωνικό δίκτυο. Στα δεδοµένα αυτά µπορεί να
τύχει κάποια επεξεργασία και έπειτα αποθηκεύονται στην δική µας βάση δεδοµένων. Η
εφαρµογή αλληλοεπιδρά µε τον χρήστη και δεν θα ήταν προσιτό

αν δεν του

παρουσίαζε κάτι και απλώς του ζητούσε την πρόσβαση σε δεδοµένα του. Έτσι ένας
άλλος στόχος είναι η παρουσίαση στον χρήστη κάποια χρήσιµα στοιχεία που
προέκυπταν µέσω µιας ωραίες διεπαφής και εύχρηστου περιβάλλοντος.

4.3

Προδιαγραφές

Για να µπορέσει κάποιος χρήστης του κοινωνικού δικτύου Facebook να χρησιµοποιήσει
την εφαρµογή πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προδιαγραφές του
συστήµατος είναι οι πιο κάτω:
Εξυπηρετητής Διαδικτύου: Η εφαρµογή µας είναι µια σελίδα διαδικτύου, όπου για την
επεξεργασία, εισαγωγή και εξαγωγή των πληροφοριών προς και από την δική µας βάση
δεδοµένων χρησιµοποιεί την γλώσσα προγραµµατισµού PHP. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι ο εξυπηρετητής διαδικτύου που θα χρησιµοποιήσουµε είναι να υποστηρίζει την
γλώσσα προγραµµατισµού PHP.
Βάση δεδοµένων: Αφού ανακτήσουµε τα δεδοµένα κάποιου χρήστη από το κοινωνικό
δίκτυο, πρέπει να τα αποθηκεύσουµε την πληροφορία την οποία είναι θα µας είναι
χρήσιµη σε µια δική µας βάση δεδοµένων. Εποµένως, προϋπόθεση του συστήµατος
είναι να υποστηρίζει µια βάση δεδοµένων όπου θα αποθηκεύονται και θα οργανώνονται
τα δεδοµένα.
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Ταυτοποίηση Εφαρµογής στο Facebook: Για την λειτουργία µιας εφαρµογής του
Facebook, χρειάζονται τα δικαιώµατα της. Τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να
αποκτηθούν από κάποιο εγγεγραµµένο προγραµµατιστή στο κοινωνικό δίκτυο, όπου θα
του επιτραπεί η δηµιουργίας της εφαρµογής. Ο προγραµµατιστής είναι υπεύθυνος στο
να συγχρονίσει τον εξυπηρετητή δικτύου ο οποίος φιλοξενεί την εφαρµογή µε το
κέντρο εφαρµογών του Facebook. Με την δηµιουργία της εφαρµογής δηµιουργείται µια
µοναδική ταυτότητα και ένα µοναδικό µυστικό κλειδί, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να
ταυτοποιείται η εφαρµογή στο Facebook και να της επιτρέπεται να εκτελεί τα
ερωτήµατα για την ανάκτηση των δεδοµένων. Ο προγραµµατιστής δίνει και µια
µοναδική διεύθυνση ιστοσελίδας για την εφαρµογή όπου ο διακοµιστής της είναι το
Facebook.

4.4

Προαπαιτήσεις Συστήµατος

Οι τεχνικές προαπαιτήσεις του συστήµατος είναι ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε ένα
προσωπικό υπολογιστή, όπου να υποστηρίζει σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω κάποιου
φυλλοµετρητή. Επίσης ο χρήστης θα πρέπει να έχει ενεργό λογαριασµό στο κοινωνικό
δίκτυο Facebook.

4.5

Τεχνική Υλοποίηση του Συστήµατος

Σε αυτό το σηµείο θα µιλήσουµε αναλυτικότερα για την τεχνική υλοποίηση του
συστήµατος. Το σύστηµα αποτελείται από την εφαρµογή στο κοινωνικό δίκτυο, την
βάση δεδοµένων όπου αποθηκεύονται τα δεδοµένα του χρήστη και την σελίδα του
διαχειριστή όπου µπορεί να βλέπει τα δεδοµένα του συστήµατος και να τα
διαχειρίζεται. Ένα απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη του στόχου του συστήµατος
είναι η βάση δεδοµένων του κοινωνικού δικτύου Facebook και η πρόσβαση στα
δεδοµένα στα οποία είναι αναγκαία.
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4.5.1

Ανάκτηση και συλλογή των δεδοµένων

Όπως έχουµε πει και πιο πάνω απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του
συστήµατος είναι η ανάκτηση των διάφορων αναγκαίων δεδοµένων, έτσι ώστε µε την
ανάλογη επεξεργασία να παραχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Υπάρχουν δύο
στάδια, το αρχικό στάδιο είναι η ανάκτηση των πληροφοριών του χρήστη από το βάση
δεδοµένων του Facebook, µέσω του Graph Facebook API. Το δεύτερο στάδιο είναι η
συλλογή των απαντήσεων µέσω του ερωτηµατολογίου όπου θα µας δώσει τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας του χρήστη µε βάση το µοντέλο του «Big Five».
Η βάση δεδοµένων στην οποία χρησιµοποιούµε για την εκπόνηση της συγκεκριµένης
διπλωµατικής εργασίας βρίσκεται στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου
Κύπρου. Στην βάση δεδοµένων αποθηκεύουµε τα δεδοµένα τους χρήστη που
ανακτούµε από το κοινωνικό δίκτυο, τις χρήσιµες πληροφορίες που εξάγουµε από αυτά
τα δεδοµένα, καταστάσεις και αποτελέσµατα για τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνει
ο χρήστης.
Δηµιουργηθήκαν οι κατάλληλοι πίνακες, και σε αυτούς αποθηκεύουµε τα στοιχεία που
χρειαζόµαστε για κάθε χρήστη. Υπάρχουν οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη και
ως µοναδική ταυτότητα του χρήστη στην βάση είναι η ταυτότητα του χρήστη που
παίρνουµε από το Facebook. Η ταυτότητα αυτή είναι και το πρωτεύον κλειδί στο
πίνακα που είναι οι χρήστες. Στου υπόλοιπους πίνακες που κρατάµε πληροφορίες για
τις δραστηριότητες του χρήστη, έχουµε σαν πρωτεύον κλειδί την ταυτότητα της
αντίστοιχης δραστηριότητας µαζί µε την ταυτότητα του χρήστη. Ακόµα, κρατάµε για
κάθε χρήστη τις απαντήσεις που συµπλήρωσε στο ερωτηµατολόγιο για τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Ανάκτηση δεδοµένων δραστηριότητας του χρήστη
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Όταν ο χρήστης δώσει τα δικαιώµατα για τα δεδοµένα του στην εφαρµογή, τότε ξεκινά
η διαδικασία ανάκτησης των δεδοµένων από την βάση του Facebook. Εκτελούνται τα
ερωτήµατα, σε αυτή την περίπτωση που χρειαζόµαστε να ανακτήσουµε δεδοµένα είναι
της µορφής GET. Στο JavaScript SDK εκτελείται η συνάρτηση api() παίρνει µια
συµβολοσειρά µε το ερώτηµα σαν παράµετρο όπως είδαµε στο υποκεφάλαιο 3.5. Το
αποτέλεσµα που παίρνουµε από την κλήση του ερωτήµατος είναι ένα µια
συµβολοσειρά σε µορφή json, η οποία περιέχει τα εκάστοτε δεδοµένα που ζητήσαµε
από το Facebook.
Συλλογή Δεδοµένων Προσωπικότητας από το ερωτηµατολόγιο
Αφού ανακτηθούν τα δεδοµένα από το Facebook και παρουσιαστούν στο χρήστη
κάποια δεδοµένα τότε ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στην φόρµα του ερωτηµατολογίου
από την µπάρα πλοήγησης και επιλέξει το Quiz και έπειτα διαλέξει πιο από τα δύο
ερωτηµατολόγια θα κάνει, την σύντοµη ή την εκτεταµένη εκδοχή που είναι 50 και 100
ερωτήσεις αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων βρίσκονται στην βάση
δεδοµένων και όταν ο χρήστης επιλέξει να κάνει ένα ερωτηµατολόγιο έρχονται οι
ερωτήσεις από την βάση στην εφαρµογή. Καθώς τελειώσει ο χρήστης το
ερωτηµατολόγιο τα αποτελέσµατα αυτά φυλάγονται στην βάση δεδοµένων µας και
υπολογίζεται το σκορ για κάθε διάσταση στο µοντέλο «Big Five», όπου και αυτά
αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων για κάθε χρήστη. Μετά ο χρήστης µπορεί να δει
τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου µέσω γραφικής παράστασης και να συγκρίνει
µε µοντέλο προσωπικότητας που προκύπτει από τις δραστηριότητες του χρήστη µέσα
από το κοινωνικό δίκτυο.

4.5.2

Επεξεργασία Δεδοµένων

Εδώ θα εξηγηθεί η ανάλυση που γίνεται στα δεδοµένα τα οποία ανακτούµε για κάθε
χρήστη από το κοινωνικό δίκτυο. Θα αναφέρουµε πως γίνεται η επεξεργασία αυτών
των δεδοµένων και τον αλγόριθµο µε τον οποίο δηµιουργείται το µοντέλο
προσωπικότητας.
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Στην έκδοση 2.2 του Facebook Graph API µπορούµε να εκτελούµε µεγάλα ερωτήµατα
και να παίρνουµε αρκετά δεδοµένα µε µια κλήση. Στην αρχή ανακτούµε τα ακόλουθα
δεδοµένα:

ταυτότητα χρήστη, πλήρες όνοµα χρήστη, διεύθυνση εικόνας προφίλ,

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ηµεροµηνία γέννησης, φύλο του χρήστη,
πληροφορίες για τις σελίδες που δήλωσε ότι του άρεσε, πληροφορίες για τις
φωτογραφίες στα οποία ο χρήστης προστέθηκε σε αυτές, πληροφορίες για τα βίντεο
στα οποία ο χρήστης προστέθηκε σε αυτά, τις εκδηλώσεις όπου ο χρήστης δήλωσε ότι
θα πάει και τις καταστάσεις όπου άλλοι χρήστες δηµοσίευσαν στο τοίχο του χρήστη. Η
φωτογραφία και το όνοµα του χρήστη εµφανίζονται πάνω δεξιά στην εφαρµογή.
Όλα αυτά τα δεδοµένα αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων µας σε κατάλληλους
πίνακες όπου έχουµε δηµιουργήσει για κάθε δραστηριότητα. Για κάθε νέο χρήστη που
χρησιµοποιεί την εφαρµογή δηµιουργείται µια νέα εγγραφή

στον πίνακα

`personapp_fb_user` όπου φυλάγεται η ταυτότητα του χρήστη, το πλήρες όνοµα, η
ηλεκτρονική διεύθυνση, η ηµεροµηνία γέννησης, το φύλλο, η διεύθυνση της εικόνας
προφίλ του χρήστη καθώς ηµεροµηνία και ώρα που γίνεται η νέα εγγραφή του χρήστη
στην βάση δεδοµένων.
Στην συνέχεια αποθηκεύουµε τις πληροφορίες για τις σελίδες όπου ο χρήστης δήλωσε
πως του αρέσουν στον πίνακα `personapp_fb_pages`. Οι πληροφορίες που µας
ενδιαφέρουν εδώ είναι η ταυτότητα της σελίδας, το όνοµα, η κατηγορία, η διεύθυνση
και η εικόνα της. Ακολούθως στον πίνακα `personapp_fb_user_pages` διατηρούµε την
σχέση του χρήστη µε τις σελίδες που δήλωσε ότι του αρέσουν κρατώντας την
ταυτότητα του χρήστη µε τις ταυτότητες αυτών των σελίδων.
Ακολούθως φυλάµε τις πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που δήλωσε ο χρήστης ότι θα
παρευρεθεί, στον πίνακα `personapp_fb_user_events`. Οι πληροφορίες που παίρνουµε
είναι η ταυτότητα της εκδήλωσης, η ταυτότητα του ιδιοκτήτη και το όνοµα της
εκδήλωσης.
Στην πορεία αποθηκεύουµε τα στοιχεία για τις φωτογραφίες και τα βίντεο όπου ο
χρήστης προστέθηκε σε αυτά, στον πίνακα `personapp_fb_user_tags`. Οι πληροφορίες
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που κρατάµε είναι η ταυτότητα της φωτογραφίας ή του βίντεο και η ταυτότητα του
ιδιοκτήτη. Στον πίνακα φυλάµε αυτές τις πληροφορίες και επιπλέον την ταυτότητα του
χρήστη και το τύπο τους, αν είναι φωτογραφία ή βίντεο.
Έπειτα, για να φυλάξουµε του χρήστες που δηµοσίευσαν κατάσταση στον τοίχο του
χρήστη, στον πίνακα `personapp_fb_user_feed`, παίρνουµε τις ταυτότητες των
δηµιουργών των καταστάσεων και αποθηκεύουµε τις εµφανίσεις του κάθε δηµιουργού
για τον συγκεκριµένο χρήστη για τα τις τελευταίες δηµοσιεύσεις. Αυτό θα µας
βοηθήσει για να καθορίσουµε τους ενεργούς χρήστες.
Στο συνέχεια εκτελούµε ακόµα µια κλήση για ανάκτηση δεδοµένων όπου παίρνουµε
τον αριθµό των φίλων του χρήστη, πληροφορίες για τα άλµπουµ των φωτογραφιών του,
πληροφορίες για τους συνδέσµους και για τις καταστάσεις που ανέβασε ό χρήστης στο
χρονολόγιο του.
Στην τέλος από τα πιο πάνω στοιχεία, χρειάζεται να κρατήσουµε κάποια στατιστικά
που θα µας χρησιµεύσουν µετέπειτα στην µοντελοποίηση χρήστη. Αυτά τα στοιχεία
είναι ο αριθµός των φίλων του χρήστη, ο αριθµός των συνδέσµων όπου ανέβασε, ο
αριθµός των καταστάσεων, και το ποσοστό των φωτογραφιών του που είναι προφίλ σε
σχέση µε τον συνολικό αριθµό των φωτογραφιών του. Για να το υπολογίσουµε αυτό
ανακτούµε από των χρήστη τα άλµπουµ των φωτογραφιών του. Παίρνουµε το αριθµών
φωτογραφιών κάθε άλµπουµ και τον προσθέτουµε για να πάρουµε των συνολικών
αριθµό φωτογραφιών του χρήστη. Έπειτα, παίρνουµε το αριθµό από το άλµπουµ
«Profile Pictures» όπου περιέχει τις φωτογραφίες προφίλ του χρήστη. Διαιρώντας το
αριθµό των φωτογραφιών προφίλ δια το συνολικό αριθµό των φωτογραφιών παίρνουµε
το ποσοστό που θέλουµε. Επιπρόσθετα στοιχεία είναι ο συνολικός αριθµός των
σελίδων, τον ποσοστό της πιο δηµοφιλής κατηγορίας σελίδας, τον αριθµό των
εκδηλώσεων, τον αριθµό των εκδηλώσεων όπου ο χρήστης είναι ο διοργανωτής της
εκδήλωσης, ο συνολικός αριθµός των αντικειµένων όπου ο χρήστης προστέθηκε και
τους ενεργούς χρήστες. Συγκεκριµένα, οι ενεργοί χρήστες καθορίσαµε να είναι αυτοί
που δηµοσιεύσαν πάνω από 2 δηµοσιεύσεις από τις τελευταίες 100 στο τοίχο του
χρήστη. Τα στοιχεία αυτά τα αποθηκεύουµε στον πίνακα `personapp_fb_user_numeric`.
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4.5.3 Σχηµατισµός Μοντέλου Χρήστη
Αφού ανακτήσαµε τα δεδοµένα του χρήστη, τα επεξεργαστήκαµε και αποθηκεύσαµε τις
αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες θα µας είναι χρήσιµες για την µοντελοποίηση του
χρήστη. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούµε δύο διανύσµατα. Το πρώτο διάνυσµα
περιέχει τις αριθµητικές στατιστικές

του χρήστη όπως είδαµε στο προηγούµενο

υποκεφάλαιο 4.5.2. Το δεύτερο διάνυσµα θα το δηµιουργήσουµε µε βάση το πρώτο.
Θέσαµε κάποια όρια (thresholds) για την κάθε τιµή του πρώτου διανύσµατος µας. Το
δεύτερο διάνυσµα είναι µε αυτό µε το οποίο θα δηµιουργήσουµε την µοντελοποίηση
του χρήστη.
Για την δηµιουργία του δεύτερου διανύσµατος πρέπει να θέσουµε όρια όπως
προαναφέραµε και συγκεκριµένα 4 όρια ξεχωριστά για το κάθε δεδοµένο του πρώτου
διανύσµατος. Οι τιµές του δεύτερου διανύσµατος θα κυµαίνονται µεταξύ του 1 και του
5. Για το σκοπό αυτό θα παίρνουµε την τιµή του πρώτου διανύσµατος και θα
παρατηρούµε σε ποια όρια από τα 4 όρια κυµαίνεται. Έτσι τοποθετούµε στο δεύτερο
διάνυσµα τον αριθµό της θέσης του πάνω ορίου στο οποίο κυµαίνεται. Στην περίπτωση
που κυµαίνεται πάνω από το τέταρτο όριο η τιµή που θα πάρει το δεύτερο διάνυσµα θα
είναι το 5.
Αφού ολοκληρώθηκες η δηµιουργία του δεύτερου διανύσµατος τότε θα υπολογίσουµε
το µοντέλο προσωπικό του χρήστη από την συµπεριφορά του στο κοινωνικό δίκτυο
Facebook. Για να πετύχουµε την δηµιουργία του µοντέλου προσωπικότητας του χρήστη
µε βάση το µοντέλο «Big Five» πρέπει να καθορίσουµε ποια δεδοµένα από αυτά που
συλλέξαµε και επεξεργαστήκαµε θα ληφθούν υπόψη σε κάθε από τις πέντε διαστάσεις
του µοντέλου. Επίσης για κάθε δεδοµένο αναθέσαµε αν ήταν θετικής ή αρνητικής
σηµασίας καθώς και την βαρύτητα το όποιο έχει για την συγκεκριµένη διάσταση . Εδώ
θα ήταν σηµαντικό να εξηγήσουµε τι εννοούµε µε τους όρους θετικής και αρνητικής
σηµασίας. Όταν το δεδοµένο είναι θετικής σηµασία, όσο µεγαλύτερη τιµή έχει τόσο
περισσότερη θα είναι η βαθµολογία του σε αυτή τη διάσταση. Αντιθέτως, όταν
αναφερόµαστε ότι το δεδοµένο είναι αρνητικής φοράς τότε εννοούµε ότι όσο
µεγαλύτερη είναι η τιµή του τόσο λιγότερο θα είναι το σκορ για την συγκεκριµένη
διάσταση.
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Ακολουθεί ο πίνακας µε τις 5 διαστάσεις του µοντέλου προσωπικότητας καθώς και
ποια δεδοµένα λαµβάνονται υπόψη σε αυτές:
Διαστάσεις

Θετική σηµασία (+)
•
•

Εξωστρέφεια

•
•

Τερπνότητα

•
•

•
Ευσυνειδησία

Αριθµός φίλων
Αριθµός καταστάσεων όπου
δηµοσίευσε
Αριθµός σελίδων που του
αρέσουν
Αριθµός εκδηλώσεων όπου
δηµιούργησε
Αριθµός συνδέσµων
Αριθµός αντικειµένων όπου
προστέθηκε

Ποσοστό του Αγαπηµένου
Τύπου Σελίδας του Χρήστη σε
Σχέση µε τον Συνολικό Αριθµό
Σελίδων που του αρέσουν

Αρνητικής Σηµασίας (-)

•
•
•
•
•
•
•
•

Νεύρωση

•
•

Αριθµός ενεργών φίλων
Αριθµός σελίδων που του
αρέσουν

•
•

•

•
Διαφάνεια

•
•

Αριθµός καταστάσεων όπου
δηµοσίευσε
Αριθµός σελίδων που του
αρέσουν
Αριθµός εκδηλώσεων όπου
δηµιούργησε

Πίνακας 4-1 Διαχωρισµός δεδοµένων στις Διαστάσεις Προσωπικότητας
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•

•

Αριθµός σελίδων που
του αρέσουν
Αριθµός ενεργών φίλων
Αριθµός ενεργών φίλων
Αριθµός σελίδων που
του αρέσουν
Αριθµός συνδέσµων
όπου δηµοσίευσε
Αριθµός αντικειµένων
όπου προστέθηκε
Αριθµός καταστάσεων
όπου δηµοσίευσε
Αριθµός εκδηλώσεων
όπου δηµιούργησε
Αριθµός φίλων
Ποσοστό φωτογραφιών
προφίλ σε σχέση µε το
συνολικό αριθµό
φωτογραφιών
Αριθµός εκδηλώσεων
όπου δηµιούργησε
Ποσοστό του
Αγαπηµένου Τύπου
Σελίδας του Χρήστη σε
Σχέση µε τον Συνολικό
Αριθµό Σελίδων που του
αρέσουν
Αριθµός συνδέσµων
όπου δηµοσίευσε

Εξαγωγή Παρόµοιων Χρηστών του συστήµατος
Μέσα από την εφαρµογή παρουσιάζουµε στον χρήστη παρόµοιους χρήστες µε αυτόν, οι
οποίοι χρησιµοποίησαν το σύστηµα µας. Για την εύρεση αυτών των χρηστών
χρησιµοποιούµε το πρώτο διάνυσµα κάθε χρήστη. Συγκρίνουµε

το διάνυσµα του

εκάστοτε χρήστη µε τα διανύσµατα όλων των χρηστών του συστήµατος
χρησιµοποιώντας

την

Συνηµιτονοειδή

Οµοιότητα

(Cosine

Similarity).

Η

συνηµιτονοειδή οµοιότητα χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για διανύσµατα χωρίς αρνητικές
τιµές και επιστρέφει τιµές µεταξύ του 0 και 1 όπου 0 τα δύο διανύσµατα δεν είναι
καθόλου όµοια ενώ 1 όταν τα διανύσµατα είναι όµοια. Η Συνηµιτονοειδή Οµοιότητα
δύο διανυσµάτων Α και Β είναι ο λόγος του αθροίσµατος των γινοµένων των
αντίστοιχων στοιχείων των δύο διανυσµάτων µε το γινόµενο των ριζών των
αθροισµάτων των στοιχείων στο τετράγωνο των δύο διανυσµάτων.

Αφού πάρουµε τι τιµή του συνηµιτονοειδής οµοιότητας για κάθε χρήστη του
συστήµατος σε σχέση µε τον χρήστη που χρησιµοποιεί την εφαρµογή, τότε κρατάµε
εκείνους που η τιµή είναι µεγαλύτερη του 0.8. Στο τέλος παρουσιάζουµε στο χρήστη
τους 5 πιο παρόµοιους φίλους του όπως βγήκε µε την µέθοδο του της συνηµιτονοειδής
οµοιότητας.
Προτεινόµενες Σελίδες στο χρήστη
Στο τέλος θα προτείνουµε στον χρήστη σελίδες οι οποίες δεν δήλωσε ότι του αρέσουν
µπορεί να το ενδιαφέρουν. Για να το πετύχουµε αυτό βρίσκουµε τον τύπο της σελίδας
όπου ο χρήστης δήλωσε ότι του αρέσουν περισσότερο. Στην συνέχεια εκτελούµε ένα
ερώτηµα στην βάση µας για να αναζητήσουµε σελίδες του ίδιου τύπου µε την
αγαπηµένη του χρήστη οι οποίες δεν δήλωσε ότι του αρέσουν.
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4.6

Επίλογος

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιαστήκαν οι απαιτήσεις του συστήµατος και οι
προδιαγραφές. Έπειτα ορίσαµε τις προαπαιτήσεις του συστήµατος και παρουσιάστηκε
αναλυτικά η τεχνική υλοποίηση του συστήµατος.
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Κεφάλαιο 5
Εφαρµογή PersonApp στο Facebook

5.1 Εισαγωγή

30

5.2 Δηµιουργία Εφαρµογής
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5.3 Παρουσίαση Λειτουργιών και πληροφοριών στον χρήστη
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5.4 Σελίδα Διαχειριστή

34

5.5 Επίλογος

36

5.1

Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε πως δηµιουργήθηκε η εφαρµογή στο κοινωνικό δίκτυο
Facebook. Επίσης και τις λειτουργίες της εφαρµογής

5.2

Δηµιουργία εφαρµογής

Εδώ θα δούµε πως δηµιουργήσαµε νέα εφαρµογή στο Facebook, όπου είναι απαραίτητο
για την υλοποίηση του σκοπού µας. Δηλαδή να µπορέσουµε να ανακτήσουµε τα
δεδοµένα από τους χρήστες στο Facebook.
Για την δηµιουργία εφαρµογής στο Facebook, αρχικά πρέπει να µεταβούµε στον
ιστότοπο

https://developers.facebook.com/

που

αφορά

τους

προγραµµατιστές.

Επιλέγουµε την δηµιουργία νέας εφαρµογής, διαλέγουµε την πλατφόρµα στην οποία θα
τρέχει. Στην περίπτωση µας είναι το Facebook Canvas. Δηλώνουµε το όνοµα της
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εφαρµογής και την κατηγορίας της. Αφού δηµιουργήσαµε την καινούργια εφαρµογή
µπορούµε να δούµε τα χαρακτηριστικά της όπως φαίνονται στην Εικόνα 5-1 και Εικόνα
5-2.

Εικόνα 5-1 Χαρακτηριστικά εφαρµογής

Εικόνα 5-2 Χαρακτηριστικά εφαρµογής
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εφαρµογή έχει την ταυτότητα της εφαρµογής (App ID) και το µυστικό κλειδί της
εφαρµογής (App Secret), καθώς επίσης το την έκδοση του API στην οποία ανήκει.
Ακόµα ως χαρακτηριστικό έχει το display name και το namespace. Υπάρχουν και τα
χαρακτηριστικά για την πλατφόρµα. Στο Facebook Canvas υπάρχει το url του canvas
page όπου είναι η διεύθυνση της εφαρµογής µέσα από το Facebook. Πρέπει και να
δηλώσουµε και το Secure Canvas url όπου είναι η διεύθυνση της σελίδας µας.

5.3

Παρουσίαση Λειτουργιών και πληροφοριών στον χρήστη

Όταν ένας νέος χρήστης τρέξει την εφαρµογή µας, τότε ελέγχει αν ο χρήστης είναι
συνδεδεµένος στο Facebook και αν δε είναι του βγάζει µήνυµα να συνδεθεί. Μετά του
εµφανίζει ένα µήνυµα που του αναφέρει τα δικαιώµατα τα οποία του ζητά όπως
φαίνεται στην Εικόνα 5.3.

Εικόνα 5-3 Δικαιώµατα που ζητά η εφαρµογή

Αφού δώσει ο χρήστης τα δικαιώµατα τότε η εφαρµογή µπορεί να ανάκτηση τα
δεδοµένα πού ζητά από την βάση του Facebook. Η εφαρµογή ανακτά όλα τα δεδοµένα
από τον χρήστη τα τοποθετεί στην βάση δεδοµένων όπως αναφέρθηκε το κεφάλαιο
4.5.1. Μετά παρουσιάζουµε στον χρήστη κάποιες πληροφορίες για αυτόν. Αυτά τις
πληροφορίες που παρουσιάζοµαι στον χρήστη φαίνονται πιο κάτω.
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Εικόνα 5-4 Τύποι των σελίδων που αρέσουν στο χρήστη

Εικόνα 5-5 Ιδιοκτήτες των φωτογραφιών και το βίντεο όπου προστέθηκε ο χρήστης

Παρουσιάσουµε στον χρήστη τους ιδιοκτήτες µε τις περισσότερες φωτογραφίες και
βίντεο όπου ανέβασαν στο κοινωνικό δίκτυο και έχει προστεθεί ο χρήστης σε αυτές.

Εικόνα 5-6 Χρήστες µε παρόµοια συµπεριφορά στο κοινωνικό δίκτυο

Εδώ εµφανίζονται οι χρήστες του συστήµατος µε παρόµοια συµπεριφορά στο
κοινωνικό δίκτυο όπως εξηγήσαµε στο υποκεφάλαιο 4.5.3.
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Εικόνα 5-7 Προτεινόµενες σελίδες

Οι προτεινόµενες σελίδες που παρουσιάζονται στον χρήστη οι οποίες µπορεί να τον
ενδιαφέρουν.

Εικόνα 5-8 Τα µοντέλα προσωπικότητας

Εδώ φαίνονται τα µοντέλα προσωπικότητας του χρήστη και από το ερωτηµατολόγιο
και από την συµπεριφορά του χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο.

5.4

Σελίδα διαχειριστή

Η σελίδα του διαχειριστή έχει σκοπό την διαχείριση των δεδοµένων που έχουµε στο
σύστηµα µας. Παρουσίαση των χρηστών του συστήµατος καθώς και των µοντέλων
προσωπικότητας του τόσο από το ερωτηµατολόγιο όσο και από την συµπεριφορά τους
στο κοινωνικό δίκτυο. Ακόµα µέσω από την σελίδα του διαχειριστή µπορούν να
καθοριστούν και να αλλαχτούν τα βάρη των δεδοµένων που λαµβάνουν υπόψη σε κάθε
από τις 5 διαστάσεις του µοντέλου «Big Five».
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Εικόνα 5-9 Η αρχική σελίδα του διαχειριστή

Εικόνα 5-10 οι χρήστες του συστήµατος όπως παρουσιάζονται στην σελίδα του διαχειριστή
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Εικόνα 5-11Τα βάρη των δεδοµένων για κάθε διάσταση

5.5

Επίλογος

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαµε την εφαρµογή PersonApp στο Facebook και ποια στοιχεία
παρουσιάζει στο χρήστη, επίσης και τα δύο µοντέλα προσωπικότητας από το
ερωτηµατολόγιο και από τα δεδοµένα του χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο. Επιπλέον
είδαµε και την σελίδα του διαχειριστή και πια δεδοµένα παρουσιάζει καθώς και τις
λειτουργίες τις σελίδας.
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Κεφάλαιο 6
Αξιολόγηση

6.1 Σκοπός Αξιολόγησης
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6.2 Περιγραφή Διαδικασίας Αξιολόγησης
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6.3 Ανάλυση των δεδοµένων
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6.1

Σκοπός Αξιολόγησης

Όπως είχαµε αναφέρει, αρκετές ερευνητικές οµάδες, ειδικά στον κλάδο της ψυχολογίας
εκτελούν µελέτη της προσωπικότητας των ατόµων για να αναγνωρίσουν τα
χαρακτηριστικά ενός ατόµου µέσω της δραστηριότητας που δηµιουργεί στο διαδίκτυο.
Μεγάλη πρόκληση προσφέρει εξόρυξη δεδοµένων δραστηριότητας ενός ατόµου στα
κοινωνικά δίκτυα.
Στην πιο πάνω διπλωµατική εργασίας ασχοληθήκαµε µε χρήστες του κοινωνικού
δικτύου ώστε να αναλύσουµε τα δεδοµένα τους και να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε
το µοντέλο προσωπικότητας του χρήστη. Σκοπός της αξιολόγησης είναι αυτός, δηλαδή
να ελέγξουµε κατά πόσο µπορούµε να εξάγουµε χαρακτηριστικά προσωπικότητας
χρήστη από τα δεδοµένα δραστηριότητας του στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ως βάση
πήραµε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελεί αξιόπιστο µέσω αξιολόγησης της
προσωπικότητας ενός ατόµου µε βάση µοντέλο «Big Five».
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6.2

Περιγραφή Διαδικασίας Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήσαµε είναι η συγκέντρωση δείγµατος από
φοιτητές. Στείλαµε την διεύθυνση της εφαρµογής σε φοιτητές και τους ζητήσαµε να
τρέξουν την εφαρµογή. Δώσανε τα δικαιώµατα στην εφαρµογή, ώστε να µπορέσει να
ανακτήσει τα δεδοµένα τους και να τοποθετηθούν στην βάση του συστήµατος για να
τύχουν επεξεργασίας. Μετά εκτέλεσαν το ερωτηµατολόγιο για την δηµιουργία του
µοντέλου προσωπικότητας και στο τέλος παρουσιαζόταν στους χρήστες και τα δύο
µοντέλα προσωπικότητας.

6.3

Ανάλυση των Δεδοµένων

Ο σκοπός µας όπως αναφέραµε και πιο πριν είναι κατά πόσο µπορούµε να εξάγουµε
χαρακτηριστικά προσωπικότητας από τα δεδοµένα δραστηριότητας κάποιου χρήστη
στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Βάση για σύγκριση των αποτελεσµάτων µας
θεωρήθηκε το ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας.

Η προσέγγιση µας ήταν να

συγκρίνουµε τα µοντέλα προσωπικότητας µεταξύ τους, αυτό που δηµιουργήσαµε από
τα δεδοµένα συµπεριφοράς τους χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο και αυτό που προέκυπτε
από τις απαντήσεις του χρήστη στο ερωτηµατολόγιο.
Θέλαµε να διαπιστώσουµε την συσχέτιση µεταξύ της κάθε διάστασης του ενός
µοντέλου σε σχέση µε την αντίστοιχη διάσταση του άλλου µοντέλου. Έτσι θα
µπορούσαµε να συµπεράνουµε αν το µοντέλο προσωπικότητας που δηµιουργούµε βάση
των δεδοµένων δραστηριότητας από το Facebook είναι αξιόπιστο.
Για την συσχέτιση µεταξύ των διαστάσεων χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο του Pearson
Correlation. Είναι µια στατιστική µέθοδος η οποία δηµιουργεί ένα συντελεστή που
ονοµάζεται συντελεστής συσχέτισης Pearson και συµβολίζεται µε r. H τιµή του µπορεί
να κυµαίνεται από το -1 για µια τέλεια αρνητική συσχέτιση µέχρι το 1 για µια τέλει
θετική συσχέτιση. Η τιµή 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση.
Πιο κάτω θα δούµε τα αποτέλεσµα για την συσχέτιση για κάθε διάσταση:
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εξωστρέφεια

τερπνότητα

ευσυνειδησία

νεύρωση

διαφάνεια

0,15065

0,49651

0,37156

-0,0241

0,15248

Τα αποτέλεσµα που πήραµε για µερικές διαστάσεις ήταν ικανοποιητικά, ενώ για
κάποιες άλλες όχι. Για τις διαστάσεις της τερπνότητας και της ευσυνειδησία ότι τα
αποτελέσµατα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Αυτά της εξωστρέφειας και της
ευσυνειδησίας ήθελαν κάποια βελτίωση, ενώ αυτά της νεύρωσης χρειάζονταν αρκετη.
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Κεφάλαιο 7
Συµπεράσµατα και µελλοντικές εργασίες

7.1 Συµπεράσµατα
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7.2 Περιορισµοί
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7.3 Μελλοντική εργασία
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7.1

Συµπεράσµατα

Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε µέσα από αυτή την έρευνα είναι πως είναι
δυνατό να δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο χρήστη χρησιµοποιώντας δεδοµένα
δραστηριότητας από το κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ακόµη για κάποιες διαστάσεις του
µοντέλου προσωπικότητας «Big Five» µπορούµε να είµαστε πιο ακριβής. Για τις
υπόλοιπες χρειαζόµαστε περισσότερη έρευνα. Επίσης παρατηρήσαµε πως τα δύο
µοντέλα προσωπικότητας για κάποιους χρήστες είναι παρόµοια ενώ για κάποιους
άλλους αρκετά διαφορετικά. Το συµπέρασµα που µπορούµε να καταλήξουµε για αυτό
το φαινόµενο είναι πως µερικοί χρήστες συµπεριφέρονται διαφορετικά έξω και µέσα
στο κοινωνικό δίκτυο ενώ άλλοι συµπεριφέρονται παρόµοια.

7.2

Περιορισµοί

Οι περιορισµοί που προέκυψαν από την εφαρµογή και την ανάκτηση των δεδοµένων
είναι πως για την παροχή των δικαιωµάτων ώστε η εφαρµογή να ανακτά τα δεδοµένα
που χρειάζεται πρέπει να γίνει αίτηµα στην οµάδα του Facebook. Πρέπει να γίνει µια
περιγράφει για τον σκοπό που η εφαρµογή ζητά κάθε δεδοµένο και µετά η οµάδα του
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Facebook να αποφασίσει και να απαντήσει αν µπορεί να δώσει τα δικαιώµατα που ζητά
η εφαρµογή. Στην δική µας περίπτωση η οµάδα του Facebook δεν µας έδωσε τα
δικαιώµατα που ζητούσε η εφαρµογή. Έτσι για να δοκιµάσουµε την εφαρµογή µας
έπρεπε να βάλουµε κάποια άτοµα ως tester. Δεν µπορούµε να πάρουµε µεγάλο αριθµό
χρηστών.
Ένας άλλος περιορισµός που είχαµε είναι πως στις καινούργιες εκδόσεις του Graph API
µειώθηκαν τα δεδοµένα που µπορούσαµε να πάρουµε από κάποιο χρήστη, έτσι δεν
µπορούµε να αξιοποιήσουµε όλα τα δεδοµένα τα οποία θα θέλαµε για να εξάγουµε
καλύτερα αποτελέσµατα για την µοντελοποίηση χρήστη.

7.3

Μελλοντική εργασία

Σίγουρα υπάρχουν αρκετές βελτιστοποιήσεις για επέκταση αυτού του τοµέα για έρευνα,
λόγω του ότι στο περιβάλλον όπου µελετούµε και είναι τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάτι
καινούργιο και εξελίσσεται µε αρκετά γρήγορους ρυθµούς.
Χρειάζεται περισσότερη µελέτη των δεδοµένων στο κοινωνικό δίκτυο ώστε να έχουµε
καλύτερη εικόνα για την συµπεριφορά των χρηστών µέσα από αυτά. Μπορεί ακόµα να
µελετηθεί και η συµπεριφορά των χρηστών και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα τα οποία
ανήκει. Έτσι να δούµε και την τάση σε άλλα κοινωνικά δίκτυα και πως αυτό
επηρεάζεται από το είδος ή το τι προσφέρει το κοινωνικό δίκτυο.
Ακόµα µπορούµε να αξιοποιήσουµε την σελίδα του διαχειριστή έτσι ώστε να επεκταθεί
και να εξάγουµε νέες πληροφορίες όπως την τάση συµπεριφοράς ανάλογα µε την
ηλικία ή το φύλο. Να µελετούµε διαφορετικά κάθε οµάδα ατόµων και να τους
συγκρίνουµε προσπαθώντας να βγάλουµε συσχετίσεις µεταξύ τους.
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