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Σκοποί ενότητας
Να αναγνωρίσει ζητήματα μελέτης του Παγκόσμιου Ιστού μέσα
από το πλαίσιο των Κοινωνικών Επιστημών
 Να αναγνωρίσει εργαλεία έρευνας
 Να εξοικειωθεί με ζητήματα που αφορούν στη συγκρότηση
κοινωνικών σχέσεων με τη χρήση του Διαδικτύου
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Περιεχόμενα ενότητας


Περιγραφή: Πραγματεύονται ζητήματα ανάλυσης
κοινωνικών παραγόντων από δεδομένα αλληλεπίδρασης
στο Διαδίκτυο.



Λέξεις Κλειδιά: Μεγάλα Δεδομένα, Διαδίκτυο, Συλλογή
δεδομένων, Ανάλυση δεδομένων
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Πως μπορούμε να μελετήσουμε καλύτερα τα
φαινόμενα αυτά;


Συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων
 Big data: μεγάλα δεδομένα από πλήθος αλληλεπιδράσεων σημαντικού αριθμού

χρηστών. Το ίδιο το μέσο διευκολύνει τη συλλογή τους
 Thick data: δεδομένα από ποιοτικές προσεγγίσεις (συνεντεύξεις, εθνογραφία)
 Διερεύνηση/καταγραφή αλλά και επεξήγηση φαινομένων. Τα όρια είναι
δυσδιάκριτα (Stebbins, 2001)
 Άνθηση υπολογιστικών μεθόδων και ‘εισβολή’ ειδικών από πεδία όπως Βιολογία,
Φυσική και Ιατρική (Barabasi et al., 2002; Palla, Barabasi, & Vicsek, 2007)




Όροι όπως Ψηφιακός Ανθρωπισμός /Digital Humanities και Digital Culture
Studies (Jenkins, Ford, & Green, 2018) περιγράφουν την ανάδυση των νέων
πρακτικών
Παραδόξως, η τεράστια ποσότητα δεδομένων προς ανάλυση, αναδεικνύει
τη σημασία των ορθών ποιοτικών αναλύσεων (Babones, 2016)
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Διαφοροποιήσεις στη θεματολογία της επικοινωνία, συνδέονται με τον
εντοπισμό απώλειας θέσης εργασίας (Llorente, Garcia-Herranz, Cebrian, &
Moro, 2015)
Ανάλυση ‘συλλογικού θυμικού’, συνήθειες κοινοτήτων κλπ από ανάλυση
tweets (Golder & Macy, 2011)
Ανάλυση συναισθημάτων που προκάλεσε μια ταινία και αυτόματη
αξιολόγησή της (Thet, Na, & Khoo, 2010)
Ποσοτικοποιημένος εαυτός (Swan, 2013): Καταγραφή και ανάλυση
δεδομένων κινητικότητας κ.α.
 Δυνατότητα αναγνώρισης διάθεσης



Internet of Things: Συσκευές με αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο (σε
αυτοκίνητα, καταγραφικές κάμερες, ακόμα και σε ψυγεία)

Παραδείγματα εφαρμογών Big data 2/4


Μέσα από την ανάλυση των Facebook like αναγνώριση
χαρακτηριστικών όπως
 sexual orientation, ethnicity, age, gender, religion, political views
 psychological features : life satisfaction, intelligence, personality
 tendency to use drugs, marital status of parents (Kosinski, Stillwell, &

Graepel, 2013)
 88% ακρίβεια στην εκτίμηση σεξουαλικού προσανατολισμού, 95% στην
αναγνώριση φυλετικής ομάδας
 Δεδομένα από 58.000 που συμμετείχαν εθελοντικά με αντάλλαγμα δωρεάν
ψυχομετρικά τεστ
 Κάποια ευρήματα: Σειρά The Colbert Report σχετιζόταν με υψηλό δείκτη
νοημοσύνης, προτίμηση σε μηχανές Harley Davidson με χαμηλό
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Ανάλυση 86000 χρηστών από τους Youyou, Kosinski, and Stillwell (2015) έδειξε ότι:
 Τα like είναι καλύτερος προβλεπτικός δείκτης από το δίκτυο των φίλων
 Συχνά είναι καλύτερα και από αυτοαναφορικές κλίμακες (ερωτηματολόγια)
 Demo στο applymagicsauce.com



Εξαιρετικές εφαρμογές στο marketing.
 Πχ Andrew Pole (για την Target, αλυσίδα σουπερμάρκετ στις ΗΠΑ) έθεσε το ερώτημα:







Μπορούμε να προβλέψουμε αν κάποια είναι σε ‘ενδιαφέρουσα’ ακόμα και αν δεν θέλει να το
αποκαλύψει η ίδια;
Και αυτό γιατί συνιστούν μια εξαιρετικά κερδοφόρα ομάδα χρηστών / πελατών
Μέσα από την ανάλυση της διαφοροποίησης σε αγορές σε 25 προϊόντα μπορούσε να
προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια καθώς και την ημερομηνία γέννησης (Duhigg, 2012)
Πχ περίπου στην 20η εβδομάδα της κύησης πολλές άρχιζαν να συσσωρεύουν ασβέστιο,
ψευδάργυρο και μαγνήσιο
Με τον τρόπο αυτό άρχισαν να στέλνουν εκπτωτικά κουπόνια για προιόντα για μωρά.
Το 2010 ένας πατέρας διαμαρτυρήθηκε εντόνως για τα κουπόνια αυτά που κοινοποιούνταν
στην κόρη του. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ο αλγόριθμος είχε δίκιο και αυτός άδικο (Hill,
2012)
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Από ανάλυση 35000 φωτογραφιών 91% ακρίβεια στην εκτίμηση του
σεξουαλικού προσανατολισμού (Y. Wang & Kosinski, 2018)
Cambridge Analytica: behavioral microtargeting. Από δεδομένα
συμπεριφοράς χρηστών στο FB + ψυχομετρικά τεστ
Στις εκλογές των ΗΠΑ αναγνωρίστηκαν 32 στυλ προσωπικότητας και
προσαρμόστηκε το πολιτικό μήνυμα σε αυτές
 Στις ΗΠΑ τα 2 μεγάλα κόμματα διατηρούν μεγάλες βάσεις με χρήσιμα στοιχεία

των ψηφοφόρων τους
 Με τον τρόπο αυτό ήταν πιο εύκολη η στόχευση των αναποφάσιστων
ψηφοφόρων του ‘αντίπαλου’ κόμματος ώστε τουλάχιστον να μην ψηφίσουν
την ημέρα των εκλογών
 Αμφιλεγόμενες πρακτικές
 Η αποκάλυψη των πρακτικών αυτών το 2018 ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών
και σε βάρος του FB

Μοντελοποίηση κοινωνικών φαινομένων










Πολλά φαινόμενα ακολουθούν την κατανομή Gauss (πχ ευφυία, ηλικία,
ύψος)
Εκθετικές κατανομές: Zipf (γλωσσολόγος στο Harvard). Παρατήρησε ότι οι
πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις παρουσιάζουν συγκεκριμένη
κατανομή
Η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη έχει διπλάσια συχνότητα εμφάνισης από
τη 2η, τριπλάσια από την 3η (Reed, 2001)
Pareto law: το 20% των ανθρώπων κατέχει το 80% του εισοδήματος
1% των χρηστών δημιουργεί το 99% του περιεχομένου (Hargittai & Walejko,
2008)
Στη Wikipedia το 1/1000 των χρηστών δημιουργεί το 44% του περιεχομένου
Αντίστοιχα για τη δημοφιλία χρηστών (πχ Facebook likes)

Παραδείγματα εφαρμογών Big data
Συχνά οργανισμοί όπως το FB δεν δίνουν τα δεδομένα
τους σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες. Αυτό
υπονομεύει την εξέλιξή των επιστημών αυτών.
 Στην αντίθετη κατεύθυνση το datacommons.org








Συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορες πηγες
Ευρωπαική και Αμερικανική στατιστική υπηρεσία
Παγκόσμια Τράπεζα
ΟΟΣΑ
Wikipedia

Google Trends




Ανάλυση δημοφιλών
αναζητήσεων από G. Search
Απεικόνιση εξέλιξής τους στο
χρόνο
Τα δεδομένα μπορούν να
εξαχθούν και να
οπτικοποιηθούν και στο
datawrapper

Άλλες εφαρμογές
Εκτίμηση φτώχιας από φωτογραφίες από δορυφόρο (Jean et
al., 2016)
 Ανάλυση / κατηγοριοποίηση posts από social media με
τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου (Fu, Guo, & Land, 2018)
 Πρόβλεψη βίας σε φυλακές (Bacak & Kennedy, 2018)
 Εμπλουτισμός ποιότητας αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων
από δεδομένα συμπεριφοράς (Fu, Guo, & Land, 2018)
 Ανάλυση συναισθημάτων (sentiment analysis) από δεδομένα
(Joseph, Wei, Benigni, & Carley, 2016)


Άλλες τεχνικές
Social network analysis
 Online polls
 Culturomics
 Scraping


Culturomics
Ψηφιοποίηση μεγάλου όγκου βιβλίων
 Ανάλυση με ποσοτικές τεχνικές διάφορων ζητημάτων
 Πχ εκτίμηση επιρροής κοινωνιολόγων
 Εξέλιξη ενδιαφέροντος για το πεδίο αλληλεπίδρασης
ανθρώπου υπολογιστή
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