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Περίληψη 
 
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Δικτύωσης και συγκεκριμένα του Twitter, με σκοπό την χρήση τους στις μεταφορές. Η μεθοδολογία 
συλλογής δεδομένων παρουσιάζεται και εξάγονται κάποια πρώτα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 
που αφορούν τους χρήστες και τις δημοσιεύσεις τους. Ακόμα, πραγματοποιείται μια πρώτη χωρική 
ανάλυση με τα δεδομένα δηλωμένης τοποθεσίας που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις. Τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων παρουσιάζουν ενδεικτικές τάσεις στην χρήση αυτών των υπηρεσιών με έμφαση την 
δυνατότητα χρήσης τους σχετικά με δραστηριότητες αναψυχής και εντοπίζεται συσχέτιση της 
περιοχής δημοσίευσης με τις περιοχές υψηλού εισοδήματος. Συμπερασματικά, παρουσιάζονται οι 
δυνατότητες χρήσεις των δεδομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης και τα ζητήματα που 
ανακύπτουν.  
 
Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, Twitter, Συλλογή Δεδομένων. 

 
 

Abstract 
This paper focuses on the data collection and data analysis from Social Networking Services and 
particularly from Twitter for uses in transportation. The data collection methodology is presented and 
some initial descriptive statistics are derived concerning users and their posts. A first spatial analysis is 
conducted using the data from the geo-location service offered by Twitter. The results of the analysis 
present trends on the use of Twitter for leisure activities and there is correlation between areas where 
most tweets are posted and income at those areas. In conclusion, the potential of using data from 
Social Networking Services is presented as well as the related issues.   
 
Keywords: Social Networking Services, Twitter, Data Collection. 
 

1. Εισαγωγή 

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις μεταφορές αποτελούν βασικό στοιχείο αποτελεσματικής 
απεικόνισης της συγκοινωνιακής πραγματικότητας. Παραδοσιακά, η συλλογή των δεδομένων 
βασίζεται στην πραγματοποίηση ερευνών ερωτηματολογίων ή στην συλλογή στοιχείων 
φόρτου (Calabrese et al., 2013; Handy, 1996; Leduc, 2008). Οι έρευνες ερωτηματολογίων 
έχουν περιορισμούς κυρίως λόγω υψηλού κόστους ενώ ταυτόχρονα εγείρουν ερωτήματα 
σχετικά με την εγκυρότητας τους (Audirac, 1999; Handy, 1996). Ακόμα, τα δεδομένα φόρτου 
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προσφέρουν μειωμένες δυνατότητες αναπαράστασης της μεταφορικής ζήτησης και μικρή 
χωρική κάλυψη (Skszek, 2001).  

Τελευταία, η εξέλιξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των ευρυζωνικών συστημάτων και 
των συστημάτων τηλεπικοινωνίας (κινητό, συσκευές GPS) έχουν δημιουργήσει νέες τάσεις 
στον τομέα της έρευνας καθώς εμφανίζεται η δυνατότητα χρήσης του μεγάλου όγκου 
δεδομένων που προκύπτουν από την ευρεία χρήση τους (Reades et al., 2007). Ταυτόχρονα, οι 
συγκεκριμένες τεχνολογίες έχουν επιτρέψει την ταχύτατη εξέλιξη εξαρτημένων υπηρεσιών 
όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ, π.χ. Facebook, Twitter, Flickr) οι οποίες 
παράγουν δεδομένα τα οποία συνδυάζουν πληροφορία από τα συστήματα τηλεπικοινωνιών 
και τα ευρυζωνικά συστήματα (στίγματα GPS) και πληροφορίες από τους ίδιους τους 
χρήστες, οι οποίοι μοιράζονται οικειοθελώς την τοποθεσία τους σε συσχέτιση με κάποια 
δήλωση τους, δημόσια ή στο άμεσο κοινωνικό τους δίκτυο. 

Η δυνατότητα χρήσης αυτών των δεδομένων στην έρευνα για τις μεταφορές μελετάται 
συστηματικά με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις συνήθειες μετακίνησης 
και τη συμπεριφορά των μετακινουμένων, σε μια συνολική προσπάθεια βελτίωσης των 
μεθόδων αναπαράστασης της συγκοινωνιακής πραγματικότητας και του σχεδιασμού 
πολιτικών στον τομέα των μεταφορών.  

Συγκεκριμένα, για τις ΥΚΔ υπάρχουν υψηλές προσδοκίες χρησιμοποίησης τους (Gal-Tzur, et 
al., 2014) καθώς τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές αποτελούν συνδυασμό χωρικής, 
χρονικής και λεκτικής πληροφόρησης. Οι προοπτικές χρήσης τους να μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν στην χρήση για άμεση επικοινωνία ενός φορέα με τους χρήστες του 
(Bregman, 2012; Gal-Tzur et al., 2014), στην αξιοποίηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο 
(Kumar et al., 2014; Schulz et al. 2013) αλλά και στην αξιοποίηση των ιστορικών δεδομένων 
(Efthymiou & Antoniou, 2012; Gal-Tzur et al., 2014).  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία από την συλλογή δεδομένων για την 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας με την χρήση ιστορικών δεδομένων. Αρχικά αναλύεται η 
μεθοδολογία ανάκτησης δεδομένων από την Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης Twitter. Τα 
δεδομένα από το Twitter (tweet) χρησιμοποιούνται μερικώς, ως συνδυασμό χωρικής, 
χρονικής πληροφορίας, παρουσιάζοντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην 
μεθοδολογία συλλογής και στην χρήση του Twitter στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στην 
συνέχεια πραγματοποιούμε χωρική ανάλυση των δεδομένων που έχουν ανακτηθεί από το 
πρόγραμμα συνδυάζοντας τα με δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τέλος, κλείνουμε με 
συζήτηση και επόμενα βήματα. 

 

2. Μέθοδοι 

2.1 Συλλογή Δεδομένων 

Η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί στα 
πλαίσια των περιορισμών που ορίζει η Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (ΔΠΕ) του 
Twitter. Οι χρήσεις της παρούσας μεθοδολογίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στη: (α) 
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές όπως η 
αναγνώριση πιθανού προβλήματος συγκοινωνιακού χαρακτήρα και (β) συλλογή και 
επεξεργασία ιστορικών δεδομένων με σκοπό την βελτίωση συγκοινωνιακών υποδειγμάτων. 
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Η μεθοδολογία χωρίζεται σε δύο τμήματα βάσει του τύπου των δεδομένων που συλλέγονται. 
Η συνολική μεθοδολογία εμφανίζεται στο Σχήμα 1. 

Το πρώτο τμήμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου και 
κυρίως αυτόν που σχετίζονται με την καταγραφή και δημιουργία αντιπροσωπευτικού 
δείγματος χρηστών. Το δεύτερο τμήμα της μεθοδολογίας συλλέγει δεδομένα μη πραγματικού 
χρόνου από τους χρήστες που έχουν ήδη συλλεχθεί και καταχωρηθεί σε βάσει δεδομένων από 
την πρώτη μεθοδολογία. Για την εφαρμογή των δύο μεθοδολογιών αναπτύχθηκε πρόγραμμα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή το εφαρμόστηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Java, 
προγραμματισμένο έτσι ώστε να πραγματοποιούνται ερωτήματα (queries) κάθε 5,5 
δευτερόλεπτα. Το συγκεκριμένο διάστημα επιλέχθηκε βάσει των χρονικών περιορισμών που 
θέτει η ΔΠΕ του Twitter. 

 

Ερώτημα στο Twitter για 
δεδομένα από την περιοχή 

μελέτης

Έναρξη

Λήψη Tweets από την 
περιοχή

Αποθηκεύτηκαν 
όλα τα 

δεδομένα;

Υπάρχει το 
tweet στην 

βάση;

Υπάρχει ο 
χρήστης στη 

βάση;

Όχι

Τοποθέ
τησε 
το tweet 

Όχι

Τοποθέ
τησε τον 
χρήστη

Όχι

Αδρανοποίηση 
Πυρήνα  (5.5 Δευτ.)

Ναι

Τέλος;

Όχι

Έξοδος

Ναι

 

Έναρξη

Ερώτημα στην βάση για 
λίστα χρηστών

Επεξεργασία 
όλων των 
χρηστών;

Συμπληρώθηκε 
ο αριθμός των 

tweets;

Ερώτημα στο Twitter για τα 
Tweets του χρήστη στην 1η 

σελίδα

Όχι

Υπάρχει το 
tweet στη βάση;

Εισαγωγή
στη βάση

Όχι

Ερώτημα στο Twitter για τα 
Tweets του χρήστη στην 

επόμενη σελίδα

Όχι

Ναι

Αδρανοποίηση 
Πυρήνα (.5.5 Δευτερόλεπτα)

Έξοδος

Ναι

 

         α) Συλλογή στοιχείων πραγματικού χρόνου      β) Συλλογή ιστορικών δεδομένων 

Σχήμα 1: Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 

 

Αναλυτικότερα, το πρώτο τμήμα της συλλογής δεδομένων (Σχήμα 1α) περιλαμβάνει τον 
προγραμματισμό και την εκτέλεση ερωτημάτων στην Διεπαφή του Twitter με σκοπό την 
συλλογή δεδομένων με γεο-αναφορά, εντός μίας ακτίνας από ένα κεντρικό σημεία που θα 
επιλεχθεί. Στην περίπτωση της Αθήνας οι συντεταγμένες του κέντρου οι συντεταγμένες του 
κέντρου είναι 37,982139, 23,732806 στο WGS84 με ακτίνα 30 km από αυτό το σημείο. Τα 
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τελευταία 200 tweets από την περιοχή μελέτης επιστρέφονται γραμμένα σε JavaScript 
Notation (JSON). Ο συγκεκριμένος αριθμητικός περιορισμός (200 tweets) επιβάλλεται από 
την ΔΠΕ του Twitter. 

Το δεύτερο τμήμα της μεθοδολογίας (Σχήμα 1β) χρησιμοποιείται περιοδικά με σκοπό την 
συλλογή συγκεκριμένου αριθμού πρόσφατων tweet από τον κάθε εγγεγραμμένο στη βάση 
χρήστη. Το συγκεκριμένο κομμάτι της μεθοδολογίας είναι σημαντικό ιδίως στην περίπτωση 
που ο αριθμός των tweets που δημοσιεύεται από τους χρήστες είναι μεγαλύτερος από τον 
περιοριστικό αριθμό των διακοσίων τελευταίων tweet όπως για παράδειγμα σε περιοχές με 
μεγάλο πληθυσμό ή/και συχνή χρήση. Το δεύτερο τμήμα της μεθοδολογίας ακολουθεί την 
ίδια λογική με το πρώτο: ερωτήματα πραγματοποιούνται στην ΔΠΕ του Twitter με την 
διαφορά ότι βασικό στοιχείο του ερωτήματος δεν είναι το γεωγραφικό κέντρο και η ακτίνα 
της εξεταζόμενης περιοχής αλλά το όνομα του χρήστη που εξετάζεται. Συλλέγονται τα 
τελευταία 200 tweet και πραγματοποιείται ξανά ερώτημα για να συλλεχθούν τα επόμενα 
tweet (χωρίζονται από το Twitter σε σελίδες).  

Η βάση στην οποία καταχωρούνται είναι σχεσιακή και υλοποιήθηκε σε SQLite τοπικού 
υπολογιστή. Η βάση αποτελείται από δύο βασικούς πίνακες: τον πίνακα για τους χρήστες 
(“User”) και τον πίνακα για τα tweet (“Tweet”). Τα στοιχεία των πινάκων και τα 
χαρακτηριστικά τους εμφανίζονται στο Σχήμα 2. 

 

User

userID (INTEGER)PK

userName (STRING)

createdDay (INTEGER)

description (STRING)

geoEnabledBoolean (INTEGER)

Tweet

tweetID (INTEGER)PK

userID (INTEGER)

tweetDate (INTEGER)

tweetText (STRING)

latitude (INTEGER)

longitude (INTEGER)

referenceArea (STRING)

address (STRING)
 

Σχήμα 2: Δομή χρησιμοποιούμενης βάσης δεδομένων 

 

2.2 Μεθοδολογία Ανάλυσης 

Η ανάλυση που πραγματοποιείται στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν από τη μεθοδολογίας συλλογής των δεδομένων και της συμπεριφοράς 
χρήσης των ΥΚΔ. Αρχικά αναλύονται περιγραφικά στατιστικά στοιχεία από την μεθοδολογία 
συλλογής με έμφαση στην χρονική κατανομή καταγραφής νέων χρηστών και tweet. Στην 
συνέχεια εξάγονται στοιχεία από την συλλογή ιστορικών δεδομένων με έμφαση στην χρήση 
της υπηρεσίας δήλωσης της τοποθεσίας (geotagging). Τέλος, πραγματοποιείται μια αρχική 
χωρική μελέτη για την σύνδεση της χρήσης του tweeter με δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
το έμμεσο χαρακτηρισμό των χρηστών ανάλογα με την περιοχή στην οποία πραγματοποιούν 
το μεγαλύτερο μέρος των tweet τους.  
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3. Περιγραφική Ανάλυση Δεδομένων  

3.1 Περιγραφική Ανάλυση Δεδομένων Πραγματικού Χρόνου 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν εντός 35 ημερών των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 
(20-01-2015 με 24-02-2015). Σε αυτή την περίοδο πραγματοποιούνταν συνεχώς ερωτήματα 
ανά 5,5 δευτερόλεπτα στην ΔΠΕ του Twitter (περίπου 550.000 ερωτήματα) χρησιμοποιώντας 
το πρώτο τμήμα της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων. Στο Σχήμα 3 εμφανίζεται η 
αθροιστική κατανομή των νέων χρηστών που καταγράφονταν κατά την διάρκεια της 
περιόδου συλλογής δεδομένων. Όπως φαίνεται ο ρυθμός αύξησης φθίνει με την πάροδο των 
ημερών, χωρίς όμως να εμφανίζεται η ασυμπτωτική τάση σε κάποιον μέγιστο αριθμό 
χρηστών.  

 
Σχήμα 3: Αθροιστική κατανομή χρηστών στην περίοδο συλλογής 

Συνολικά συλλέχθηκαν 6737 μοναδικοί χρήστες και 89692 μοναδικά tweets τα οποία 
συνοδεύονταν από δηλωμένη τοποθεσία. Η ποσοστιαία κατανομή της συλλογής των χρηστών 
και των tweet που συλλέχθηκαν ανά μέρα της εβδομάδας και ανά ώρα της ημέρας 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.  

 

 
         α) Ποσοστιαία κατανομή ανά μέρα                     β) Ποσοστιαία κατανομή ανά ώρα 

Σχήμα 4: Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 
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Σχετικά με τους χρήστες που συλλέχθηκαν, προκύπτει μια αυξημένη καταγραφή νέων 
χρηστών τα σαββατοκύριακα με το μέγιστο να εντοπίζεται την Παρασκευή. Αντιθέτως, κάτι 
τέτοιο δεν παρατηρείται με τα tweet που καταγράφονται, καθώς εμφανίζουν μια ομοιόμορφη 
κατανομή στις μέρες με μια ελαφρά πτώση το σαββατοκύριακο. Σχετικά με την ανάλυση των 
χρηστών ανά ώρα της ημέρας εμφανίζεται μια σχετική ομοιομορφία μετά τις 13:00 με το 
μέγιστο να εμφανίζεται μεταξύ των ωρών 14:00 και 15:00. Και πάλι η ποσοστιαία κατανομή 
των νέων tweet παρουσιάζει διαφοροποιήσεις με το 25% περίπου του συνολικού αριθμού των 
νέων tweet να συλλέγεται μεταξύ των ωρών 19:00 και 21:00 και το μέγιστο να συλλέγεται 
στις 20:00-21:00.  

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση μεταξύ του αριθμού των χρηστών και του αριθμού των tweet 
είναι αναμενόμενη καθώς αυξάνεται το δείγμα των χρηστών και στις ουσία καταγράφεται 
μεγάλο ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν συστηματικά την συγκεκριμένη υπηρεσία. 
Για αυτό τον λόγο πραγματοποιήθηκε ανάλυση των tweet που δημοσιεύτηκαν ανά χρήστη 
κατά την περίοδο της συλλογής δεδομένων. Προέκυψε ο μέσος όρος των tweet που 
δημοσιεύει κάθε χρήστης είναι 12,86 tweets με τυπική απόκλιση 65,01, ενώ η διάμεσο είναι 
22 tweets. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένοι χρήστες με αρκετά 
υψηλότερο αριθμό δημοσιευμένων tweet που φτάνει μέχρι και τα 2130 tweet. Αυτή η 
διαφοροποίηση επιτρέπει την υπόθεση ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι χρηστών των 
κοινωνικών δικτύων.  

 

3.2 Περιγραφική Ανάλυση Ιστορικών Δεδομένων  

Η εφαρμογή της δεύτερης μεθοδολογίας παρουσιάζει επίσης ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο 
μέγιστος αριθμός tweet προς συλλογή για κάθε χρήστη ορίστηκε στα τελευταία 1000 tweet 
για ένα ενδιάμεσο δείγμα 4082 χρηστών που είχαν συλλεχθεί τις πρώτες 20 μέρες της 
περιόδου συλλογής δεδομένων. Σε απόλυτους αριθμούς συλλέχθηκαν 2.622.113 νέα tweet εκ 
των οποίων τα 460.003 δημοσιεύτηκαν συνοδευόμενα από την αντίστοιχη τοποθεσία (17% 
των συνολικών tweet). Όπως παρουσιάζεται οι χρήστες χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τις 
υπηρεσίες δήλωσης της τοποθεσίας τους. Σημειώνεται ακόμα, ότι με την εφαρμογή του 
δεύτερου τμήματος της μεθοδολογίας συλλέχθηκαν δεδομένα χωρίς τον περιορισμό της 
γεωγραφικής αναφοράς μέσα στην ακτίνα που ορίζεται από το πρώτο τμήμα της 
μεθοδολογίας. Αυτό επέτρεψε την συλλογή από διάφορα μέρη του κόσμου στα οποία οι 
χρήστες εμφανίζονται να έχουν επισκεφτεί. 

Η παλαιότερη δημοσίευση με τοποθεσία η οποία συλλέχθηκε πραγματοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2010 ενώ η παλαιότερη δημοσίευση χωρίς τοποθεσία που καταγράφηκε 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Η συγκεκριμένη παρατήρηση οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι ορισμένοι χρήστες χρησιμοποιούν περιστασιακά την υπηρεσία έχοντας 
δημοσιεύσει λιγότερα από 1000 tweet μέσα σε 8 χρόνια χωρίς ωστόσο να έχουν εγκαταλείψει 
την χρήση της υπηρεσίας.  

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για την μελέτη των συνηθειών των χρηστών για την 
δημοσίευση tweet συνοδευόμενα με τοποθεσία με τα αποτελέσματα εμφανίζει ότι κάποιες 
μέρες της εβδομάδας (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) το ποσοστό των tweet με 
τοποθεσία είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των tweet χωρίς τοποθεσία (Σχήμα 4α).  
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         α) Ποσοστιαία κατανομή ανά μέρα                     β) Ποσοστιαία κατανομή ανά ώρα 

Σχήμα 5: Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 

 

Ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (15:00 to 17:00) κατά τις οποίες το 
ποσοστό των tweet με τοποθεσία είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών χωρίς τοποθεσία 
(Σχήμα 4β). Ο χρόνος δημοσίευσης tweet με τοποθεσία επιτρέπει τον συσχετισμό της 
τοποθεσίας με την δήλωση κάποιας δραστηριότητας η οποία λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συμβαίνει περισσότερο τα σαββατοκύριακα και απογευματινές ώρες μπορεί να γίνει υπόθεση 
ότι αποτελεί δραστηριότητα αναψυχής. 

 

4. Χωρική Ανάλυση Δεδομένων  

Χωρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για την αναγνώριση των τοποθεσιών που οι χρήστες 
δημοσιεύουν τα tweet. Το σχήμα εμφανίζει το σύνολο των tweet που συλλέχθηκαν και 
συνοδεύονταν με τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (289.385 στον αριθμό).  

 

Σχήμα 6: Τα tweet με τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 
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Όπως φαίνεται υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στις αστικές περιοχές της Αττικής με έμφαση 
στο κέντρο της πόλης όπου και εμφανίζονται τα περισσότερα tweet. Μεγάλη συγκέντρωση 
παρατηρείται ακόμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.  

Ακόμα, πραγματοποιήθηκε γεωγραφική αναφορά των tweet στους δήμους της Αθήνας. Στον 
παρακάτω πίνακα οι 10 δήμοι με τα περισσότερα tweet με πρώτο με μεγάλη διαφορά τον 
δήμο Αθηναίων.  

 
Πίνακας 1: Αριθμός tweet ανά δήμο 

Δήμος Αριθμός 
tweet 

Ποσοστό 

Αθηναίων 85325 29.5% 
Γλυφάδας 12483 4.3% 
Αμαρουσίου 12064 4.2% 
Πειραιώς 11293 3.9% 
Κηφισιάς 9935 3.4% 
Χαλανδρίου 7008 2.4% 
Καλλιθέας 6328 2.2% 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 6257 2.2% 
Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη 5767 2.0% 

 

Στα πλαίσια της χωρικής ανάλυσης υπολογίστηκε και η πυκνότητα των tweet σε σχέση με 
τον πληθυσμό του κάθε δήμου (Σχήμα 7). Όπως παρουσιάζεται, οι δήμοι με τα περισσότερα 
tweet ανά κάτοικο είναι οι δήμοι Αθηναίων, Κηφισιας, Αμαρουσίου, Γλυφάδας και Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης. Ακόμα παρατηρείται αυξημένη πυκνότητα tweet στον δήμο Σπάτων-
Αρτέμιδας το οποίο όμως οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά tweet στο αεροδρόμιο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι συγκαταλέγονται στους δήμους με το υψηλό 
εισόδημα κάτι που επιβεβαιώνεται από την στατιστικά σημαντική ( 0.01 ) γραμμική 
συσχέτιση (Pearson Correlation) των εισοδημάτων των δήμων με τον αριθμό των tweet που 
έχουν δημοσιευτεί αναδεικνύοντας μια θετική συσχέτιση με μέτρια επίδραση (0,31).  

3. Συμπεράσματα και Συζήτηση 

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από το Twitter 
καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση της, τα οποία και 
αναλύονται τόσο σε χωρικό όσο και χρονικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι 
ενθαρρυντικά και εμφανίζουν σαφείς τάσεις για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (υψηλό 
εισόδημα) αλλά και για συγκεκριμένες περιοχές. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τον 
χρόνο δημοσίευσης τους μπορούν να υποδείξουν την δυνατότητα χρήση των δεδομένων από 
το Twitter για την μελέτη των δραστηριοτήτων αναψυχής και την ανάδειξη τάσεων και 
συνηθειών μετακινήσεις. Ακόμα, παρουσιάζονται στοιχεία για την χρήση της υπηρεσίας 
δήλωσης της τοποθεσίας, σε χρονικά πλαίσια που αναδεικνύουν την αυξημένη χρήση κατά 
την διάρκεια των απογευμάτων ωρών και του σαββατοκύριακου.  
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Σχήμα 7: Τα tweet με τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 

 

Παρά τις τάσεις που προκύπτουν από αυτή την αρχική ανάλυση, ουσιαστικά καλύπτεται μόνο 
ένα μικρό κομμάτι των δυνατοτήτων αλλά και των ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν 
από την χρήση των δεδομένων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα του 
Twitter. Σημαντική είναι η εξέταση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος καθώς 
θεωρείται ότι εμφανίζει μεροληψία προς ορισμένες ομάδες πληθυσμού και για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η δημιουργία υποδειγμάτων για τις 
επιλογές των χρηστών που σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις, κάτι που αποτελεί ανοιχτό πεδίο 
έρευνας στις μεταφορές. Ταυτόχρονα, η εκμετάλλευση όλης της πληροφορίας που περιέχεται, 
συνιστά την αξιοποίηση ακόμα του λεκτικού τμήματος των tweet, με αλγορίθμους 
αναγνώρισης θέματος και αναφερόμενου χρόνου. Τέλος, ουσιαστική θεωρείται και η 
αναζήτηση της χρήσης των tweet για την αναγνώριση επισκεπτών σε μία περιοχή κάτι που 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αναγνώριση της βασικής τοποθεσίας πραγματοποίησης 
δημοσιεύσεων.  
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