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ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο παξαηηζέκελεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ε πινπνίεζε ηερληθώλ δηαθνξνπνίεζεο (diversification) ζρνιίσλ ρξεζηώλ ζε
εηδεζενγξαθηθά άξζξα.
ΑΣΟΜΑ: 1
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: Java
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη
επηθέξεη ζεκαληηθή αύμεζε ζηνπο ηξόπνπο θαη ζηελ καδηθόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηώλ
ηνπ δηαδηθηύνπ, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ηνπο παξόρνπο πξσηνγελνύο πιεξνθνξίαο, όπσο νη
εηδεζενγξαθηθέο ζειίδεο. Σε πνιιέο εηδεζενγξαθηθέο ζειίδεο, πιένλ, παξαηεξνύκε δπλαηόηεηεο
ζρνιηαζκνύ από ηνπο ρξήζηεο ησλ άξζξσλ πνπ δηαβάδνπλ. Μάιηζηα, δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο, όπσο
ην Yahoo! News (http://news.yahoo.com/), ζπγθεληξώλνπλ αθόκα θαη δεθάδεο ρηιηάδεο ζρόιηα γηα
θάπνηα από ηα άξζξα ηνπο. Τα ζρόιηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα κπνξνύλ λα
ζεσξεζνύλ σο κεηαδεδνκέλα πνπ εκπινπηίδνπλ ηελ αξρηθή πιεξνθνξία ηνπ άξζξνπ, αθνύ
εθθξάδνπλ ηηο γλώκεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύλ ζην θόζκν ζέκαηα ηνπ άξζξνπ.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε (αξθεηά ζπρλή) καδηθόηεηα ησλ ζρνιίσλ θαζηζηά αδύλαηε ή εμαηξεηηθά
ρξνλνβόξα ηελ επηζθόπεζε ζην ζύλνιό ηνπο από ηνπο ρξήζηεο. Γηα απηό ην ιόγν, είλαη απαξαίηεηε
ε αλάπηπμε ηερληθώλ πνπ ζα ζπγθεληξώλνπλ έλα κηθξό ππνζύλνιν ησλ αξρηθώλ ζρνιίσλ, ην νπνίν
ππνζύλνιν όκσο ζα πεξηέρεη ηα πην εηεξνγελή ζρόιηα, όζνλ αθνξά ηα ζρνιηαδόκελα ζέκαηα θαη ηηο
εθθξαδόκελεο απόςεηο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηερληθέο δηαθνξνπνίεζεο απνηειεζκάησλ [2].
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε θαη πξνζαξκνγή ηερληθώλ δηαθνξνπνίεζεο απνηειεζκάησλ
αλαδήηεζεο ζην ζελάξην ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζρνιίσλ ρξεζηώλ ζε εηδεζενγξαθηθά άξζξα,
ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο ηδαηηεξόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. Γηα ηα δεηνπκελα ηεο
δηπισκαηηθήο έρεη ήδε γίλεη πξνεξγαζία ζε εξεπλεηηθό επίπεδν θαη ζε επίπεδν θώδηθα, ν νπνίνο ζα
κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί/επεθηαζεί.
Σηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αθόινπζεο εξγαζίεο:
1. Θα κειεηεζεί ε βηβιηνγξαθία πνπ δίλεηαη παξαθάησ θαη ζα ζπδεηεζνύλ πξνζεγγίζεηο/ηδέεο
γηα δηαθνξνπνίεζε ζρνιίσλ ρξεζηώλ ζε εηδεζενγξαθηθά άξζξα.
2. Θα πινπνηεζεί κία ζεηξά από αιγνξίζκνπο θαη θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο ζρνιίσλ θαη ζα
αμηνινγεζεί/ζπγθξηζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.
3. Θα πινπνηεζεί ε αληίζηνηρε γξαθηθή δηεπηθάλεηα επαθήο ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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