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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι η μελέτη της παρατιθέμενης
βιβλιογραφίας και η υλοποίηση τεχνικών διαφοροποίησης (diversification) σχολίων χρηστών σε
μικροϊστολόγια.
ΑΤΟΜΑ: 1
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων τα τελευταία χρόνια, έχει
επιφέρει σημαντική αύξηση στους τρόπους και στην μαζικότητα της αλληλεπίδρασης των χρηστών
του διαδικτύου, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους παρόχους πρωτογενούς πληροφορίας. Η
μαζικότητα των σχολίων καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά χρονοβόρα την επισκόπηση στο σύνολό τους
από τους χρήστες. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τεχνικών που θα συγκεντρώνουν
ένα μικρό υποσύνολο των αρχικών σχολίων, το οποίο υποσύνολο όμως θα περιέχει τα πιο ετερογενή
σχόλια, όσον αφορά τα σχολιαζόμενα θέματα και τις εκφραζόμενες απόψεις. Αυτό επιτυγχάνεται με
τεχνικές διαφοροποίησης αποτελεσμάτων [3].
Σκοπός της εργασίας είναι η επέκταση και προσαρμογή τεχνικών διαφοροποίησης αποτελεσμάτων
αναζήτησης στο σενάριο της διαφοροποίησης σχολίων χρηστών σε μικροϊστολόγια, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σεναρίου. Για τα ζητούμενα της διπλωματικής έχει ήδη
γίνει προηγούμενη εργασία τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κώδικα [1,2]. Τα
αποτελέσματα αυτά (μελέτη και κώδικας) μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν/ επεκταθούν.
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
 Θα μελετηθεί η σχετική βιβλιογραφία και θα συζητηθούν προσεγγίσεις/ιδέες για την
διαφοροποίηση σχολίων χρηστών σε μικροϊστολόγια (twitter).
 Θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι και κριτήρια διαφοροποίησης σχολίων και θα αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητά τους.
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