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- DD-CSS Web Uygulaması Tanıtımı



TG-HeSoBi
- 2002 PhD Programı

- Santa Fe Enstitüsü

- 2014 İlk ders kitabı
- Amazon linki
- SSRN makalesi

http://www.amazon.com/Introduction-Computational-Social-Science-Applications/dp/1447156609
http://www.amazon.com/Introduction-Computational-Social-Science-Applications/dp/1447156609
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1708051
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1708051


HeSoBi Nedir?

- İnsan ve toplum dinamikleri
- Bilgi/veri işleme & gelişmiş hesaplama

- Bilgi çıkarımı (madencilik)
- Sosyal ağ analizi
- Sosyal CBS (GIS)
- Kompleksite modelleme
- Sosyal simülasyonlar
- Büyük ölçekli (çevirimiçi) deneyler

Cioffi-Revilla, C. (2010). Computational social science. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(3), 259–
271. http://doi.org/10.1002/wics.95

http://ssrn.com/abstract=1708051

http://ssrn.com/abstract=1708051
http://ssrn.com/abstract=1708051


http://talhaoz.com/?p=688

- Dijital kırıntıların bolluğu
- HeSoBi’nin potansiyeli
- Kurumların sorumlulukları

http://talhaoz.com/?p=688
http://talhaoz.com/?p=688


Seçilmiş Çalışmalar(ım)
- Yorumcu Olarak TBMM

- http://talhaoz.com/?p=653 

- İhsanoğlu Ortak Aday ???
- http://talhaoz.com/?p=131 

- Türk Medyası (Okur) Grupları ve Partiler
- http://talhaoz.com/?p=42 
- http://talhaoz.com/?p=65 

http://talhaoz.com/?p=653
http://talhaoz.com/?p=653
http://talhaoz.com/?p=131
http://talhaoz.com/?p=131
http://talhaoz.com/?p=42
http://talhaoz.com/?p=42
http://talhaoz.com/?p=65
http://talhaoz.com/?p=65


Yorumcu Olarak TBMM



Veri Kaynakları

⇐ nediyor.com

theplazz.com ⇒ 



Veri Kümesi & Araştırma Sorusu 1

- Nediyor.com istatistikleri
- Zaman aralığı: Ocak 2013 - Ocak 2015
- 12.000 haber (günde ort. ~16.5)
- 1.300 ünlü
- 170.000 haber değeri taşıyan tweet

- S#1 : Bir halkın ülkesindeki olaylara tepkisinin şiddetini 
nasıl ölçebiliriz ? (en önemsediği olaylar)



kod , blog yazısı

İnteraktif görsel için https://plot.ly/~toz/571

Sonuç #1 : Önemli Olaylar (Elite Theory)

http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/analysis/News%20Commentary%20Tweets%20of%20Turkish%20Elites.ipynb
http://talhaoz.com/?p=232
http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/analysis/News%20Commentary%20Tweets%20of%20Turkish%20Elites.ipynb
https://plot.ly/~toz/571


Araştırma Sorusu 2
1. Bir halkın ülkesindeki olaylara tepkisinin şiddetini nasıl ölçebiliriz ?

2. Önemli olaylara yorumlarını halkla en çok 
paylaşmaya çalışan vekiller, partiler ?

3. Partilerin kendilerine has konuların tespiti ? (konuştuğu, gündemde tutmak 
istediği)

4. Vekillerin gündem belirleme çabalarının ölçümü (agenda-building) ?



Yorumcu Olarak TBMM

167 vekil için https://plot.ly/538/~toz/

Parti Tweep Tweet Haber

AKP 75 6678 2747

CHP 58 14228 4925

MHP 13 3039 2133

HDP 17 1140 753

Bgmsz 4 1915 1471

TBMM 167 27000 6839

Toplam 1.300 170.000 12.000

https://plot.ly/538/~toz/


Mavi: Meclisteki sandalye başına düşen tweet sayısı
Turuncu: Aktif tweep başına (167 vekil) düşen tweet 



Araştırma Sorusu 3
1. Bir halkın ülkesindeki olaylara tepkisinin şiddetini nasıl ölçebiliriz ?

2. Haber değeri taşıyan olaylara sosyal medyada en çok yorum yapan vekiller 
ve partiler ?

3. Partilerin kendilerine has konuların tespiti ? 
(konuştuğu, gündemde tutmak istediği)

4. Vekillerin gündem belirleme çabalarının ölçümü (agenda-building) ?



Arkaplan
- Agenda-setting (kitle medya -> toplum)

- İlk aşama : Neyi düşüneceği (What to think about)

- 2. aşama : Nasıl / Framing Theory (What to think)

- Agenda-building (karşılıklı, çok yönlü)

- Politik aktörler, çıkar grupları, medya, toplum



Vekillerin Toplamda En Çok Konuştukları Konular
Yorum yapan 
vekil sayısı



Parti Baz
AKP - Diğerleri

- İhmal
Kendini geliştirme

- Gözardı
Yumuşak karnı

AKP - Diğer



Araştırma Sorusu 4
1. Bir halkın ülkesindeki olaylara tepkisinin şiddetini nasıl ölçebiliriz ?

2. Haber değeri taşıyan olaylara sosyal medyada en çok yorum yapan vekiller 
ve partiler ?

3. Partilerin kendilerine has (gündemde tutmak istediği) konuların tespiti ?

4. Vekillerin gündem belirleme çabalarının 
ölçümü (agenda-building) ?



Vekil Ortak Yorum Ağı
Bipartite (two-mode) kod , blog

167 vekil              6839 haber

Actor (one-mode)

http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/analysis/TBMM%20as%20Commentator%20on%20Twitter.ipynb
http://talhaoz.com/?p=653
http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/analysis/TBMM%20as%20Commentator%20on%20Twitter.ipynb


Vekil Ortak Yorum Ağı
167 vekil
10.236 ağırlıklı bağ

kod , blog

Sonuçlar:
- Grafik Görseli : Gruplaşmalar
- ERGM analizi
- Grupların algoritmik tespiti

http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/analysis/TBMM%20as%20Commentator%20on%20Twitter.ipynb
http://talhaoz.com/?p=653
http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/analysis/TBMM%20as%20Commentator%20on%20Twitter.ipynb


Interaktif Grafik : http://talhaoz.
com/news/tbmm

http://talhaoz.com/news/tbmm
http://talhaoz.com/news/tbmm
http://talhaoz.com/news/tbmm


ERGM Analizi

Aynı grupta olmak
bağ kurma şansını
37% artırıyor

==========================

Summary of model fit

==========================

Formula:   two_mode ~ edges + b1nodematch("party”)

Iterations:  20 out of 20

Monte Carlo MLE Results:

              Estimate Std. Error MCMC % p-value

edges         -4.82148 0.02591      1  <1e-04 ***

b1nodematch.party  0.31572    0.02996  1  <1e-04 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

 Null Deviance: 674870  on 486816  degrees of freedom

 Residual Deviance:  52736  on 486814  degrees of freedom

 

AIC: 52740 BIC: 52762 (Smaller is better.) 



Grup tespit algoritmasının bulduğu gruplar

ile MCs gerçek partileri 95% örtüştü (Gephi)



2. Aşama (Framing Theory)

- İçerik analizi
- http://www.policyagendas.org/page/datasets-codebooks 

http://www.policyagendas.org/page/datasets-codebooks
http://www.policyagendas.org/page/datasets-codebooks


DD-CSS



DD-CSS Kullanıcı Yorumları
“Ben & öğrencilerim ekip olarak yazılımı kullandık ve çok 
yararlandık. Sayesinde 600.000 tweet topladık...”

Emre Toros (Atılım Ünv.)



DD-CSS (Web App) Nedir ?
- Sosyal medya verisi toplama web uygulaması
- Desteklenen platform: Twitter (Rest API)
- Uygulamalar & yazılım kütüphaneleri listesi
- Doğuşu 

- Kendi İhtiyacım
- Araştırmacıların önündeki engeli kaldırma

- Geleceği ?
- Ek özellikler (toplama, analiz & görsel)
- Ücretli uygulama

https://docs.google.com/document/d/1UaERzROI986HqcwrBDLaqGG8X_lYwctj6ek6ryqDOiQ/edit


DD-CSS



Teşekkürler



Backup Slides



Örnek Kod
- Veriyi toplama: ~ 5 satır , ~20 (haber & tweet)

- Web tarayıcı testi (insan takliti): JS Selenium
- HTML parser: Beatiful Soup (Python kütüphanesi)

- Python ile Veri analizi: talhaoz.com/news/
- Paylaşım: iPython Notebook
- Pandas veri analizi paketi
- http://talhaoz.com/news

https://github.com/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/scrapers/scrape-nediyor.py
https://github.com/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/scrapers/scrape-news.py
https://github.com/oztalha/News-Commentary-Tweets-of-Elites/blob/master/scrapers/scrape-tweets.py
http://talhaoz.com/news/
http://talhaoz.com/news
http://talhaoz.com/news


Malzemeler (Veri)

- Seçim sonuçları
- Eyalet nüfusları
- Twitter (DD-CSS)

- Valilerin hesap adları (gov.twitter.com: liste)
- En iddialı rakiplerinin hesap adları (tozCSS: liste)
- Profil bilgileri (örn: takipçi sayıları)
- Takipçilerinin lokasyon bilgileri

https://twitter.com/gov/lists/us-governors/members
https://twitter.com/tozCSS/lists/challengers/members


Valilerin Geo-Populeritesi

Eyalet valilerinin fiziksel ve sanal populeritesi 
arasında bir ilişki var mıdır?
- Fiziksel pop. : Oy oranı
- Sanal pop. : Twitter takipçi oranı

Amerikan şehirlerinin siyasete ilgisi ne ölçüdedir?
- Online Haritalar



IPYNB

GeoPopularity

http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/GeoInfluence/blob/master/analysis/GeoPopularity%20of%20Governors.ipynb
http://nbviewer.ipython.org/github/oztalha/GeoInfluence/blob/master/analysis/GeoPopularity%20of%20Governors.ipynb

