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Samenvatting

De opkomst van sociale media heeft geleid tot een symbiotische relatie tussen
sociale media en online nieuws. Deze relatie kan gebruikt worden om nieuwsar-
tikelen te volgen en gedrag te voorspellen, wat vervolgens toegepast kan worden in
bijvoorbeeld online reputatiemanagement, het vaststellen van advertentieprijzen
en media-analyse. In dit proefschrift concentreren we ons op het volgen van
nieuws in sociale media en het voorspellen van gebruikersgedrag.

In het eerste deel ontwikkelen we methodes voor het volgen van nieuwsar-
tikelen die voortbouwen op principes uit de zoektechnologie. We beginnen met
het vinden van sociale mediaberichten die een nieuwsartikel bespreken zonder
een directe hyperlink naar het desbetreffende artikel te bevatten. Onze meth-
odes modelleren nieuwsartikelen door gebruik te maken van verschillende infor-
matiekanalen, zowel endogeen als exogeen ten opzichte van het artikel. Deze
modellen worden vervolgens gebruikt om een database met sociale mediaberichten
te doorzoeken. Tijdens dit onderzoek bleek dat de zoekopdrachten een vergeli-
jkbare grootte hebben als de documenten die doorzocht worden, wat in strijd
is met een standaard aanname voor taalmodellen. We corrigeren deze tegen-
strijdigheid door twee hypergeometrische taalmodellen te presenteren, waarmee
zowel zoekopdrachten als gezochte documenten gemodelleerd kunnen worden.

In het tweede deel concentreren we ons op het voorspellen van gedrag. Eerst
kijken we naar het voorspellen van voorkeuren in door gebruikers gecreerde
gesproken berichten. Vervolgens voorspellen we de populariteit van nieuwsar-
tikelen van verschillende nieuwsbronnen, uitgedrukt in het aantal ontvangen
commentaren. We ontwikkelen modellen voor het voorspellen van de populariteit
van een artikel zowel voor als na publicatie. Tot slot onderzoeken we een ander
aspect van nieuwsimpact: hoe benvloedt het lezen van een nieuwsartikel het
toekomstige surfgedrag van een gebruiker? Voor elke afzonderlijke situatie vinden
we patronen die het onderliggende gedrag karakteriseren en waar we vervolgens
kenmerken uit extraheren om online gedrag te modelleren en te voorspellen.
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