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Abstract 

Sentiment Analysis on Twitter Data is a challenging problem due to the nature, 
diversity and volume of the data. In this work we implement a system on Apache 
Spark, an open-source framework for programming with Big Data. The sentiment 
analysis tool is based on Machine Learning methodologies and Natural Language 
Processing techniques and utilises Apache Spark’s Machine learning library, 
MLlib. In order to address the nature of Big Data we introduce some preprocess- 
ing steps of the input for achieving better results in Sentiment Analysis. The 
classification algorithms are used for both binary and ternary classification, and 
we examine the effect of the dataset size as well as the features of the input on 
the quality of results.  

Keywords: Sentiment Analysis, Apache Spark, Big Data, Machine Learning,  
Supervised Learning, Classification, Microblogging 
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Περίληψη 

Το πρόβλημα της Ανάλυσης Συναισθήματος σε δεδομένα του Twitter περιλαμβάνει 
πολλές προκλήσεις λόγω της φύσης, της ποικιλίας και του όγκου των δεδομένων 
που χρειάζεται να αναλυθούν. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας κατασκευάζεται ένα 
σύστημα βασισμένο στο Apache Spark, ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που 
επιτρέπει τον προγραμματισμό συστημάτων που απαρτίζονται από συστάδες 
υπολογιστών. Το εργαλείο που υλοποιείται χρησιμοποιεί τεχνικές εποπτευόμενης 
μηχανικής μάθησης καθώς και τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και 
χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης του Apache Spark MLlib. 
Πειράματα έγιναν για την ταξινόμηση μηνυμάτων ως προς το συναίσθημα σε 2 και 
σε 3 κατηγορίες. Το μέγεθος του σετ δεδομένων εκπαίδευσης, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά που εξάγονται από τα κείμενα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 
είσοδος του ταξινομητή εξετάζονται ως προς την επίδραση τους στην ποιότητα των 
αποτελεσμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανάλυση Συναισθήματος, Apache Spark, Big Data, Μηχανική 
Μάθηση, Εποπτευόμενη Μάθηση, Ταξινόμηση 
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1 Introduction 

1.1 Motivation 

Nowadays people share moments, experiences and feelings through social 
networks. Microblogging platforms, such as Twitter, have recently become very 
popular. Founded in 2006, Twitter is a service which allows users to share 140-
character posts. Having gained massive popularity while being widely considered 
one of the most influential services on the World Wide Web, Twitter has resulted 
in hosting massive datasets of information, thus its data is gaining increasing 
interest. People use Twitter to share experiences and emotions with their friends 
about movies, products, events etc, so a system that extracts sentiments through 
such an online community may have many real-life applications such as 
recommendation systems. This enormously continuous stream of Twitter data 
posts reflects the users opinions and reactions to phenomena from political events 
all over the world to consumer products [20]. It is well pointed that Twitter posts 
relate to the user’s behaviour and often convey substantial information about 
their emotional state [3].  
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Image 1. Twitter Logo 



Unlike other networks, users’ posts in Twitter have some special characteristics. 
The short length that the posts are allowed to have, results in more expressive 
emotional statements. Analysing tweets and recognising their emotional content 
is a very interesting and challenging topic in the microblogging area. Recently 
many studies have analysed sentiment from documents or web-related content, 
but when such applications are focused on microblogging, many challenges occur. 
The limited size of the messages, along with the wide range of subjects discussed, 
make sentiment extraction a difficult process. Concretely, researchers have used 
long-known machine learning algorithms in order to analysqe sentiments. So the 
problem of sentiment extraction is transformed into a classification problem. 
Datasets of classified tweets are used to train classifiers which in following are 
used to extract the sentiments of the messages.  

In the meantime, as data grows, distributed computing evolves. Frameworks like 
Hadoop, Apache Spark, Apache Storm and distributed data storages like HDFS 
and HBase are becoming popular, as they are engineered in a way that makes 
the process of very large amounts of data almost effortless. Such systems evolve 
in many aspects, and as a result, libraries, like Spark’s MLlib that make the use 
of Machine Learning techniques possible in the cloud, are introduced.  
In this work a Sentiment Analysis tool of Twitter data based on Apache Spark 
cloud framework is built, which classifies tweets using supervised learning 
techniques. We experiment with binary and ternary classification, and we focus 
on the change in accuracy caused by the training dataset size, as well as the 
features extracted from the input.  

  

1.2 Challenges 

In this work, a system for Sentiment Analysis of Twitter Data was designed and 
built, based on Apache Spark, using Supervised Learning algorithms. Firstly, 
there is the technical challenge of combining all the different aspects of this task 
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together. Although the overall system is based on a standard Supervised 
Learning pipeline, as seen in Chapter 5, the implementation will need to be on a 
Big Data Framework. Secondly, the evaluation of a Sentiment Analysis system in 
general is a very difficult task. In principle, a trustworthy system is one that 
gives the same results as an independent human.  However, studies have shown 
that less that 80% of human raters agree all the time. This is one of the biggest 
Sentiment Analysis challenges and is always present because of this basic 
characteristic of people’s opinions. This is a result of ambiguity, an inherent 
characteristic of human language. Moreover, in some cases, people express 
themselves using slang, and many words that are typically negative can be used 
with positive meaning and vice versa. Especially on Twitter, partly because of 
the character limit per message, the language used is usually different than the 
one used in documents. There is usually less structure, the language is really 
informal, and acronyms and abbreviations are really common. 

1.3 Related work 

In the last decade, there has been an increasing interest in studies of Sentiment 
Analysis as well as emotional models. This is mainly due to the recent growth of 
data available in the World Wide Web, especially of those that reflect people’s 
opinions, experiences and feelings [17]. Sentiment Analysis is studied in many 
different levels. In [22], authors implement an unsupervised learning algorithm 
that classifies reviews, thus performing document level classification. In [13] 
authors operate in a word and sentence level, as they classify people’s opinions. 
Moreover, Wilson et al [24] operate on a phrase level, by determining the 
neutrality or polarity of phrases. Machine learning techniques are frequently used 
for this purpose. Pang et al [18] used Naive Bayes, Maximum Entropy and SVM 
classifiers so as to analyse sentiment of movie reviews. Boiy and Moens [2] 
utilised classification models with the aim of mining the sentiment out of 
multilingual web texts.  
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Twitter data are used by researchers in many different areas of interest. In [8], 
Tweets referring to Hollywood movies are analysed. They focused on classifying 
the Tweets and in following on analysing the sentiment about the Hollywood 
movies in different parts of the world. Wang et al [23] used a training data of 
17000 Tweets in order to create a real-time Twitter Sentiment Analysis System of 
the U.S. 2012 Presidential Election Cycle. In addition, in [15], authors present a 
novel method for Sentiment Learning in the Spark framework; the proposed 
algorithm exploits the hashtags and emoticons inside a tweet, as sentiment 
labels, and proceeds to a classification procedure of diverse sentiment types in a 
parallel and distributed manner.  

Other studies that investigate the role of emoticons on sentiment analysis of 
Tweets are the ones in [25] and [19]. In both works, Lexicons of Emoticons are 
used to enhance the quality of the results. Authors in [4] propose a system that 
uses an SVM classifier alongside a rule-based classifier so as to improve the 
accuracy of the system. In addition, in [3], authors utilised the Profile of Mood 
States psychometric method for analysing Twitter posts and reached the 
conclusion that “the events in the social, political, cultural and economic sphere 
do have significant, immediate and highly specific effect on the various 
dimensions of public mood”. Commercial companies and associations could 
exploit Twitter for marketing purposes, as it provides an effective medium for 
propagating recommendations through users with similar interests.  

There is a lot of research interest in studying different types of information 
dissemination processes on large graphs and social networks. Naveed et al [14] 
analyse tweet posts and forecast for a given post the likelihood of being 
retweeted on its content. Authors indicate that tweets containing negative 
emoticons are more likely to be retweeted than tweets with positive emoticons. 
Finally, previous works regarding emotional content are the ones in [9], [10], [11] 
and [12]; they presented various approaches for the automatic analysis of tweets 
and the recognition of the emotional content of each tweet based on Ekman 
emotion model, where the existence of one or more out of the six basic human 
emotions (Anger, Disgust, Fear, Joy, Sadness and Surprise) is specified.  
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1.4 Structure of thesis 

The remainder of this dissertation is structured as follows: 

• Chapter 2 discusses the topic of Sentiment Analysis. Types of Sentiment 
Analysis are presented and different approaches and applications are discussed.   

• Chapter 3 presents topics regarding Big Data and Cloud Computing. The 
definition of Big Data is given, and we present MapReduce, Hadoop, and 
Apache Spark. 

• On Chapter 4 we discuss Machine Learning methodologies. Supervised 
Learning, Unsupervised Learning and Reinforcement Learning are presented. 

• Chapter 5 presents our implementation of a Sentiment Analysis system based 
on Apache Spark, using Machine Learning algorithms. 

• On Chapter 6, the results of the experiments are presented. 
• Finally, Chapter 7 presents future work. 
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2 Sentiment Analysis 

2.1 Definition 

Sentiment Analysis or Οpinion Mining is a research field which includes 
automated processes that determine the sentimental polarity of a document, 
sentence, or phrase. NLP  techniques are used and usually documents are 1

classified into categories that express sentiment. In general, Sentiment Analysis 
aims to discover the stance of a document’s author towards a topic or the overall 
sentimental polarity of the document. This may include the author’s judgment in 
regards to the topic, the effect the author aims to have on the reader or the 
emotional state of the author at the time of writing. 

2.2 Types of Sentiment Analysis 

2.2.1 Document Size 

Sentiment Analysis can be categorised by the size of the document that is 
analysed.  Examples of categories follow: 

 Natural Language Processing1
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• Document based 
 
Even though this movie is over 50 years old, I still feel it is a unique one. Main 
character is stunning, and the actor’s performance is one that can not be easily 
forgotten. Generally I am not a big fan of thrillers but this one just got me. It 
is scary and creepy, yet makes you interested in seeing how the storyline builds 
up to this spectacular ending. Focus is given to the story itself, instead of the 
ways to make the audience feel frightened, and the photography is awesome. It 
is a genuine piece of Art. 
 
Consider this movie review. Clearly it is a positive review, as the author 
expressed enthusiasm about the actors, the photography and the script. This 
review is actually a document, so analysis on this falls under the category of 
Document Based Sentiment Analysis. 

• Sentence based 
 
It was a boring movie, not recommended at all.  
 
This is another movie review that is structured very differently than the 
previous one, as it is just a sentence. Generally sentence based analysis is 
harder than document based, as less data are available to the system, and the 
wording of the sentence plays a very significant role to the prediction. 
Sentiment Analysis on Twitter Data, which is the main subject of this work, 
falls under this category, since tweets are small messages that generally consist 
of up to two sentences. 

• Feature / Aspect based 
 
Director did an impressive job, but the script was poorly written. 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In this case, we are presented with a movie review which is not clearly negative 
of positive, as it includes different comments for different features of the movie. 
In this particular example, the two features of the topic that are examined are 
the direction and the script. Clearly the author feels good about the direction 
(impressive job), but not good about the script (poorly written).  
 

2.2.2 Type of Sentiment 

Sentiment Analysis can be also categorised by the type of Sentiment we try to 
extract: 

• Simple Analysis 
This type of sentiment analysis identifies whether a statement is positive or 
negative. In some cases the categories may be 3 ( positive, negative or neutral) 
or 5 ( very positive, positive, neutral, negative, very negative).  
Examples of a positive and a negative statement follow: 
 
Ι absolutely loved that movie! 
This is clearly an example of a positive sentence, as positive thoughts towards 
the movie are described. 
 
That movie was not really my cup of tea. 
On the contrary this is a negative statement, as the author points out that 
they disliked the movie. 

• Emotional State Analysis 
In this type of analysis, the system tries to identify the author’s emotional 
state towards the topic. Such states can be happy, sad, angry, surprised etc.  
Examples of this type of analysis follow: 
 
I almost smashed the TV watching the game!! Nasty calls from the ref !  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Clearly the author feels angry about the topic.  
 
Wow, that was an unexpected result. 
The author of this statement seems to be surprised. 
 
Just married! Happiest day of my life indeed! 
Clearly the emotion that the author wishes to express is happiness. 

• Subjectivity Analysis 
 
For this type of analysis, we try to find out whether a statement is subjective 
or objective. This problem can sometimes be more difficult than polarity 
classification.[11] The subjectivity of words and phrases may depend on their 
context and an objective document may contain subjective sentences (e.g., a 
news article quoting people's opinions). Moreover, as mentioned by Su[12], 
results are largely dependent on the definition of subjectivity used when 
annotating texts. However, Pang[13] showed that removing objective sentences 
from a document before classifying its polarity helped improve performance.  
 
Examples of subjectivity or objectivity identification follow:  
 
Spain is the fourth largest country in Europe. 
This is an objective sentence, as it states a commonly accepted fact.  
 
 
Spain is my favourite country in Europe. 
On the contrary, this is a subjective sentences as ti states the authors personal 
preference. 
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3 Cloud Computing 
3.1 Big Data and Cloud Computing 

As the World Wide Web is rapidly expanding, technology is becoming more 
affordable than ever, and computers are used for a wide variety of everyday 
tasks, more and more data are produced and stored. Big data is a term that 
refers to datasets so large and complex that cannot be stored and handled by 
“traditional” data processing applications and techniques. Large amounts of data 
can be obtained from various applications. Some examples are following: 

• Usage logs from websites 
• Access and error logs from web servers 
• Readings from Sensor Networks 
• Ratings of products or services on the internet 
• Posts by users on Social Networks. 

As McAfee, Andrew, et al. point out [28], Big Data are distinguished by 3 
characteristics: 

• Volume: As of 2012, about 2.5 exabytes of data are created each day, and that 
number is doubling every 40 months or so. More data cross the internet every 
second than were stored in the entire internet just 20 years ago. This gives 
companies an opportunity to work with many petabyes of data in a single data 
set—and not just from the internet. For instance, it is estimated that Walmart 
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collects more than 2.5 petabytes of data every hour from its customer 
transactions. 

• Velocity: For many applications, the speed of data creation is even more 
important than the volume. Real-time or nearly real-time information makes it 
possible for a company to be much more agile than its competitors. For 
instance, the MIT Media Lab used location data from mobile phones to infer 
how many people were in Macy’s parking lots on Black Friday—the start of the 
Christmas shopping season in the United States. This made it possible to 
estimate the retailer’s sales on that critical day even before Macy’s itself had 
recorded those sales. Rapid insights like that can provide an obvious 
competitive advantage to Wall Street analysts and Main Street managers. 

• Variety: Big data takes the form of messages, updates, and images posted to 
social networks; readings from sensors; GPS signals from cell phones, and more. 
Many of the most important sources of big data are relatively new. The huge 
amounts of information from social networks, for example, are only as old as 
the networks themselves; Facebook was launched in 2004, Twitter in 2006. The 
same holds for smartphones and the other mobile devices that now provide 
enormous streams of data tied to people, activities, and locations. Because 
these devices are ubiquitous, it’s easy to forget that the iPhone was unveiled 
only very recently, and the iPad in 2010. Thus the structured databases that 
stored most corporate information until recently are ill suited to storing and 
processing big data. At the same time, the steadily declining costs of all the 
elements of computing—storage, memory, processing, bandwidth, and so on—
mean that previously expensive data-intensive approaches are quickly becoming 
economical.  

At the same time, as datasets grow, the need to utilise systems that are provide 
large amounts of computing power emerged. As a result, frameworks that 
operate on clusters of computers were developed, and eventually Cloud 
Computing made it possible for the end users to get access to such systems.  
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In 2011, NIST gave the following definition to Cloud Computing [29]:  

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand 
network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., 
networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly 
provisioned and released with minimal management effort or service provider 
interaction.” 

In the following sections, we present programming models and frameworks that 
are built to operate in clusters, and by extension in the cloud, and primarily 
focus on scalability, speed and ease of use. 

3.2 MapReduce 

MapReduce is programming model and an associated implementation for 
processing large amounts of data on a cluster of computers, using a distributed 
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Image 2. MapReduce Architecture 



and parallel algorithm. It was introduced by Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat 
[6], both working at Google. 

A MapReduce program consists of 2 main procedures, Map() and Reduce() 
respectively, and is executed in 3 steps; Map, Shuffle and Reduce. In the Map 
phase, input data is partitioned and each partition is given as an input to a 
worker that executes the map function. Each worker processes the data and 
outputs key-value pairs. In the Shuffle phase, key-value pairs are grouped by key 
and each group is sent to the corresponding Reducer. 

The runtime of a MapReduce program is shown in Image 2. 

An example application of MapReduce is WordCount; an application which takes 
a large collection of document as input and count the occurrences of each word. 
The following pseudocode shows how this particular application is structured in 
the MapReduce model: 

map(String key, String value):  
 foreach word in k: 
  emit (word, 1) 

reduce(String key, Iterator values): 
 int count = 0 
 foreach val in v: 
  count = count + v 
 emit (key, count) 
  

Map function emits each word of the document paired with the number 1. On 
the Shuffle phase the key value pairs are grouped by key (document word) and 
the reducer simply sums together all the occurrences of each word. A minimal 
example of word count is shown in the following image: 
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MapReduce offers many advantages to the end users. Firstly, it is relatively easy 
for a programmer to create such applications, as they are only required to write 
code for the Map function and the Reduce function.  

Moreover, as the framework automatically manages the distribution of the 
workload among the cluster nodes, tolerates machine and network failures and is 
responsible for data integrity, it offers the capability to design applications which 
may either operate on a single machine  for testing purposes or a cluster of 
thousands of computers for real-world applications without any changes on the 
source code. 
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3.3 Hadoop 

Apache Hadoop  is a popular open source framework for distributed processing 2

of data that contains an implementation of MapReduce. Hadoop is written in 
Java and was initially released in 2011. 
Hadoop operates on the same principles as MapReduce. It assumes the system 
and network failures are common and are automatically handled and focuses on 
reliability and scalability. 

The project includes the following modules: 

• Hadoop Common: The common utilities that support the other Hadoop 
modules. 

• Hadoop Distributed File System (HDFS): A distributed file system that 
provides high-throughput access to application data. 

• Hadoop YARN: A framework for job scheduling and cluster resource 
management. 

• Hadoop MapReduce: A YARN-based system for parallel processing of large 
data sets. 

 http://hadoop.apache.org/2
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3.4 Apache Spark 

Spark Framework  is also a framework for cluster computing, built in the same 3

principles as Hadoop, which was initially released in 2014 by University of 
California, Berkeley’s AMPLab.  

Spark focuses on 4 main characteristics: 

• Speed. Spark claims to be up to 100x faster than Hadoop MapReduce in 
memory, and up to 10x faster on the disk. This is due to a DAG  execution 4

engine that Spark has, which results in the framework maintaining the data in 
the workers’ memory. In contrast Hadoop does not cache intermediate data for 
faster performance but instead, it flushes the data to the disk between each 
step. Spark’s ability to perform well on iterative algorithms makes it ideal for 
implementing Machine Learning Techniques as, at their vast majority, Machine 
Learning algorithms are based on iterative jobs. 

• Ease of Use. Spark offers APIs in Scala, Java, Python and R, and offers more 
than 80 operators that make it easy for the programmer to develop parallel and 
distributed applications. Moreover, interactive shells are offered for Scala, 
Python and R. 

• Generality. The framework includes powerful libraries for various applications. 
Spark SQL is a library for integrating SQL into any Spark application, Spark 
Streaming is a library that offers Stream Processing, GraphX is a library that 
provides implementations of various Graph algorithms and MLlib is Spark’s 
scalable Machine Learning Library. MLlib contains implementations of many 

 http://spark.apache.org/3

 Directed Acyclic Graph4
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algorithms and utilities for common Machine Learning techniques such as 
Clustering, Classification, Regression and is used for the experiments of this 
work. 

• Diversity. Apache Spark is built in order to run on Hadoop, standalone or on 
the cloud, and supports various data sources such as HDFS and Amazon S3. 

Spark’s runtime is centred around the concept of Resilient Distributed Datasets 
(RDD), which are read-only distributed collections of elements that can be 
operated on in parallel. RDDs can be created either by parallelising a collection 
in the program, or by referencing a dataset stored in a storage system such as 
HDFS. 

There are two types of operations that can be applied to a RDD; transformations 
and actions. Transformations are applied to a RDD and create a new one while 
actions return a value to the program. For example, map is a transformation 
which passes each element of the RDD through a function and reduce is an 
action that uses a function to aggregate all the RDD elements and then returns a 
value. Transformations are lazy, which means that they are not computed until 
an action is applied (i.e. when the program needs a return value), as shown in 
image 6. As a result each RDD that comes of a transformation need to be 
recomputed for every action. Spark may persist RDDs in memory using the 
cache or persist method, so that it can access them faster when needed. Tables 1 
and 2 include some of the actions and transformations available. 
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map(func) Return a new distributed dataset formed by passing 

each element of the source through a function func.

filter(func) Return a new dataset formed by selecting those 

elements of the source on which funcreturns true.

flatMap(func) Similar to map, but each input item can be mapped to 

0 or more output items (so funcshould return a Seq 

rather than a single item).

groupByKey([numTasks]) When called on a dataset of (K, V) pairs, returns a 

dataset of (K, Iterable<V>) pairs. 

sortByKey([ascending], 

[numTasks])

When called on a dataset of (K, V) pairs where K 

implements Ordered, returns a dataset of (K, V) pairs 

sorted by keys in ascending or descending order, as 

specified in the booleanascending argument.

distinct([numTasks])) Return a new dataset that contains the distinct 

elements of the source dataset.
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reduce(func) Aggregate the elements of the dataset using a function 

func (which takes two arguments and returns one). 

The function should be commutative and associative 

so that it can be computed correctly in parallel.

collect() Return all the elements of the dataset as an array at 

the driver program. This is usually useful after a filter 

or other operation that returns a sufficiently small 

subset of the data.

count() Return the number of elements in the dataset.

first() Return the first element of the dataset (similar to 

take(1)).

take(n) Return an array with the first n elements of the 

dataset.

takeOrdered(n, [ordering]) Return the first n elements of the RDD using either 

their natural order or a custom comparator.

countByKey() Only available on RDDs of type (K, V). Returns a 

hashmap of (K, Int) pairs with the count of each key.
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4 Machine Learning 

Machine Learning is a subfield of computer science which includes algorithms 
that learn from data and make predictions on them. In essence, it is the 
implementation of computer software that learns autonomously from data. 
Machine learning algorithms are based on a model built from given data in order 
to make data driven decisions in regards to the input, rather than follow 
instructions. Arthur Samuel described the field as a  

- “Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly 
programmed” 

 while Tom Mitchell defines Machine Learning as the process where  

- “a machine learns with respect to a particular task T, performance metric P, 
and type of experience E, if the system reliably improves its performance P at 
task T, following experience E”. 

4.1 Supervised Learning 

Supervised learning is the machine learning subfield where a model is trained 
from labeled data called training data or training set. The training set consists of 
pairs of input examples, such as the ones that are given to the model after the 
training, and output values. Usually inputs are vectors and outputs are 
numerical data. 
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The training algorithm analyses the training data and produces a function which 
is used to map the input vectors with output labels. The goal of the training is a 
production of a function which, given the training data, generalises to instances 
of the problem which are not previously seen by the model, and are going to be 
given as input in runtime. 

More formally, let x be the input vector that consists of many elements called 
features, and y be the output, or target variable. The dataset that the algorithm 
will use to learn from is called the training set and it is a list of pairs of (x, y). 
Assuming that the space of input and output values is  ℝ, we aim, given the 

training set, to build a function f: ℝ→ℝ that for each x, f(x) is a prediction of 
the output value.  In most cases, there also exists a development set which is  
used to evaluate the performance of the constituted function. 

Consider the following case: 
We have a dataset consisting of pairs of characteristics of cars, and their 
respective price at our disposal. A supervised learning problem would be to 
create a function which values depend on the characteristics of a car (eg. Brand, 
size, CC etc.) and resemble to its estimated value. A simple way to approach this 
problem would be to denote the characteristics as a vector x, and create a 
function f(x) such as f(x) = θ0 + θ1x1 + θ2x2 + .. + θnxn. Let x0=1. Then f(x) = 
θΤx. Ultimately the goal is to pick the vector θ* that makes the function estimate 
the prices better. The method explained above is called Linear Regression, and it 
is one of the simplest and most common approaches on Supervised Learning. 

Supervised Learning problems are divided in two main categories: 
• Classification: The problem where the output can take one of a small set of 

discrete values. 
• Regression: The problem where the output can take continuous values. 
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4.2 Classification 

4.2.1 Naive Bayes 

Naive Bayes is a simple multi-class classification algorithm based on the 
application of Bayes’ theorem.  
 

Bayes Theorem 

• Let A and B events.  
• P(A) and P(B) are the probabilities of observing A and B respectively. 
• P(A | B) is the conditional probability of observing A given that B is true. 
• P(B | A) is the conditional probability of observing B given that A is true. 

The naivety of the algorithms derives from the assumption that the elements of 
each observation are independent when conditioned on a label. In other words, it 
is assumed that the value of each feature is independent of the value of any other 
feature. One of  the advantages of this algorithm is that it can be trained very 
efficiently as it needs only a single pass to the training data. Initially, the 
conditional probability distribution of each feature given class is computed, and 
then Bayes’ theorem is applied to compute the conditional probability of a class 
given an observation and thus predict the class label.  
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4.2.2 Logistic Regression 

Logistic regression is a regression model where the dependent variable can take 
one out of a fixed number of values. It utilises the logistic function to measure 
the relationship between the instance class, and the features extracted from the 
input. Although widely used for binary classification, it can be extended to solve 
multi-class classification problems.  

Each feature vector x is multiplied by a vector of weights w, and then passed 
through the logistic function in order to emit the prediction:  

The goal of the training is to determine the value of w in order for the Loss 
Function used to be minimised. The Logistic loss is used for the training of the 
model: 

4.2.3 Decision Trees 

The decision tree is a classification algorithm that is based on a tree structure 
whose leaves represent class labels while branches represent combinations of 
features that result in the aforementioned classes. Essentially, it executes a 
recursive binary partitioning of the feature space. Each step is selected greedily, 
aiming for the optimal choice for the given step by maximising the information 
gain.  
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5 Implementation 

5.1 The big picture 

A sentiment analysis tool was created that utilises a classifier which was trained 
using pre-classified training data. This tool is implemented in Apache Spark, 
using the Scala API and utilises the Machine Learning library of Spark called 
MLlib. 

Specifically, three classification algorithms were used; Naive Bayes, Logistic 
Regression and Decision Trees. Experiments were carried out for both binary and 
ternary classification: 

• Binary classification. Tweets were classified as “Positive” or “Negative”. Goal of 
the experiment was to find out the impact of the dataset size to the 
performance to the system. 

• Ternary classification. Tweets were classified as “Positive”, “Negative” or 
“Neutral”. Goal of the experiment was to find out the impact of the different 
features in the feature vector. 

The system architecture and details of the implementation are presented in the 
following sections. Results of the experiments and comparisons between the 
algorithms are presented in the following chapter. 
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5.2 System Architecture 

The overall architecture of the proposed system is depicted in Image 7 taking 
into account the corresponding modules of our approach.  

Given the Training Data, the following steps are utilised: 

1. Data Cleanup. This is a preprocessing step where data is cleaned up from all 
irrelevant metadata, and are transformed into pairs of tweets and sentiment 
labels.  

2. Feature Extraction. Depending on the experiment, different features are 
extracted from the tweet. Details of the features for binary and ternary 
classification are presented in sections 5.3 and 5.4 respectively. 

3. Feature Vector - Sentiment Label. Tweets are ultimately transformed into 
feature vectors, and the training dataset consists of pairs of feature vectors 
and labels. 

4. Classifier Training. The training set is used to train a classification model 
using one of the aforementioned algorithms. 85% of each dataset is used as 
the test set and 15% is used as the test set. 

5. Runtime. As soon as the model is trained, and the evaluation metrics are 
taken into account, the system may operate as a traditional classification 
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system where input is given to the classifier which outputs the corresponding 
prediction. 

5.3 Binary Classification 

5.3.1 Dataset 

For the Binary Classification, a dataset of of 1.578.627 pre-classified tweets  was 5

used. Each tweet was classified as Positive or Negative.  

5.3.2 Preprocess 

In order to transform the initial dataset into the datasets the following steps 
took place: 
1. All metadata were discarded. After this step the dataset contains just the 

tweets and the sentiment label 
2. A selection of 76000 tweets was created. Then this subset of the initial 

dataset was split into segments of different sizes. The sizes of the partitions 
are the following: 

• 1.000 
• 2.000 
• 5.000 
• 10.000 
• 15.000 
• 20.000 
• 25.000 

 http://thinknook.com/twitter-sentiment-analysis-training-corpus-dataset-2012-09-22/ 5
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3. Each tweet in each subset of the training set was transformed into a feature 
vector. The vector contains the unigrams of each tweet. Unigrams are the 
frequencies of each words of the dataset in each tweet. 

5.4 Ternary Classification 

5.4.1 Dataset 

Regarding Ternary Classification, we used two datasets  that were merged into 6

one which eventually consists of 12.500 tweets. In the original datasets, each row 
contains the tweet itself, the sentiment, and other metadata related to the 
corresponding tweet. During the preprocessing, all irrelevant data were discarded, 
and we only used the actual text of the tweet, as well as the label that represent 
the sentiment; positive, negative or neutral.  

5.4.2 Preprocess 

Each tweet is then tokenised and processed. Occurrences of usernames and URLs 
are replaced by special tags and each tweet is finally represented as a vector 
which consists of the following features:  
   
• Unigrams, which are frequencies of words occurring in the tweets.  
• Bigrams, which are frequencies of sequences of 2 words occurring in the  

tweets.  
• Trigrams, which are frequencies of sequences of 3 words occurring in the  

tweets.  
• Username, which is a binary flag that represents the existence of a user  

mention in the tweet. 
•  Hashtag, which is a binary flag that represents the existence of a hashtag  

in the tweet.  

 https://www.crowdflower.com/data-for-everyone/ 6
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• URL, which is a binary flag that represents the existence of a URL in the  
tweet.  

• POS Tags, where we used the Stanford NLT MaxEnt Tagger [21] to tag  
the tokenised tweets and the following are counted:  

a. Number of Adjectives 
b. Number of Verbs 
c. Number of Nouns 
d. Number of Adverbs 
e. Number of Interjections  

Then the ratios of the aforementioned numbers to the total number of 
tokens of each tweet are computed.  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6 Results 

6.1 Evaluation Metrics 

While there are many different types of classification algorithms, the evaluation 
of classification models all share similar principles. In a supervised classification 
problem, there exists a true output and a model-generated predicted output for 
each data point. For this reason, the results for each data point can be assigned 
to one of four categories: 

These four numbers are the building blocks for most classifier evaluation metrics. 
A fundamental point when considering classifier evaluation is that pure accuracy 
(i.e. was the prediction correct or incorrect) is not generally a good metric. The 
reason for this is because a dataset may be highly unbalanced. For example, if a 
model is designed to predict fraud from a dataset where 95% of the data points 
are not fraud and 5% of the data points are fraud, then a naive classifier that 
predicts not fraud, regardless of input, will be 95% accurate. For this reason, 
metrics like precision and recall are typically used because they take into account 
the type of error. In most applications there is some desired balance between 
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precision and recall, which can be captured by combining the two into a single 
metric, called the F-measure. 
 

Opposed to binary classification where there are only two possible labels, 
multiclass classification problems have many possible labels and so the concept of 
label-based metrics is introduced. Accuracy measures precision across all labels - 
the number of times any class was predicted correctly (true positives) normalised 
by the number of data points. Precision by label considers only one class, and 
measures the number of time a specific label was predicted correctly normalised 
by the number of times that label appears in the output. 

Define the class, or label, set as 

The true output vector y consists of N elements 

A multi-class prediction algorithm generates a prediction vector ŷ of N elements 

For this section, a modified delta function δ ̂(x) will prove useful 
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6.2 Binary Classification 

For the binary classification problem (Tables 4,5,6), we observe that Naive Bayes 
performs better than Logistic Regression and Decision Trees. It is also obvious 
that the dataset size plays a rather significant role for Naive Bayes, as the F-
Measure value rises from 0.572 for a dataset of 1.000 tweets to 0.725 for the 
dataset of 25.000 tweets.  

On the contrary, the performance of Logistic Regression and Decision Trees is 
not heavily affected by the amount of the tweets in the dataset.  

 46

Table 3. Evaluation Metrics



6.3 Ternary Classification 

Regarding ternary classification, Naive Bayes outperforms the other two 
algorithms as well, as it can be seen in Table 2, with Linear Regression following 
in  the results. Interestingly, unigrams seem to be the feature that boosts the 
classification performance more than all the other features we examine, while the 
highest performance is observed for the vectors excluding trigrams. Moreover, the 
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Table 6. Binary Decision Trees

Table 5. Binary Logistic Regression

Table 4. Binary Naive Bayes



binary field representing the existence of a hashtag in the tweet affects the 
results, as in all the experiments, the performance records smaller values without 
it. It can also be observed that all three algorithms perform better for positive 
and negative tweets than they do for neutral messages.  

 48

Table 7. Ternary Naive Bayes - positive

Table 8. Ternary Logistic Regression - positive

Table 9. Ternary Decision Trees - positive
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Table 10. Ternary Naive Bayes - negative

Table 11. Ternary Logistic Regression - negative

Table 12. Ternary Decision Trees - negative
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Table 13. Ternary Naive Bayes - neutral

Table 14. Ternary Logistic Regression - neutral

Table 15. Ternary Decision Trees - neutral



 

 51

Table 16. Ternary Naive Bayes

Table 17. Ternary Logistic Regression

Table 18. Ternary Decision Trees



6.4 User Evaluation 
  
For further evaluation of the system, an online survey  was created using Ruby 7

on Rails  which is a framework for building web applications. Interface can be 8

seen in Image 8. 220 random tweets were taken from the Ternary test set, and 10 
users associated with the University of Patras were asked to manually classify 
the Tweets as Positive, Negative or Neutral. 

The class of each tweet in regard to the survey was the one that was the most 
popular among the users e.g. if 7 users classified a tweet as positive, 2 as negative 
and 1 as neutral, it is considered a positive. Then the results of the best classifier 
were compared to the user’s responses. The classifier of choice was the Naive 
Bayes without Trigrams which, as already shown, achieves the best F-Measure 
value. 

 http://sentipoll.herokuapp.com/7

 http://rubyonrails.org/8
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Image 9. User Evaluation Results

Image 8. User Evaluation Survey



The percentages of correctly classified tweets are depicted in Image 9. It is clear 
that the classifier achieves a notable accuracy of 70% for neutral tweets, whereas 
the accuracy for positive and negative tweets is significantly lower, 65% and 63% 
respectively. 

A possible explanation of this observation is the fact the majority of the tweets 
in the aforementioned subset of 220 tweets were already classified as neutral. 
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7 Conclusions & Future Work 

In this work, a tool that analyses microblogging messages regarding their 
sentiment using machine learning techniques was presented. More specifically, 
two datasets are utilised; a big dataset of tweets classified as positive or negative 
(binary), and a smaller one that consists of tweets classified as positive, negative 
or neutral (ternary). On the binary case, the influence of the size of the dataset 
in relation with the performance of the sentiment analysis algorithms is 
examined, while on the ternary case, the system’s accuracy regarding the 
different features extracted from the input is measured. All the classification 
algorithms are implemented in Apache Spark cloud framework using the Apache 
Spark’s Machine Learning library, entitled MLlib. Moreover, a user study was 
also conducted where University students manually classified tweets with the aim 
of validating our proposed tool accuracy. 
  
As future work, improvements can be made on the following: 

• Further investigate the effect of different features on the input vector  
• Utilise bigger datasets.  
• Experiment with different clusters  
• evaluate Spark’s performance in regards to time and scalability 
• Create an online service that takes advantage of Spark Streaming, which is an 

Apache Spark’s library for manipulating streams of data that provides users 
with real time analytics about sentiments of requested topics 

• Personalisation methods may be used to enhance the system’s performance. 
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8 Synopsis in Greek 

8.1 Εισαγωγή 

8.1.1 Κίνητρο και Σημασία 

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι μοιράζονται στιγμές, εμπειρίες και συναισθήματα 
μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πλατφόρμες microblogging, όπως το Twitter, 
έχουν πρόσφατα γίνει πολύ δημοφιλείς. Το Twitter ιδρύθηκε το 2006 και είναι μια 
υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται μηνύματα 140 χαρακτήρων. 
Έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα ενώ θεωρείται ευρέως μια από τις πιο 
σημαντικές υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό, και ως αποτέλεσμα αποθηκεύει 
τεράστια σύνολα δεδομένων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Twitter για να 
μοιραστούν τις εμπειρίες και τα συναισθήματα τους με τους φίλους τους για ταινίες, 
προϊόντα, εκδηλώσεις κλπ, έτσι, ένα σύστημα που εξάγει τα συναισθήματα μέσα από 
μια τέτοια διαδικτυακή κοινότητα μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές, όπως τα 
recommendation συστήματα. 

Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα, οι δημοσιεύσεις των χρηστών στο Twitter έχουν 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το μικρό μήκος που επιβάλλεται να έχουν, οδηγεί 
σε μηνύματα που περιέχουν πλούσιο συναισθηματικό περιεχόμενο. Πρόσφατα, 
πολλές μελέτες έχουν γίνει για την ανάλυση συναισθήματος από μεγαλύτερα 
κείμενα ή από περιεχόμενο που έχει συλλεχθεί από τον παγκόσμιο ιστό, αλλά όταν 
οι εφαρμογές αυτές επικεντρώνονται σε πλατφόρμες microblogging, υπάρχουν 
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πολλές προκλήσεις. Το περιορισμένο μέγεθος των μηνυμάτων, μαζί με το ευρύ 
φάσμα των θεμάτων που μπορούν να συζητηθούν, κάνουν την ανάλυση μια δύσκολη 
διαδικασία. Πολλές έρευνες χρησιμοποιούν γνωστούς αλγορίθμους μηχανικής 
μάθησης (machine learning) για να πετύχουν την ανάλυση συναισθήματος και έτσι, 
το πρόβλημα της εξόρυξης συναισθήματος μετατρέπεται σε ένα πρόβλημα 
ταξινόμησης (classification problem). Σύνολα δεδομένων από μηνύματα του twitter 
που ήδη έχουν ταξινομηθεί, συνήθως χειροκίνητα, χρησιμοποιούνται για την 
εκπαίδευση ταξινομητών (classifiers) οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για 
την εξαγωγή συναισθημάτων. 

Ταυτόχρονα, με των αριθμό των δεδομένων που παράγονται καθημερινά στον 
Παγκόσμιο Ιστό να αυξάνεται εκθετικά, η ανάγκη για υπολογιστικά συστήματα 
κατανεμημένου υπολογισμού γίνεται πιο έντονη. Framewroks όπως τα Hadoop, 
Apache Spark και Apache Storm και κατανεμημένα data storages, όπως τα HDFS 
και HBase γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, καθώς είναι σχεδιασμένα με τέτοιο 
τρόπο που καθιστά την επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων σχεδόν 
αβίαστη. Τέτοια συστήματα εξελίσσονται σε πολλά επίπεδα, και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να κατασκευάζονται βιβλιοθήκες, όπως η MLlib του Apache Spark, 
που καθιστούν δυνατή τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε συστήματα 
κατανεμημένου υπολογισμού. 

Σε αυτή την εργασία σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένα εργαλείο ανάλυσης 
συναισθήματος δεδομένων του Twitter, που βασίζεται στο Apache Spark 
framework. Το εργαλείο ταξινομεί τα tweets χρησιμοποιώντας τεχνικές 
εποπτευόμενης μάθησης (supervised learning). Διεξήχθησαν πειράματα για 
ταξινόμηση σε 2 ή 3 κατηγορίες και μελετάται η επιρροή που έχει το μέγεθος του 
συνόλου δεδομένων, καθώς και τα χαρακτηριστικά (features) που εξάγονται από 
την είσοδο στην ακρίβεια του συστήματος. 

8.1.2 Προκλήσεις 

 56



Αρχικά, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος που απαιτεί τη σύνδεση όλων 
αυτών των υποσυστημάτων, αποτελεί μια πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι η 
εφαρμογή βασίζεται σε μια γνώριμη δομή που ακολουθούν εφαρμογές 
εποπτευόμενης μάθησης, στη συγκεκριμένη εργασία δίνεται βάση στη δυνατότητα 
κλιμάκωσης του συστήματος και στη δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου 
δεδομένων. Δεύτερον, η αξιολόγηση ενός συστήματος ανάλυσης συναισθήματος 
είναι γενικά μια δύσκολη διαδικασία. Κατ ‘αρχήν, ας υποθέσουμε πως ένα αξιόπιστο 
σύστημα είναι ένα σύστημα που δίνει τα ίδια αποτελέσματα με έναν άνθρωπο. 
Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι λιγότερο από το 80% των χειροκίνητων 
ταξινομήσεων που έχουν γίνει από ανθρώπους είναι πάντα σύμφωνες. Αυτή είναι μία 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ανάλυσης Συναισθήματος γενικά, και είναι 
πάντα παρούσα εξαιτίας αυτού του βασικού χαρακτηριστικού των απόψεων των 
ανθρώπων το οποίο είναι αποτέλεσμα της ασάφειας, ένα εγγενές χαρακτηριστικό 
της ανθρώπινης γλώσσας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι 
εκφράζονται χρησιμοποιώντας αργκό, ενώ πολλές λέξεις που είναι συνήθως 
αρνητικές χρησιμοποιούνται με θετική έννοια και το αντίστροφο. Ειδικά στο 
Twitter, εν μέρει λόγω του μικρού μεγέθους των μηνυμάτων, η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που διαβάζει κανείς σε 
μεγάλα κείμενα. Τα μηνύματα είναι λιγότερο δομημένα, περιέχουν πολλά γραμματικά 
λάθη, και χρησιμοποιούνται πολλές συντομογραφίες. 

8.1.3 Σχετική βιβλιογραφία 

Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σε μελέτες 
ανάλυσης συναισθήματος, καθώς και σε συναισθηματικά μοντέλα. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην πρόσφατη αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό, 
ιδίως εκείνων που αντανακλούν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα [17] 
των ανθρώπων. Η ανάλυση συναισθήματος μελετάται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. 
Στο [22], οι συγγραφείς εφήρμοσαν έναν αλγόριθμο μη εποπτευόμενης μάθησης που 
κατατάσσει κριτικές, αναλύοντας το συναισθηματικό περιεχόμενο σε επίπεδο 
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κειμένου. Στο [13] οι συγγραφείς συγκεντρώνονται σε ταξινόμηση απόψεων σε 
επίπεδο λέξεων και προτάσεων. Οι Wilson et al [24] λειτουργούν σε επίπεδο 
φράσης, καθορίζοντας την ουδετερότητα ή την πολικότητα των φράσεων. Οι Pang 
et al [18] χρησιμοποιούν ταξινομητές Naive Bayes, μέγιστης εντροπίας και SVM 
ώστε να αναλύσουν το συναίσθημα σε κριτικές ταινιών. Οι Boiy και Moens [2] 
χρησιμοποιούν μοντέλα ταξινόμησης, με στόχο την εξόρυξη συναισθήματος από 
κείμενα ιστοσελίδων σε διάφορες γλώσσες. 

Τα δεδομένα του Twitter επίσης χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. Στο [8], αναλύθηκαν Tweets που αναφέρονται 
σε ταινίες του Χόλυγουντ. Οι ερευνητές αυτής της εργασίας επικεντρώθηκαν στην 
ταξινόμηση των Tweets και στην συνέχεια στην ανάλυση του συναισθήματος για τις 
ταινίες του Hollywood σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι Wang et al [23] 
χρησιμοποίησαν ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από 17000 Tweets 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανάλυσης συναισθήματος πραγματικού 
χρόνου για της Προεδρικές Εκλογές των ΗΠΑ το 2012. Επιπλέον, στο [15], οι 
συγγραφείς παρουσιάζουν μια νέα μέθοδο για την ανάλυση συναισθήματος στο 
Spark Framework, όπου ο προτεινόμενος αλγόριθμος εκμεταλλεύεται τα hashtags 
και τα emoticons μέσα σε ένα tweet. 

Άλλες μελέτες που διερευνούν το ρόλο των emoticons στην ανάλυση 
συναισθήματος των Tweets είναι αυτές στα [25] και [19]. Σε αυτές τις εργασίες 
χρησιμοποιήθηκαν λεξικά από emoticons προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων. Η ερευνητές της [4] προτείνουν ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ένα 
SVM μαζί με έναν ταξινομητή που λειτουργεί με κανόνες, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
ακρίβεια του συστήματος. 
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8.2 Ανάλυση Συναισθήματος 

Η Ανάλυση Συναισθήματος είναι ένα ερευνητικό πεδίο το οποίο περιλαμβάνει 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες που καθορίζουν την συναισθηματική πολικότητα 
ενός εγγράφου, μιας πρότασης, ή μιας λέξεις. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, 
εφαρμόζονται τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και συνήθως τα έγγραφα 
αυτά ταξινομούνται σε κατηγορίες που αντιστοιχούν στο συναίσθημα που αυτά 
εκφράζουν. Η συναισθηματική πολικότητα ενός κειμένου μπορεί να περιλαμβάνει 
την στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα, το αποτέλεσμα που ο συγγραφέας 
στοχεύει να έχει στον αναγνώστη ή την συναισθηματική κατάσταση του 
συγγραφέα κατά τη στιγμή της γραφής. 

8.2.1 Τύποι Ανάλυσης Συναισθήματος 

8.2.1.1 Μέγεθος Κειμένου 

Η Ανάλυση Συναισθήματος μπορεί να χαρακτηριστεί από το μέγεθος του κειμένου 
που αναλύεται. Παραδείγματα των κατηγοριών ακολουθούν: 

• Ανάλυση Κειμένων 
Even though this movie is over 50 years old, I still feel it is a unique one. Main 
character is stunning, and the actor’s performance is one that can not be easily 
forgotten. Generally I am not a big fan of thrillers but this one just got me. It is 
scary and creepy, yet makes you interested in seeing how the storyline builds up 
to this spectacular ending. Focus is given to the story itself, instead of the ways 
to make the audience feel frightened, and the photography is awesome. It is a 
genuine piece of Art. 
   
Σαφώς η παραπάνω κριτική είναι θετική, καθώς ο συγγραφέας εκφράζει 
ενθουσιασμό για τους ηθοποιούς, τη φωτογραφία και το σενάριο. Η κριτική αυτή 
είναι στην πραγματικότητα ένα κείμενο, οπότε η ανάλυση για το θέμα αυτό εμπίπτει 
στην κατηγορία ανάλυσης συναισθήματος ολόκληρου κειμένου. 

 59



• Ανάλυση προτάσεων 
It was a boring movie, not recommended at all. 

Αυτό είναι μια κριτική της ταινίας που είναι δομημένη με πολύ διαφορετικό τρόπο 
από ό, τι η προηγούμενη, καθώς είναι απλά μια πρόταση. Γενικά η ανάλυση 
προτάσεων είναι πιο δύσκολη από την ανάλυση κειμένων, διότι διατίθεται μικρότερος 
όγκος δεδομένων, και η διατύπωση της πρότασης διαδραματίζει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη. Η Ανάλυση Συναισθήματος σε δεδομένα του 
Twitter, που αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας αυτής, εμπίπτει στην κατηγορία 
αυτή, δεδομένου ότι τα tweets είναι μικρά μηνύματα που αποτελούνται γενικά από 
το πολύ δύο προτάσεις. 

• Επιμέρους ανάλυση των χαρακτηριστικών του κειμένου 
Director did an impressive job, but the script was poorly written. 
 
Σε αυτή την περίπτωση, παρουσιάζουμε μια κριτική της ταινίας που δεν είναι σαφώς 
αρνητική ή θετική, καθώς περιλαμβάνει σχόλια για διάφορα χαρακτηριστικά της 
ταινίας. Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, τα δύο χαρακτηριστικά του θέματος 
που εξετάζονται είναι η σκηνοθεσία και το σενάριο. Είναι σαφές ότι ο συγγραφέας 
εκφράζεται θετικά για την σκηνοθεσία, αλλά δεν νιώθει το ίδιο για το σενάριο. 

8.2.2.2 Τύπος του Συναισθήματος 

Η Ανάλυση Συναισθήματος μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί από τον τύπο του 
συναισθήματος που προσπαθούμε να εξάγουμε: 
• Απλή Ανάλυση 
Αυτό το είδος της Ανάλυσης Συναισθήματος προσδιορίζει εάν μια δήλωση είναι 
θετική ή αρνητική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατηγορίες μπορεί να είναι 3 
(θετική, αρνητική ή ουδέτερη) ή 5 (πολύ θετική, θετική, ουδέτερη, αρνητική, πολύ 
αρνητική). 
   
• Ανάλυση Συναισθηματικής κατάστασης 
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Σε αυτό το είδος της ανάλυσης, το σύστημα προσπαθεί να εντοπίσει τη 
συναισθηματική κατάσταση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα. Τέτοιες 
καταστάσεις μπορεί να είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, η έκπληξη κλπ. 

• Ανάλυση Υποκειμενικότητας 
Για αυτόν τον τύπο ανάλυσης, προσπαθούμε να μάθουμε αν μια δήλωση είναι 
υποκειμενική ή αντικειμενική. Το πρόβλημα αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι πιο 
δύσκολο από ότι η κατάταξη της δήλωσης σε θετική ή αρνητική. [11] Η 
υποκειμενικότητα των λέξεων και φράσεων μπορεί να εξαρτάται από το πλαίσιό τους 
και ένα αντικειμενικό έγγραφο μπορεί να περιέχει υποκειμενικές προτάσεις (π.χ., 
ένα άρθρο ειδήσεων που αναφέρει απόψεις ανθρώπων). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε 
από τον Su [12], τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τον ορισμό της 
υποκειμενικότητας που χρησιμοποιείται όταν χαρακτηρίζουμε τα κείμενα. Ωστόσο, ο 
Pang [13] έδειξε ότι αφαιρώντας αντικειμενικές προτάσεις από ένα έγγραφο πριν από 
την ταξινόμηση τους ως θετικά ή αρνητικά βοήθησε στη βελτίωση των επιδόσεων. 
  

8.3 Cloud Computing 

8.3.1 Big Data και Cloud Computing 

Καθώς o Παγκόσμιος Ιστός αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, η τεχνολογία γίνεται 
πιο προσιτή από ποτέ, και οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για ένα μεγάλο 
ποσοστό των καθηκόντων της καθημερινότητας, όλο και περισσότερα δεδομένα 
παράγονται και αποθηκεύονται. Έτσι δημιουργούνται σύνολα δεδομένων που είναι 
τόσο μεγάλα και πολύπλοκα που δεν μπορούν να αποθηκευτούν και να 
επεξεργαστούν από «παραδοσιακές» εφαρμογές και τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων. Τέτοια σύνολα δεδομένων καλούνται “Big Data”. 

Πολλές διαφορετικές εφαρμογές μπορούν να δημιουργήσουν τόσο μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων όπως: 
• Τα access logs και τα error logs από web servers 
• Οι ενδείξεις από τα δίκτυα αισθητήρων 
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• Οι αξιολογήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο 
•  Μηνύματα από χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα. 

Οι McAfee, Andrew, et al. [28] αναφέρουν πως τα Big Data χαρακτηρίζονται από 
τις εξής 3 ιδιότητες: 

• Όγκος: Από το 2012, περίπου 2,5 exabytes δεδομένων δημιουργούνται κάθε μέρα, 
και αυτός ο αριθμός διπλασιάζεται κάθε περίπου 40 μήνες. Περισσότερα δεδομένα 
διασχίζουν το διαδίκτυο κάθε δευτερόλεπτο από όσα ήταν αποθηκευμένα σε 
ολόκληρο τον Παγκόσμιο Ιστό μόλις πριν από 20 χρόνια. Αυτό δίνει στις 
επιχειρήσεις την ευκαιρία να δουλέψουν με πολλά petabyes των δεδομένων σε ένα 
ενιαίο σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι το Walmart συλλέγει 
περισσότερα από 2,5 petabytes δεδομένων κάθε ώρα από τις συναλλαγές του 
πελάτη της.  

• Ταχύτητα: Για πολλές εφαρμογές, η ταχύτητα της δημιουργίας δεδομένων είναι 
πολύ πιο σημαντική από τον όγκο. Η επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να είναι πολύ πιο ευέλικτες από τους  
ανταγωνιστές τους. Παραδείγματος χάριν, η ομάδα “Media Lab” του MIT 
χρησιμοποίησαν δεδομένα θέσης από κινητά τηλέφωνα για να συμπεράνουν πόσοι 
άνθρωποι βρίσκονταν στο χώρο στάθμευσης του Macy την Black Friday—την 
έναρξη της σεζόν των Χριστουγεννιάτικων αγορών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Αυτό κατέστησε δυνατή την εκτίμηση των πωλήσεων της επιχείρησης για εκείνη 
την κρίσιμη ημέρα, πριν ακόμα το ίδιο το Macy καταγράψει τις πωλήσεις αυτές. 

• Ποικιλία: Τα Big Data λαμβάνουν τη μορφή μηνυμάτων, ενημερώσεων, και 
εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, μετρήσεις από αισθητήρες, 
σήματα GPS από κινητά τηλέφωνα, και άλλα. Πολλές από τις σημαντικότερες 
πηγές των μεγάλων δεδομένων είναι σχετικά καινούριες. Τα τεράστια ποσά των 
πληροφοριών από τα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, είναι τόσο παλιά όσο και 
τα ίδια τα δίκτυα - ο Facebook ξεκίνησε το 2004, ενώ το Twitter το 2006. Το ίδιο 
ισχύει και για τα smartphones και για άλλες κινητές συσκευές που παρέχουν 
τώρα τεράστιες ροές δεδομένων που συνδέονται με τους ανθρώπους, τις 
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δραστηριότητες, και τις τοποθεσίες. Επειδή αυτές οι συσκευές είναι πανταχού 
παρούσες, είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι για παράδειγμα το iPhone παρουσιάστηκε 
μόλις πριν λίγα χρόνια, και το iPad το 2010. Έτσι, οι δομημένες βάσεις 
δεδομένων που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση του μεγαλύτερου 
ποσοστού των δεδομένων των εταιρειών δεν είναι κατάλληλες να χειριστούν τον 
όγκο των δεδομένων που πλέον απαιτείται. 

Την ίδια στιγμή, καθώς το μέγεθος των συνόλων δεδομένων προς επεξεργασία 
αυξάνεται, προκύπτει η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν συστήματα που παρέχουν 
μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκαν frameworks που 
λειτουργούν σε συστάδες υπολογιστών (clusters), και τελικά οι υπηρεσίες Cloud 
Computing κατέστησαν δυνατό για τους τελικούς χρήστες να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε τέτοια συστήματα. 
Το 2011, το NIST έδωσε τον ακόλουθο ορισμό για το Cloud Computing [29]: 

"Το cloud computing είναι ένα μοντέλο για την εύκολη, on-demand πρόσβαση σε μια 
διαμοιραζόμενο σύνολο υπολογιστικών πόρων (π.χ., δίκτυα, εξυπηρετητές, 
αποθηκευτικός χώρος, εφαρμογές και υπηρεσίες) που μπορεί να τροφοδοτηθεί 
γρήγορα και να κυκλοφορήσει με την ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή 
αλληλεπίδραση παροχής υπηρεσιών. “ 

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζουμε μοντέλα προγραμματισμού και 
framewroks που έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν σε clusters υπολογιστών, 
και κατ 'επέκταση στο Cloud, και επικεντρώνονται κυρίως στην επεκτασιμότητα, 
την ταχύτητα και την ευκολία στη χρήση. 

8.3.2 MapReduce 

Το MapReduce είναι ένα μοντέλο προγραμματισμού για την επεξεργασία μεγάλων 
ποσοτήτων δεδομένων σε ένα cluster από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
χρησιμοποιώντας έναν κατανεμημένο και παράλληλο αλγόριθμο. Εισήχθη από τους 
Jeffrey Dean και Sanjay Ghemawat το 2008[6]. 
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Ένα πρόγραμμα MapReduce αποτελείται από 2 κύριες διαδικασίες, τη Map() και τη 
Reduce(), και εκτελείται σε 3 φάσεις: Map, Shuffle και Reduce. Στη φάση Map, τα 
δεδομένα εισόδου χωρίζονται σε υποσύνολα και κάθε υποσύνολο δίνεται ως είσοδος 
σε έναν worker που εκτελεί τη λειτουργία Map. Κάθε worker επεξεργάζεται τα 
δεδομένα και εξάγει ζεύγη key-value. Στη φάση Shuffle, τα ζεύγη όλου του 
συνόλου δεδομένων ομαδοποιούνται ανά κλειδί, και ύστερα χωρίζονται ξανά σε 
υποσύνολα με κάθε υποσύνολο να στέλνεται στον αντίστοιχο worker για τη φάση 
reduce. 

Ένα παράδειγμα μιας εφαρμογής είναι το WordCount, μια εφαρμογή που παίρνει μια 
μεγάλη συλλογή των εγγράφων ως είσοδο και μετράει τις εμφανίσεις της κάθε 
λέξης. Ο παρακάτω ψευδοκώδικας δείχνει πώς αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 
δομημένη στο μοντέλο MapReduce: 

map(String key, String value):  
 foreach word in k:  
  emit (word, 1)  

reduce(String key, Iterator values):  
 int count = 0  
 foreach val in v: 
  count = count + v  
 emit (key, count)  

Η συνάρτηση Map επιστρέφει κάθε λέξη του εγγράφου σε συνδυασμό με τον 
αριθμό 1. Στη φάση Shuffle τα key value ομαδοποιούνται ανάλογα με το key (λέξη) 
και ο reducer απλά αθροίζει μαζί όλες τις εμφανίσεις της κάθε λέξης.  

Το MapReduce προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους τελικούς χρήστες. 
Πρώτον, είναι σχετικά εύκολο για έναν προγραμματιστή να δημιουργήσει τέτοιες 
εφαρμογές, καθώς αυτές απαιτούν μόνο να γραφεί κώδικας για τις 2 συναρτήσεις 
Map και Reduce. Επιπλέον, το framework διαχειρίζεται αυτόματα την κατανομή του 
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φόρτου εργασίας μεταξύ των κόμβων, χειρίζεται τις αποτυχίες των υπολογιστών 
της συστάδας και του δικτύου και είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητα των 
δεδομένων. Επιπλέον ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι πως προσφέρει  
στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τις εφαρμογές τους και να τις 
εκτελέσουν σε έναν μόνο υπολογιστή για τους σκοπούς της δοκιμής ή σε ένα 
σύμπλεγμα χιλιάδων υπολογιστών για την τελική εφαρμογή χωρίς αλλαγές στον 
πηγαίο κώδικα. 

Το Apache Hadoop είναι ένα δημοφιλές framework ανοιχτού κώδικα για την 
κατανεμημένη επεξεργασία δεδομένων που περιέχει μια υλοποίηση του MapReduce. 
To Hadoop είναι γραμμένο σε Java και αρχικά κυκλοφόρησε το 2011. 

Το Hadoop λειτουργεί με τις ίδιες αρχές όπως το MapReduce, δηλαδή   λειτουργεί 
με την υπόθεση ότι οι αποτυχίες του συστήματος και του δικτύου είναι 
συνηθισμένες και χειρίζονται αυτόματα, ενώ εστιάζει στην αξιοπιστία και την 
επεκτασιμότητα. 

Το Spark framework είναι επίσης ένα framework κατανεμημένου υπολογισμού που 
χτίστηκε πάνω στις ίδιες αρχές με το Hadoop, και αρχικά κυκλοφόρησε το 2014 
από την ομάδα AMPLab του Πανεπιστημίου του Berkeley στην California. 
Το Spark επικεντρώνεται σε 4 κύρια χαρακτηριστικά: 

• Ταχύτητα. Το Spark ισχυρίζεται ότι είναι έως και 100 φορές πιο γρήγορο από ότι  
το Hadoop MapReduce σε υπολογισμούς κύριας μνήμης, και μέχρι 10 
γρηγορότερο στο δίσκο. Αυτό οφείλεται στον αλγόριθμο εκτέλεσης που έχει το 
Spark, ο οποίος λειτουργεί διατηρώντας τα δεδομένα στην κύρια μνήμη των 
workers, αντίθετα με το το Hadoop το οποίο δεν αποθηκεύει τα ενδιάμεσα 
δεδομένα για ταχύτερη απόδοση, αλλά αντ 'αυτού, στέλνει τα δεδομένα στο δίσκο 
ανάμεσα σε κάθε βήμα. Η ικανότητα του Spark να αποδίδει καλά σε 
επαναληπτικούς αλγορίθμους το καθιστά ιδανικό για την εφαρμογή τεχνικών 
μηχανικής μάθησης εφόσον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αλγόριθμοι 
μηχανικής μάθησης βασίζονται στις επαναληπτικές διαδικασίες. 
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• Ευκολία στη χρήση. Το Spark προσφέρει APIs στη Scala, την Java, την Python 
και την R, και προσφέρει πάνω από 80 πράξεις που καθιστούν την ανάπτυξη 
παράλληλων και κατανεμημένων εφαρμογών μια εύκολη διαδικασία για τους 
προγραμματιστές. 

• Γενικότητα. Το framework περιλαμβάνει ισχυρές βιβλιοθήκες και βοηθήματα για 
διάφορες εφαρμογές. Η Spark SQL είναι μια βιβλιοθήκη που επιτρέπει την 
ενσωμάτωση της SQL σε οποιαδήποτε εφαρμογή Spark, η Spark Streaming είναι 
μια βιβλιοθήκη που προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας Ροών Δεδομένων 
(Streams), ενώ η GraphX είναι μια βιβλιοθήκη που παρέχει εφαρμογές των 
διαφόρων αλγορίθμων Γραφημάτων. Επιπλέον, το Spark περιέχει την MLlib, μια 
βιβλιοθήκη Μηχανικής μάθησης που περιέχει υλοποιήσεις πολλών αλγορίθμων 
μηχανικής μάθησης (Classification, Regession, Clustering κλπ) και 
χρησιμοποιείται για τα πειράματα αυτής της εργασίας. 

• Ποικιλία. Το Apache Spark είναι ικανό τα λειτουργήσει μαζί με το Hadoop, 
αυτόνομα ή στο cloud, και υποστηρίζει διάφορες πηγές δεδομένων, όπως το  
HDFS και το Amazon S3. 

Η λειτουργία του Spark βασίζεται γύρω από την έννοια των Resilient Distributed 
Datasets (RDD), τα οποία είναι read-only κατανεμημένα σύνολα δεδομένων, τα 
οποία μπορούν να επεξεργαστούν από πολλούς workers παράλληλα. Υπάρχουν δύο 
τύποι πράξεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα RDD, οι μετασχηματισμοί 
(transformations) και οι δράσεις (actions). Τα transformations, όταν εφαρμόζονται 
σε ένα RDD, δημιουργούν και επιστρέφουν ένα καινούριο, ενώ οι δράσεις 
επιστρέφουν μια τιμή στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, το map είναι ένα 
transformation που εκτελεί μια συνάρτηση δίνοντας ως είσοδο κάθε στοιχείο του 
RDD ξεχωριστά και το reduce είναι ένα action που χρησιμοποιεί μια συνάρτηση για 
τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων του RDD με σκοπό να υπολογίσει και να 
επιστρέψει μια σχετική τιμή. Τα transofrmations είναι “lazy”, πράγμα που σημαίνει 
ότι δεν εκτελούνται μέχρι τη στιγμή που εφαρμόζεται ένα action (δηλαδή, όταν το 
πρόγραμμα χρειάζεται μια τιμή επιστροφής). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον εκ νέου 
υπολογισμό της τιμής ενός μετασχηματισμού για κάθε action. Για αυτό το λόγο, το 
Spark έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα RDDs στην μνήμη, έτσι ώστε να έχει 
γρηγορότερη πρόσβαση σε αυτά, όταν χρειαστεί να επαναχρησιμοποιηθούν. 
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8.4 Μηχανική Μάθηση 

Η Μηχανική Μάθηση είναι ένα πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που 
περιλαμβάνει αλγόριθμους που μαθαίνουν από σύνολα δεδομένων και να κάνουν 
προβλέψεις σχετικά με αυτά. Στην ουσία, πρόκειται για τον σχεδιασμό λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που μαθαίνει αυτόνομα από τα δεδομένα. Οι αλγόριθμοι 
μηχανικής μάθησης βασίζονται σε μοντέλα που χτίζονται από τα δοσμένα δεδομένα 
προκειμένου να καταστεί δυνατό να πάρουν αποφάσεις που προκύπτουν από τα 
δεδομένα εισόδου, και όχι από την εκτέλεση μιας σειράς οδηγιών. Ο Arthur Samuel 
περιγράφει τη Μηχανική Μάθηση ως: 
«Το πεδίο της μελέτης που δίνει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να μάθουν, 
χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά" 
ενώ ο Tom Mitchell ορίζει Μηχανική Μάθηση ως η διαδικασία όπου 
- "Μια μηχανή μαθαίνει σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία T, μια μετρική 
απόδοσης P και το είδος της εμπειρίας Ε, αν το σύστημα βελτιώνει την αξιοπιστία 
των επιδόσεων P της στο έργο T, μετά από την εμπειρία Ε”. 

8.4.1 Εποπτευόμενη Μάθηση 

Η Εποπτευόμενη μάθηση είναι το πεδίο της Μηχανικής Μάθησης όπου ένα μοντέλο 
έχει εκπαιδευτεί από ένα σετ δεδομένων που ονομάζεται σύνολο εκπαίδευσης. Το 
σύνολο εκπαίδευσης αποτελείται από ζεύγη τιμών εισόδου, όπως αυτές που δίνονται 
στο μοντέλο μετά την εκπαίδευση, και τιμών εξόδου. Συνήθως οι είσοδοι είναι οι 
διανύσματα και οι έξοδοι είναι αριθμητικά δεδομένα. 

Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης αναλύει τα δεδομένα εκπαίδευσης και παράγει μια 
συνάρτηση η οποία χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσει τα διανύσματα εισόδου με 
ετικέτες εξόδου. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η κατασκευή αυτής της 
συνάρτησης με τέτοιο τρόπο που να της επιτρέπει να γενικεύει σε διανύσματα 
εισόδου που δεν έχει δει το μοντέλο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, άρα και να 
μπορεί να προβλέψει την τιμή της εξόδου για αυτά. 
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Έστω x είναι το διάνυσμα εισόδου που αποτελείται από πολλά στοιχεία που 
ονομάζεται χαρακτηριστικά, και y η έξοδος. Το σύνολο των δεδομένων που ο 
αλγόριθμος θα χρησιμοποιήσει για να μάθει από αυτό καλείται σύνολο εκπαίδευσης 
και είναι μια λίστα από ζεύγη (x, y). Υποθέτοντας ότι ο χώρος των τιμών εισόδου 
και εξόδου είναι R, έχουμε ως στόχο, δεδομένου του συνόλου εκπαίδευσης, να 
κατασκευάσουμε μια μια συνάρτηση f: R → R τέτοια ώστε για κάθε x, το f(x) να 
είναι μια πρόβλεψη της αξίας της παραγωγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
υπάρχει επίσης ένα σετ δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 
απόδοσης της συνάρτησης, υπολογίζοντας τη διαφορά του y από το f(x). 
 
Τα προβλήματα Εποπτευόμενης Μάθησης χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: 
• Ταξινόμηση (Classification): Το πρόβλημα όπου η έξοδος μπορεί να λάβει μία 
τιμή από ένα ορισμένο και διακριτό σύνολο τιμών. 
• Παλινδρόμηση (Regression): Το πρόβλημα όπου η έξοδος μπορεί να λάβει τιμή 
από ένα συνεχές πεδίο τιμών. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται υλοποιήσεις τριών αλγορίθμων 
Ταξινόμησης που περιέχονται στην MLlib: 
1. Naive Bayes. 
2. Logistic Regression 
3. Decision Trees 

8.5 Η υλοποίηση 

8.5.1 Η μεγάλη εικόνα 

Δημιουργήθηκε ένα εργαλείο ανάλυσης συναισθήματος, το οποίο χρησιμοποιεί έναν 
classifier που έχει εκπαιδευτεί σε ταξινομημένα δεδομένα εκπαίδευσης. Το εργαλείο 
αυτό βασίζεται στο Apache Spark, χρησιμοποιώντας το API που παρέχεται σε 
Scala και χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Μηχανικής Μάθησης του Spark που 
ονομάζεται MLlib. 
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Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τρεις αλγόριθμοι ταξινόμησης: Naive Bayes, 
Logistic Regression και Desicion Trees. Τα πειράματα διεξήχθησαν για την 
ταξινόμηση των Tweets σε 2 και σε 3 κλάσεις. 
• Δυαδική ταξινόμηση. Tweets ταξινομήθηκαν ως «Θετικά» ή «Αρνητικά». Στόχος 
του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος του μεγέθους του συνόλου 
δεδομένων στις επιδόσεις του συστήματος. 

• Ταξινόμηση σε 3 κατηγορίες. Tweets ταξινομήθηκαν ως "Θετικά", “Αρνητικά" ή 
"Ουδέτερα". Στόχος του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών στη διανυσματική αναπαράσταση του κάθε 
μηνύματος. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής  και τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες. 

8.5.2 Αρχιτεκτονική του Συστήματος 

Έχοντας τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, τα ακόλουθα βήματα εκτελούνται: 
1. Εκκαθάριση Δεδομένων. Σε αυτό το πρώτο βήμα προεπεξεργασίας όλα τα σετ 
δεδομένων καθαρίζονται από διάφορα μεταδεδομένα που διέθεταν και μετατρέπονται 
σε ζεύγη από tweets και ετικέτες που υποδηλώνουν συναίσθημα. 
2. Εξαγωγή χαρακτηριστικών (Feature Extraction). Ανάλογα με το πείραμα, 
διαφορετικά χαρακτηριστικά εξάγονται από το κάθε μήνυμα. Τα features που 
εξάγονται για κάθε πείραμα παρουσιάζονται παρακάτω. 
3. Διάνυσμα Χαρακτηριστικών - Συναίσθημα. Τα tweets τελικά μετατρέπονται σε 
διανύσματα χαρακτηριστικών, και το το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης αποτελείται 
από ζεύγη διανυσμάτων χαρακτηριστικών και ετικέτες συναισθήματος. 
4. Εκπαίδευση μοντέλων. Το σύνολο εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για να 
εκπαιδεύσει ένα μοντέλο ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τους προαναφερθέντες 
αλγορίθμους. Το 85% του κάθε συνόλου δεδομένων χρησιμοποιείται ως το σύνολο 
εκπαίδευσης (training set), ενώ το 15% χρησιμοποιείται ως το σύνολο δοκιμής 
(test set). 
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8.5.3 Ταξινόμηση σε 2 κατηγορίες 

Για την Δυαδική ταξινόμηση, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων από 
1.578.627 ταξινομημένα tweets. Κάθε tweet είχε χαρακτηριστεί ως θετικό ή 
αρνητικό. 

Για να μετατραπεί το αρχικό σύνολο δεδομένων στην επιθυμητή μορφή έγιναν τα 
εξής: 
1. Όλα τα μεταδεδομένα απορρίφθηκαν. Μετά από αυτό το βήμα το σύνολο 
δεδομένων περιέχει μόνο ζευγάρια από tweets και ετικέτες που αναφέρονται στο 
συναίσθημα του κάθε tweet. 
2. Μια επιλογή από 77000 tweets δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια, αυτό το 
υποσύνολο του αρχικού συνόλου δεδομένων χωρίζεται σε τμήματα διαφορετικών 
μεγεθών. Τα μεγέθη των υποσυνόλων είναι τα ακόλουθα: 

• 1.000 
• 2.000 
• 5.000 
• 10.000 
• 15.000 
• 20.000 
• 25.000 

3. Κάθε tweet σε κάθε υποσύνολο του συνόλου εκπαίδευσης μετατρέπεται σε ένα 
διάνυσμα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων το οποίο περιέχει τα unigrams κάθε tweet. 
Unigrams είναι οι συχνότητες της κάθε λέξης που υπάρχει στο σύνολο δεδομένων, 
για κάθε tweet. 

8.5.4 Ταξινόμηση σε 3 κατηγορίες 

Όσον αφορά την ταξινόμηση σε 3 κατηγορίες, χρησιμοποιήθηκαν δύο datasets που 
συγχωνεύθηκαν σε ένα, το οποίο τελικώς αποτελείται από 12.500 tweets. Στα 
αρχικά σύνολα δεδομένων η κάθε γραμμή περιέχει το ίδιο το tweet, το συναίσθημα 
του, και άλλα μεταδεδομένα που σχετίζονται με το αντίστοιχο tweet. Κατά τη 
διάρκεια της προεπεξεργασίας, όλα τα μετατεδομένα απορρίφθηκαν, και 
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χρησιμοποιήσαμε μόνο το ίδιο το κείμενο του tweet, καθώς και την ετικέτα που 
αντιπροσωπεύει το εκάστοτε συναίσθημα (θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο). 

Στη συνέχεια απομονώνονται οι λέξεις από κάθε tweet και ξεκινά η 
προεπεξεργασία. Οι εμφανίσεις ονομάτων και URL αντικαθίστανται από ειδικές 
ετικέτες και κάθε tweet τελικά αναπαρίσταται ως ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών το 
οποίο αποτελείται από τα εξής: 
• Unigrams: Οι συχνότητες των λέξεων που εμφανίζονται στα tweets. 
• Bigrams: Οι συχνότητες των αλληλουχιών 2 λέξεων που συμβαίνουν στα tweets. 
• Trigrams: Οι συχνότητες των αλληλουχιών 3 λέξεων που συμβαίνουν στα tweets. 
• Username: Δυαδική μεταβλητή που αναπαριστά την εμφάνιση (ή μη) ενός 
ονόματος χρήστη στο tweet. 

• Hashtag: Δυαδική μεταβλητή που αναπαριστά την εμφάνιση (ή μη) ενός hashtag 
στο tweet. 

• URL: Δυαδική μεταβλητή που αναπαριστά την εμφάνιση (ή μη) ενός url στο 
tweet. 

• POS Tags. O Stanford NLT MaxEnt Tagger [21] χρησιμοποιείται για να 
επισημάνει τις λέξεις των tweets ως προς το μέρος του λόγου τους και 
υπολογίζονται τα εξής: 

1. Αριθμός Επιθέτων 
2. Αριθμός Ρημάτων 
3. Αριθμός Ουσιαστικών 
4. Αριθμός Επιρρημάτων 
5. Αριθμός Επιφωνημάτων 
Έπειτα, υπολογίζονται οι αναλογίες των προαναφερθέντων αριθμών σε 
σχέση με το συνολικό αριθμό των λέξεων του κάθε tweet, και 
χρησιμοποιούνται ως στοιχεία του διανύσματος αναπαράστασης. 

8.6 Αποτελέσματα 
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8.6.1 Μετρικές Αξιολόγησης 

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί τύποι αλγορίθμων ταξινόμησης, οι μετρικές που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους είναι παρόμοιες. Σε κάθε πρόβλημα 
ταξινόμησης υπάρχει μια πραγματική τιμή εξόδου για κάθε είσοδο, και μια 
πρόβλεψη. Ως εκ τούτου κάθε πρόβλεψη μπορεί να ανήκει σε μια από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

Με βάση αυτές τις κατηγορίες χτίζονται οι μετρικές αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται από το σύστημα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε τις ευρέως 
γνωστές μετρικές Precision, Recall και F-Measure, ο ορισμός των οποίων 
ακολουθεί: 

8.6.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων 

Στην περίπτωση του προβλήματος ταξινόμησης σε 2 κατηγορίες, παρατηρείται πως ο 
αλγόριθμος Naive Bayes δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα από τους 3 αλγόριθμους 
που δοκιμάστηκαν. Επιπλέον, είναι φανερό πως το μέγεθος του σετ δεδομένων 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για αυτό τον αλγόριθμο καθώς η τιμή της μετρικής F-
Measure για ένα σετ μεγέθους 1000 είναι 0.572, ενώ ανεβαίνει στο 0.725 για ενα σε 
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μεγέθους 25000. Αντιθέτως η απόδοση των αλγορίθμων Logistic Regression και 
Decision Trees επηρεάζεται φανερά λιγότερο από τις αλλαγές στο μέγεθος του σετ 
δεδομένων. 

Όσο αφορά στην ταξινόμηση σε 3 κατηγορίες, και εδώ ο Naive Bayes σημειώνει 
την καλύτερη απόδοση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τα  
unigrams είναι το χαρακτηριστικό που φαίνεται να οδηγεί τους αλγορίθμους στη 
μεγαλύτερη αύξηση στην απόδοση, ενώ η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται στην 
περίπτωση που το διάνυσμα δεν περιλαμβάνει τα trigrams. Τέλος, η δυαδική τιμή 
που αναπαριστά την ύπαρξη η μη ενός hashtag επηρεάζει θετικά την απόδοση των 
αλγορίθμων. 

Για την περαιτέρω αξιολόγηση του συστήματος, διενεργήθηκε μια μελέτη στα 
πλαίσια της οποίας ζητήθηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών να 

Μεγεθος Set Δεδομένων Naive Bayes Logistic Regression Decision Trees

1000 0,572 0,662 0,597

5000 0,684 0,665 0,556

10000 0,7 0,649 0,558

15000 0,71 0,665 0,575

20000 0,728 0,651 0,59

25000 0,725 0,655 0,56

Αλγόριθμος Θετικό Συναίσθημα Αρνητικό Συναίσθημα Ουδέτερο Συναίσθημα

Naive Bayes 0,717 0,75 0,696

Logistic Regression 0,628 0,592 0,591

Decision Trees 0,646 0,727 0,643
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ταξινομήσουν χειροκίνητα 220 tweets από το σύνολο δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε 
για την ταξινόμηση σε 3 κατηγορίες. Για αυτό το σκοπό κατασκευάστηκε μια 
εφαρμογή ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας Ruby on Rails. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν πως ο καλύτερος αλγόριθμος της εργασίας σημειώνει καλή απόδοση στα 
ουδέτερα tweets, αλλά δε σημειώνει τόσο καλή απόδοση σε θετικά και αρνητικά 
μηνύματα.  

8.7 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκε ένα εργαλείο που αναλύει τα μηνύματα μιας 
από τις μεγαλύτερης πλατφόρμες microblogging σχετικά με το συναισθηματικό 
τους περιεχόμενο με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, δύο 
σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούνται - ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από tweets 
που ταξινομούνται ως θετικά ή αρνητικά, και ενα μικρότερο που αποτελείται από 
tweets που ταξινομούνται ως θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. Στην περίπτωση της 
ταξινόμησης σε 2 κλάσεις, εξετάστηκε η επίδραση που είχε το μεγέθους του 
συνόλου δεδομένων στην απόδοση των αλγορίθμων. Στην περίπτωση της 
ταξινόμησης σε 3 κλάσεις, αναλύθηκε η ακρίβεια του συστήματος όσον αφορά τα 
διάφορα χαρακτηριστικά που εξάγονται από την είσοδο. Η υλοποίηση του 
συστήματος βασίζεται στο Apache Spark, και όλοι οι αλγόριθμοι ταξινόμησης 
υλοποιούνται με τη χρήση της βιβλιοθήκης Μηχανικής Μάθησης του Spark, με 
τίτλο MLlib. Για την επιπλέον αξιολόγηση του συστήματος, διεξήχθη μια μελέτη 
κατα την οποία φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών κλήθηκαν να ταξινομήσουν 
χειροκίνητα κάποια από τα tweets των παραπάνω συνόλων. 

Οι ακόλουθες εργασίες προτείνονται ως μελλοντικές επεκτάσεις: 
• η περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης των διαφορετικών χαρακτηριστικών που 
εξάγονται από τα κείμενα και διαμορφώνουν το διάνυσμα εισόδου 
• η χρήση μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων 
• η αξιολόγηση του Spark όσο αφορά στο χρόνο και την επεκτασιμότητα σε 
συστάδες υπολογιστικών συστημάτων 
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• η δημιουργία μιας online υπηρεσίας που χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη 
επεξεργασίας ροών δεδομένων του Spark, Spark Streaming και διενεργεί ανάλυση 
συναισθήματος σε tweets, σε πραγματικό χρόνο 
• η χρήση μεθόδων εξατομίκευσης για την βελτίωση της απόδοσης του τελικού 
συστήματος. 
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