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Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ταξινόμηση σχολίων που 

αναφέρονται σε κινητά τηλέφωνα με γνώμονα το συναίσθημα που εκφέρει ο συγγραφέας του 

σχολίου, χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης. Τελικός 

σκοπός είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία θα λειτουργεί σαν σύμβουλος αγοράς στην 

οποία ο χρήστης θα μπορεί να δει μια κατάταξη των κινητών τηλεφώνων βασισμένη στα 

σχόλια χρηστών του διαδικτύου.  

Η ταξινόμηση του συναισθήματος γίνεται σε τρείς κατηγορίες, ουδέτερο, θετικό και αρνητικό 

και εφαρμόζεται πάνω σε ένα σύνολο από περίπου 3.500.000 σχόλια. Πραγματοποιείται 

εξόρυξη των χαρακτηριστικών και των σχολίων κάθε κινητού και αποθήκευση των δεδομένων 

αυτών σε μία NoSQL βάση δεδομένων (MongoDB). Στην συνέχεια τα δεδομένα περνάνε από 

την φάση της προεπεξεργασίας κατά την οποία οι λέξεις αποκτούν σημασιολογικά βάρη και 

στην συνέχεια εξετάζονται τρείς αλγόριθμοι επιβλεπόμενης μάθησης. Οι αλγόριθμοι αυτοί 

είναι ο Logistic Regression, ο Random Forest Classifier και ο Multilayer Perceptron. Η 

παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται στο σύστημα Apache Spark για την ευκολότερη και 

γρηγορότερη διαχείριση του μεγάλου όγκου από δεδομένα. Τέλος δημιουργήθηκε μία διεπαφή 

χρήστη σε μορφή ιστοσελίδας όπου παρουσιάζονται ταξινομημένα τα κινητά με βάση μια 

βαθμολογία η οποία έχει προκύψει από την ταξινόμηση των σχολίων του κάθε κινητού. 

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο αλγόριθμος επιβλεπόμενης μάθησης Logistic 

Regression μαζί με την μέθοδο εξόρυξης χαρακτηριστικών TF-IDF εφαρμόζουν σε πολύ καλό 

βαθμό στο πρόβλημα της ταξινόμησης των σχολίων με ποσοστό ευστοχίας κοντά στο 75%. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to classify comments referring to cellphones based on the sentiment 

expressed by the author of the comment, using data mining and machine learning techniques. 

The end goal is the creation of a user’s interface where the phones are ranked based on the 

reviews of other users on them. 

Emotion is classified into three categories, neutral, positive and negative, and applies to a total 

of approximately 3.500.000 comments. The features and comments of each mobile are 

extracted and stored in a NoSQL (MongoDB) database. The data then go through the 

preprocessing phase in which the words acquire semantic weights, and then three supervised 

learning algorithms are examined. These algorithms are the Logistic Regression algorithm, the 

Random Forest Classifier algorithm and the Multilayer Perceptron algorithm. The 

aforementioned process is implemented in the Apache Spark framework for easier and faster 

handling of large volumes of data. Finally, a user interface was created in the form of a web 

page where mobile phones were ranked based on a rating that resulted from the ranking of each 

mobile phone's comments. 

The thesis concludes that the Logistic Regression supervised learning algorithm along with the 

TF-IDF feature extraction method apply very well to the classification problem of the 

comments with a relevance of near 75%. 
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1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία εισαγωγική εφαρμογή της ανάλυσης 

συναισθήματος πάνω σε μεγάλου όγκου δεδομένα που έχουν εξορυχθεί από το διαδίκτυο. 

Η ανάλυση συναισθήματος (γνωστή επίσης ως εξόρυξη γνώμης) αναφέρεται στην επεξεργασία 

της φυσικής γλώσσας, της ανάλυσης κειμένου, της υπολογιστικής γλωσσολογίας και της 

βιομετρίας για τον συστηματικό εντοπισμό, εξαγωγή, ποσοτικοποίηση και μελέτη των 

συναισθηματικών καταστάσεων και της υποκειμενικής πληροφορίας. Η ανάλυση 

συναισθήματος εφαρμόζεται ευρέως σε κριτικές πελατών και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Το πρόβλημα της ανάλυσης συναισθήματος μπορεί να προσεγγιστεί με διαφορετικούς τρόπους 

ωστόσο αυτή η εργασία θα αναλύσει την προσέγγιση της μηχανικής μάθησης. 

Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) είναι η επιστημονική μελέτη αλγορίθμων και 

στατιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών χωρίς τη χρήση ρητών οδηγιών, αντ' αυτού βασιζόμενα σε μοτίβα 

και συμπεράσματα. Θεωρείται ως υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αλγόριθμοι 

μηχανικής μάθησης δημιουργούν ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται σε δειγματικά 

δεδομένα, γνωστά ως "δεδομένα εκπαίδευσης", για να κάνει προβλέψεις ή να πάρει αποφάσεις 

χωρίς να έχει προγραμματιστεί ρητά να εκτελέσει μια εργασία. Οι Αλγόριθμοι μηχανικής 

μάθησης χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών όπως το φιλτράρισμα του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου είναι δύσκολο ή ανέφικτο να αναπτυχθεί ένας συμβατικός 

αλγόριθμος για την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. 

Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στην ανάλυση συναισθήματος, στη 

μηχανική μάθηση, στην εξόρυξη δεδομένων και στο πως όλα αυτά συνδυάζονται και 

δημιουργούν ένα σημαντικό και ενδιαφέρον πεδίο έρευνας το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει 

κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων αλλά και εταιριών. 

1.1. Ανάλυση συναισθήματος 

1.1.1. Περιγραφή και τύποι ανάλυσης συναισθήματος 

Βασική διαδικασία στην ανάλυση συναισθήματος είναι η ταξινόμηση μια δοσμένης πρότασης 

μέσα σε ένα κείμενο ανεξάρτητα από την συνολική γνώμη που εκφράζεται σε αυτό (θετική, 

αρνητική, ουδέτερη). 

Προκάτοχος της ανάλυσης συναισθήματος χαρακτηρίζεται μια ομάδα διαδικασιών η οποία 

αναγνώριζε μοτίβα σε γραπτό και προφορικό λόγο και ονομαζόταν ‘The general inquirer’.  

Τα πρώτα βήματα για τη συγκέντρωση διάφορων προσεγγίσεων - μάθησης, λεξικών, 

βασισμένων στη γνώση κ.λπ. - ελήφθησαν στο συνέδριο της άνοιξης του 2004 AAAI, όπου οι 

γλωσσογράφοι, οι επιστήμονες υπολογιστών και άλλοι ενδιαφερόμενοι ερευνητές αφού 

ένωσαν τα συμφέροντά τους, πρότειναν διαμοιρασμένες διαδικασίες  και σύνολα δεδομένων 

αναφοράς για την συστηματική υπολογιστική έρευνα σχετικά με την επίδραση, την έκκληση, 

την υποκειμενικότητα και το συναίσθημα στο κείμενο. 

Συνήθως οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομείται το συναίσθημα είναι δύο, θετικό και αρνητικό 

αλλά πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι σε κάθε πρόβλημα ταξινόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται 
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υπόψιν και η ουδέτερη κατηγορία. Υπάρχουν κατ’ εξοχήν δύο τρόποι λειτουργίας με ουδέτερη 

κατηγορία. Είτε ο αλγόριθμος προχωράει πρώτα στην ταυτοποίηση των ουδέτερων στοιχείων, 

στη αφαίρεσή τους και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των υπολοίπων όσον αφορά τα θετικά 

και τα αρνητικά συναισθήματα ή στην δημιουργία μιας ταξινόμησης τριών κλάσεων εξ’ αρχής. 

Το εάν και το πώς θα χρησιμοποιηθεί μια ουδέτερη τάξη εξαρτάται από τη φύση των 

δεδομένων: εάν τα δεδομένα είναι σαφώς διαχωρισμένα σε ουδέτερα, αρνητικά και θετικά, 

είναι λογικό να φιλτράρετε η ουδέτερη γλώσσα και να εστιάζεται η πολικότητα μεταξύ θετικών 

και αρνητικών συναισθημάτων. Αν, αντιθέτως, τα δεδομένα είναι κατά βάση ουδέτερα, με 

μικρές αποκλίσεις προς θετικές και αρνητικές περιπτώσεις, η στρατηγική αυτή θα καθιστούσε 

πιο δύσκολη τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο πόλων. 

Μία διαφορετική τεχνική για την απόφαση της κατηγοριοποίησης του συναισθήματος είναι η 

χρήση ενός συστήματος κλίμακας όπως η κλίμακα από το 0 στο 10. Αυτό δίνει την δυνατότητα 

να προσαρμοστεί το συναίσθημα μιας πρότασης ή ενός όρου σχετικά με το περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται (συνήθως στο επίπεδο της πρότασης). Αυτό επιτρέπει την μετακίνηση σε μια 

πιο εξελιγμένη κατανόηση του συναισθήματος, επειδή είναι πλέον δυνατή η προσαρμογή της 

τιμής του αισθήματος μιας έννοιας σε σχέση με τις τροποποιήσεις που μπορεί να την 

περιβάλλουν. Λέξεις, για παράδειγμα, που εντείνουν, χαλαρώνουν ή αναιρούν το συναίσθημα 

που εκφράζεται από την έννοια μπορούν να επηρεάσουν τη βαθμολογία του. 

Ένας άλλος τύπος ταξινόμησης είναι η ταξινόμηση ενός κειμένου σε αντικειμενικό ή 

υποκειμενικό. Το πρόβλημα αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι πιο δύσκολο από την 

ταξινόμηση της πολικότητας. Η υποκειμενικότητα των λέξεων ή των φράσεων μπορεί να 

εξαρτάται από το πλαίσιο το οποίο τις περιβάλλει και ένα αντικειμενικό έγγραφο μπορεί να 

περιέχει υποκειμενικές προτάσεις. 

1.1.2. Εφαρμογές σε συστήματα προτάσεων. 

Για ένα σύστημα προτάσεων, η ανάλυση συναισθήματος έχει αποδειχθεί πολύτιμη τεχνική. 

Ένα σύστημα προτάσεων αποσκοπεί στην πρόβλεψη της προτίμησης για ένα στοιχείο ενός 

χρήστη. Τα ευρέος διαδεδομένα συστήματα λειτουργούν με μοναδικά σύνολα δεδομένων. Για 

παράδειγμα, το συνεργατικό φιλτράρισμα λειτουργεί στους πίνακες αξιολόγησης και το 

φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου λειτουργεί στα μετα-δεδομένα των αντικειμένων. 

Σε πολλές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, οι χρήστες 

μπορούν να παρέχουν κριτικές ή σχόλια στα αντικείμενα. Αυτά τα κείμενα που δημιουργούν 

οι χρήστες παρέχουν μια πλούσια πηγή απόψεων των χρηστών σχετικά με πολλά προϊόντα και 

αντικείμενα. Ενδεχομένως, για ένα στοιχείο, ένα τέτοιο κείμενο μπορεί να αποκαλύψει τόσο 

τα σχετικά χαρακτηριστικά / πτυχές του αντικειμένου όσο και τα συναισθήματα των χρηστών 

για κάθε χαρακτηριστικό. Τα χαρακτηριστικά / στοιχεία του αντικειμένου που περιγράφονται 

στο κείμενο διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο με τα μετα-δεδομένα στο φιλτράρισμα βάσει 

περιεχομένου, αλλά τα πρώτα είναι πιο πολύτιμα για το σύστημά προτάσεων. Δεδομένου ότι 

αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες στις κριτικές τους, 

μπορούν να θεωρηθούν ως τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά την εμπειρία του χρήστη σχετικά με το αντικείμενο, ενώ τα μετα-δεδομένα του 

αντικειμένου (συνήθως παρέχονται από τους παραγωγούς αντί των καταναλωτών) μπορεί να 

αγνοήσουν χαρακτηριστικά που αφορούν τους χρήστες. Για διαφορετικά αντικείμενα με κοινά 

χαρακτηριστικά, ένας χρήστης μπορεί να εκφράσει διαφορετικά συναισθήματα. Επίσης, ένα 

χαρακτηριστικό του ίδιου στοιχείου μπορεί να λαμβάνει διαφορετικά συναισθήματα από 

διαφορετικούς χρήστες. Τα συναισθήματα των χρηστών σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

μπορούν να θεωρηθούν ως ένας βαθμολογικός πίνακας πολλών διαστάσεων, αντανακλώντας 

την προτίμηση τους στα αντικείμενα. 
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Εκτός από τη δυσκολία της ίδιας της ανάλυσης συναισθήματος, η εφαρμογή της σε κριτικές ή 

σχόλια αντιμετωπίζει επίσης την πρόκληση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και των 

προκατειλημμένων κριτικών. Ένας κλάδος της ανάλυσης επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της 

χρησιμότητας κάθε κριτικής. Η κριτική ή το σχόλιο που έχει γραφτεί κακώς δεν βοηθά σχεδόν 

καθόλου το σύστημα προτάσεων. Εκτός αυτού, μια αναθεώρηση μπορεί να γραφτεί σκόπιμα 

για να εμποδίζει τις πωλήσεις ενός προϊόντος, επομένως να είναι επιβλαβής για το σύστημά, 

ακόμη και αν είναι καλά γραμμένη. 

1.1.3. Παράγοντες ανάπτυξης 

Η ανάλυση συναισθήματος σήμερα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και 

εταιριών και αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. 

1. Η αύξηση των χρηστών που χρησιμοποιούν το Internet για τις αγορές τους. Στην εποχή 

μας το Internet έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας για το μεγαλύτερο ποσοστό 

του πλανήτη με αποτέλεσμα ο όγκος των δεδομένων που κυκλοφορεί σε αυτό να έχει 

υποστεί τρομερή αύξηση και να έχει ονομαστεί ‘μεγάλα δεδομένα’. Πολλοί μελετητές 

έχουν θελήσει να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα τα οποία παλαιότερα θα μπορούσαν 

να τα έχουν μόνο μέσα από έρευνες, ερωτηματολόγια ή να τα δημιουργούσαν 

χειροκίνητα. Οι εταιρίες μπορούν να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους με βάση τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών και να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα για τις 

αγοραστικές τους συνήθειες. 

 

2. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του υλικού και του λογισμικού των προσωπικών 

υπολογιστών. Πλέον η διαχείριση μεγάλων δεδομένων μπορεί να γίνει 

αποτελεσματικά και σε μικρό χρονικό διάστημα σε έναν προσωπικό υπολογιστή 

μέτριας υπολογιστικής δύναμης. Παλαιότερα τέτοια διαχείριση χρειαζόταν μέρες και 

δυνατές υπολογιστικές μονάδες με αποτέλεσμα να μην ασχολούνται με αυτό αρκετοί 

ερευνητές καθώς χρειαζόταν χρόνο και χρήμα. Πλέον έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα 

λογισμικά όπως το Apache Spark τα οποία διαχειρίζονται δεδομένα μεγάλου όγκου 

πολύ αποτελεσματικά και σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να έχει 

ξεπεραστεί το εμπόδιο των μεγάλων δεδομένων και ολοένα και περισσότεροι 

ερευνητές να ασχολούνται με την ανάλυση του συναισθήματος. 

1.2. Μηχανική Μάθηση 

Η ονομασία μηχανική μάθηση δημιουργήθηκε το 1959 από τον Arthur Samuel. Ο Tom M. 

Mitchell παρείχε έναν ευρέως αναφερόμενο, πιο επίσημο ορισμό των αλγορίθμων που 

μελετήθηκαν στον τομέα της μηχανικής μάθησης: "Ένα πρόγραμμα υπολογιστή λέγεται ότι 

μαθαίνει από την εμπειρία Ε σε σχέση με κάποια τάξη εργασιών Τ και μέτρηση απόδοσης P 

εάν η απόδοσή του στις εργασίες σε T, όπως μετριέται από το P, βελτιώνεται με εμπειρία Ε." 

Αυτός ο ορισμός των καθηκόντων στα οποία βασίζεται η μηχανική μάθηση προσφέρει ένα 

βασικά λειτουργικό ορισμό αντί να καθορίζει το πεδίο από γνωστικούς όρους. Αυτό ακολουθεί 

την πρόταση του Alan Turing στην εργασία του "Computing Machinery and Intelligence", στην 

οποία το ερώτημα "Μπορούν οι μηχανές να σκεφτούν;" αντικαθίσταται από το ερώτημα 

"Μπορούν τα μηχανήματα να κάνουν αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς (ως νοητικές 

οντότητες);" Στην πρόταση του Turing, εκτίθενται τα διάφορα χαρακτηριστικά που θα 

μπορούσε να διαθέτει ένα σκεπτόμενο μηχάνημα και οι διάφορες συνέπειες στην κατασκευή 

ενός. 
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1.2.1. Διαδικασίες μηχανικής μάθησης 

Οι διαδικασίες μηχανικής μάθησης ταξινομούνται σε διάφορες ευρείες κατηγορίες. Στην 

εποπτευόμενη μάθηση (supervised learning), ο αλγόριθμος δημιουργεί ένα μαθηματικό 

μοντέλο από ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει τόσο τις εισόδους όσο και τις επιθυμητές 

εξόδους. Για παράδειγμα, αν η διαδικασία καθορίζει αν μια εικόνα περιέχει ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο, τα δεδομένα εκπαίδευσης για έναν αλγόριθμο εποπτευόμενης μάθησης θα 

περιλαμβάνουν εικόνες με και χωρίς αυτό το αντικείμενο (η είσοδος) και κάθε εικόνα θα έχει 

μια ετικέτα (η έξοδος) που μας δείχνει εάν η εικόνα περιείχε το αντικείμενο. Σε ειδικές 

περιπτώσεις, η είσοδος μπορεί να είναι μόνο εν μέρει διαθέσιμη ή να περιορίζεται σε ειδικές 

ανατροφοδοτήσεις δεδομένων. Οι αλγόριθμοι ημι-μάθησης αναπτύσσουν μαθηματικά μοντέλα 

από ελλιπή δεδομένα εκπαίδευσης, όπου ένα τμήμα των δειγμάτων εισόδου δεν έχει ετικέτες. 

Αλγόριθμοι ταξινόμησης (classification) και αλγόριθμοι παλινδρόμησης (regression) είναι 

τύποι εποπτευόμενης μάθησης. Αλγόριθμοι ταξινόμησης χρησιμοποιούνται όταν οι έξοδοι 

περιορίζονται σε ένα διακριτό σύνολο τιμών. Για έναν αλγόριθμο ταξινόμησης που φιλτράρει 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η είσοδος θα είναι ένα εισερχόμενο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η έξοδος θα είναι το όνομα του φακέλου στον οποίο θα 

υποβληθεί το μήνυμα. Για έναν αλγόριθμο που εντοπίζει μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, η έξοδος θα είναι η πρόβλεψη είτε "spam" είτε 

"not spam", που αντιπροσωπεύεται από τις τιμές Boolean true και false. Οι αλγόριθμοι 

παλινδρόμησης διακρίνονται για τις συνεχείς εξόδους τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί 

να έχουν οποιαδήποτε τιμή μέσα σε ένα εύρος. Παραδείγματα μιας συνεχής τιμής είναι η 

θερμοκρασία, το μήκος ή η τιμή ενός αντικειμένου. 

Σε μια μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning), ο αλγόριθμος δημιουργεί ένα 

μαθηματικό μοντέλο από ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει μόνο εισόδους και όχι 

επιθυμητές ετικέτες εξόδου. Οι αλγόριθμοι μάθησης χωρίς επίβλεψη χρησιμοποιούνται για την 

εύρεση δομής στα δεδομένα, όπως η ομαδοποίηση σημείων δεδομένων. Η μη εποπτευόμενη 

μάθηση μπορεί να ανακαλύψει μοτίβα στα δεδομένα και μπορεί να ομαδοποιεί τις εισόδους σε 

κατηγορίες, όπως στη μάθηση χαρακτηριστικών. Η μείωση των διαστάσεων (Dimensionality 

reduction) είναι η διαδικασία μείωσης του αριθμού των χαρακτηριστικών ή των εισόδων σε 

ένα σύνολο δεδομένων. 

1.2.2. Σύνδεση με την εξόρυξη δεδομένων 

Η μηχανική μάθηση και η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιούν συχνά τις ίδιες μεθόδους και 

επικαλύπτονται σημαντικά, αλλά ενώ η μηχανική μάθηση επικεντρώνεται στην πρόβλεψη, 

βασισμένη σε γνωστές ιδιότητες που αντλήθηκαν από τα δεδομένα εκπαίδευσης, η εξόρυξη 

δεδομένων επικεντρώνεται στην ανακάλυψη (προηγουμένως) άγνωστων ιδιοτήτων στα 

δεδομένα. Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους μηχανικής μάθησης, αλλά με 

διαφορετικούς στόχους. από την άλλη πλευρά, η μηχανική μάθηση χρησιμοποιεί επίσης 

μεθόδους εξόρυξης δεδομένων ως "μάθηση χωρίς επίβλεψη" ή ως βήμα προετοιμασίας για τη 

βελτίωση της ακρίβειας της μάθησης. Η μεγάλη σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο ερευνητικών 

κοινοτήτων (οι οποίες συχνά έχουν ξεχωριστά συνέδρια και ξεχωριστά περιοδικά) προέρχεται 

από τις βασικές υποθέσεις με τις οποίες δουλεύουν: στη μηχανική μάθηση, οι επιδόσεις 

συνήθως αξιολογούνται σε σχέση με την ικανότητα να αναπαραχθούν γνωστές πληροφορίες, 

ενώ στην ανακάλυψη γνώσης και την εξόρυξη δεδομένων το βασικό καθήκον είναι η 

ανακάλυψη άγνωστων πληροφοριών. Αξιολογούμενη σε σχέση με τις γνωστές πληροφορίες, 

μια μέθοδος μη εποπτευόμενης μάθησης θα ξεπεραστεί εύκολα από άλλες εποπτευόμενες 

μεθόδους, ενώ σε μια τυπική εργασία εξόρυξης δεδομένων, οι εποπτευόμενες μέθοδοι δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω της έλλειψης δεδομένων εκπαίδευσης. 
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1.3. Εξόρυξη δεδομένων 

Η εξόρυξη δεδομένων είναι η διαδικασία της ανεύρεσης πληροφορίας ή προτύπων σε μεγάλα 

σύνολα δεδομένων με την χρήση μεθόδων της μηχανικής μάθησης, της στατιστικής και των 

συστημάτων βάσης δεδομένων. Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η πληροφορία που θα 

εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή κατανοητή προς τον άνθρωπο έτσι 

ώστε να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις.  

Ο πραγματικός στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η αυτόματη ή ημιαυτόματη ανάλυση 

μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την εξαγωγή κάποιου ενδιαφέροντος προτύπου που ήταν 

άγνωστο μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως ομάδες από εγγραφές δεδομένων (clustering), 

ασυνήθιστες εγγραφές (anomaly detection) και εξαρτήσεις (κανόνες συσχετίσεων). Αυτό 

συνήθως συμπεριλαμβάνει τη χρήση μιας βάσης δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα ύστερα 

μπορούν να θεωρηθούν ως μία περιγραφή των δεδομένων εισαγωγής και να χρησιμοποιηθούν 

για περαιτέρω ανάλυση ή για παράδειγμα στην μηχανική μάθηση. Για παράδειγμα, η εξόρυξη 

δεδομένων θα μπορούσε να προσδιορίσει πολλαπλά σύνολα στα δεδομένα, τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μετά για να εξασφαλίσουν περισσότερο ακριβή αποτελέσματα από ένα 

σύστημα υποστήριξης αποφάσεων. Παρότι η συλλογή δεδομένων και η προετοιμασία 

δεδομένων, αλλά και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν αποτελούν μέρος της εξόρυξης 

δεδομένων, παρ' όλα αυτά ανήκουν στην ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων σαν 

κάποια επιπρόσθετα βήματα. 

1.3.1. Διαδικασία 

Η διαδικασία ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων συνήθως ορίζεται από τα εξής 

στάδια: 

1. Συλλογή 

2. Προεπεξεργασία 

3. Μετασχηματισμός 

4. Εξόρυξη δεδομένων 

5. Ερμηνεία/Αξιολόγηση 

Υπάρχουν όμως κι άλλες παραλλαγές για τον ορισμό των σταδίων αυτών σύμφωνα και με το 

CRoss Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) όπου τα στάδια έχουν ως εξής: 

1. Κατανόηση Θέματος 

2. Κατανόηση δεδομένων 

3. Προετοιμασία δεδομένων 

4. Μοντελοποίηση 

5. Αξιολόγηση 

6. Ανάπτυξη ή απλοποίηση διαδικασίας όπως: 

• Προ-επεξεργασία 

• Εξόρυξη Δεδομένων 

• Επικύρωση Αποτελέσματος 

 

1.3.2. Προεπεξεργασία 

Πριν την εφαρμογή των αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων, το ερευνώμενο σύνολο δεδομένων 

πρέπει να συναρμολογείται. Καθώς η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει μόνο τα 
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πρότυπα που πράγματι εμφανίζονται στα δεδομένα, το σύνολο δεδομένων που ερευνούμε, 

πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να περιέχει αυτά τα πρότυπα περιμένοντας να εξορυχθεί σε 

ένα αποδεκτό χρονικό διάστημα. Μία συνηθισμένη πηγή για δεδομένα είναι η data mart ή η 

data warehouse. Η προεπεξεργασία είναι απαραίτητη για την ανάλυση πολυπαραγοντικών 

συνόλων δεδομένων πριν την εξόρυξη δεδομένων. Έτσι το ερευνώμενο σύνολο καθαρίζεται. 

Το καθάρισμα δεδομένων διαγράφει τις παρατηρήσεις που περιέχουν θόρυβο και αυτές με 

ελλειπή ή ελλείποντα δεδομένα. 

1.3.3. Τεχνικές 

Η εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνει κάποιες από τις ακόλουθες τάξεις διαδικασιών: 

• Ανίχνευση ανωμαλιών: Ο προσδιορισμός ασυνήθιστων εγγραφών δεδομένων, 

που μπορεί να παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον ή λάθη στα δεδομένα που 

απαιτούν περαιτέρω έρευνα. 

• Κανόνες συσχέτισης: Αναζητήσεις για σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Για 

παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να συλλέξει δεδομένα που αφορούν 

τις αγοραστικές συνήθειες ενός πελάτη. Χρησιμοποιώντας τους κανόνες 

συσχέτισης, το σούπερ μάρκετ μπορεί να υπολογίσει ποια προϊόντα 

αγοράζονται συνήθως μαζί και να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία για 

αγοραστικούς σκοπούς. 

• Συσταδοποίηση (clustering):  Είναι η διαδικασία ανακάλυψης ομάδων και 

δομών στα δεδομένα που είναι "παρόμοια" κατά κάποιο τρόπο,  χωρίς να 

χρησιμοποιούνται γνωστές δομές των δεδομένων. 

• Κατηγοριοποίηση (classification): Είναι η διαδικασία γενίκευσης γνωστών 

δομών για την εφαρμογή τους πάνω σε νέα δεδομένα. Παραδείγματος χάριν, 

ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να προσπαθήσει να 

χαρακτηρίσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως έγκυρο ή spam. 

• Παλινδρόμηση (regression): Προσπαθεί να βρει μία συνάρτηση που 

μοντελοποιεί τα δεδομένα με το λιγότερο λάθος, για την εκτίμηση της 

συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων. 

• Περιληπτικότητα (summarization): Παροχή μιας πιο περιεκτικής 

παρουσίασης των δεδομένων εισόδου περιλαμβάνοντας απεικόνιση και 

περίληψη.   
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2. Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση 

 

2.1. Ιστορία και ορισμοί 

Εξόρυξη δεδομένων: 

Την δεκαετία του 1960 οι οικονομολόγοι και οι στατιστικολόγοι χρησιμοποιούσαν όρους όπως 

‘data fishing’ και ‘data dredging’ για να αναφερθούν σε αυτό που θεωρούσαν σαν κακή 

πρακτική στην ανάλυση δεδομένων χωρίς αρχική υπόθεση. Ο όρος ‘data mining’ (εξώρηξη 

δεδομένων) χρησιμοποιήθηκε με παρόμοιο τρόπο από τον οικονομολόγο Michael Lovell σε 

ένα άρθρο στο περιοδικό ‘Review of Economic Studies’ το 1983. Ο Lovell υποδεικνύει ότι η 

πρακτική μεταμφιέζεται κάτω από μια ποικιλία ψευδωνύμων, που κυμαίνονται από  

πειραματισμό (θετική) έως ‘fishing’ ή ‘snooping’ (αρνητική). 

Ο όρος ‘data mining’ εμφανίστηκε περίπου το 1990 στον χώρο των βάσεων δεδομένων, γενικά 

με θετικό πρόσχημα. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιήθηκε 

μια φράση ‘database mining’, αλλά δεδομένου ότι είχε κατοχυρωθεί από την HNC, μια 

εταιρεία με έδρα το Σαν Ντιέγκο για να τονίσουν τον σταθμό βάσεων δεδομένων τους, οι 

ερευνητές στράφηκαν προς τον όρο ‘data mining’. Άλλοι όροι που χρησιμοποιήθηκαν 

περιλαμβάνουν τα ‘data archaeology’, ‘information harvesting’, ‘information discovery’, 

‘knowledge extraction’ κλπ. Ο Gregory Piatetsky-Shapiro εφάρμοσε τον όρο ‘knowledge 

discovery in databases’ για το πρώτο workshop με το ίδιο θέμα (KDD-1989) και αυτός ο όρος 

διαδόθηκε στην κοινότητα του AI και της μηχανικής μάθησης. Ωστόσο, ο όρος ‘data mining’ 

έγινε πιο δημοφιλής στις κοινότητες των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα, 

οι όροι ‘data mining’ και ‘knowledge discovery’ χρησιμοποιούνται εξίσου. 

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα κύρια φόρουμ έρευνας ξεκίνησαν το 1995, όταν ξεκίνησε το 

πρώτο διεθνές συνέδριο για την εξόρυξη δεδομένων και την ανακάλυψη γνώσης (KDD-95) 

στο Μόντρεαλ υπό την αιγίδα της ΑΑΑΙ. Προέδρευαν από κοινού ο Usama Fayyad και ο 

Ramasamy Uthurusami. Ένα χρόνο αργότερα, το 1996, ο Usama Fayyad ξεκίνησε το περιοδικό 

του εκδοτικού οίκου Kluwer, με όνομα ‘Data Mining and Discovery Knowledge’ όπως και το 

πρώτο διεθνές συνέδριο. Αργότερα ο ίδιος ξεκίνησε το Ενημερωτικό Δελτίο SIGKDD. Το 

συνέδριο KDD International έγινε το πρωταρχικό συνέδριο υψηλότερης ποιότητας στην 

εξόρυξη δεδομένων με ποσοστό αποδοχής των υποβαλλομένων ερευνητικών εγγράφων κάτω 

από 18%. Το περιοδικό ‘Data Mining and Knowledge Discovery’ είναι το κύριο ερευνητικό 

περιοδικό του πεδίου. 

Μηχανική μάθηση: 

Το 1959 ο σχεδιαστής παιχνιδιών για υπολογιστές Arthur Samuel όρισε ως μηχανική μάθηση 

το πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς να έχουν 

προγραμματιστεί ρητά για αυτό τον σκοπό. 

Το 1997 ο επιστήμονας πληροφορικής Tom M. Mitchell έδωσε έναν πιο επίσημο ορισμό κατά 

τον οποίο ένα πρόγραμμα υπολογιστή μαθαίνει από μια εμπειρία Ε ως προς μια κλάση 

εργασιών Τ και ένα μέτρο επίδοσης Ρ, αν η επίδοσή του σε εργασίες της κλάσης Τ, όπως 

προσμετράτε με το μέτρο P βελτιώνεται με την εμπειρία E. 

Αρχικά η μηχανική μάθηση ήταν ρητά συνδεδεμένη με την τεχνίτη νοημοσύνη (AI). Ωστόσο, 

η αυξανόμενη έμφαση στη λογική, βασισμένη στη γνώση προσέγγιση, προκάλεσε ρήξη μεταξύ 
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του AI και της μηχανικής μάθησης. Τα πιθανοτικά συστήματα της στατιστικής μαστίζονταν 

από τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της απόκτησης και παρουσίασης των δεδομένων. 

Μέχρι το 1980, τα συστήματα αποφάσεων (expert systems) είχαν κυριαρχήσει στον τομέα του 

AI και η στατιστική είχε παραμεληθεί. Οι εργασίες σχετικά με τη γνώση βασισμένη στην 

μάθηση συνεχίστηκαν μέσα στο AI, οδηγώντας σε επαγωγικό λογικό προγραμματισμό, αλλά 

η πιο στατιστική γραμμή της έρευνας ήταν τώρα εκτός του πεδίου του AI στην αναγνώριση 

προτύπων και την ανάκτηση πληροφοριών. Η έρευνα για τα νευρωνικά δίκτυα είχε 

εγκαταλειφθεί από την AI και την επιστήμη των υπολογιστών την ίδια εποχή. Αυτός ο κλάδος 

συνεχίστηκε εκτός του πεδίου του AI, ως ‘connectionism’, από ερευνητές από άλλους κλάδους 

όπως οι Hopfield, Rumelhart και Hinton. Η κύρια επιτυχία τους ήρθε στα μέσα της δεκαετίας 

του '80 με την επανεμφάνιση του αλγορίθμου backpropagation. 

Η μηχανική μάθηση, που αναδιοργανώθηκε ως ξεχωριστό πεδίο, άρχισε να ανθίζει στη 

δεκαετία του 1990. Το πεδίο άλλαξε το στόχο του από την επίτευξη τεχνητής νοημοσύνης στην 

αντιμετώπιση λύσιμων προβλημάτων πρακτικού χαρακτήρα. Μετατόπισε το επίκεντρο από τις 

συμβολικές προσεγγίσεις που είχε κληρονομήσει από το AI και κατευθύνθηκε προς τις 

μεθόδους και τα μοντέλα που δανείστηκε από την στατιστική και τη θεωρία των πιθανοτήτων. 

Επωφελήθηκε επίσης από την αυξανόμενη διαθεσιμότητα ψηφιοποιημένης πληροφορίας και 

τη δυνατότητα διανομής της μέσω του Διαδικτύου. 

2.2. Το πρόβλημα του καιρού 

Το πρόβλημα των καιρικών συνθηκών είναι ένα μικροσκοπικό σύνολο δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να απεικονιστούν οι μεθόδους εκμάθησης μηχανών. 

Εντελώς πλασματική, υποτίθεται ότι αφορά τις συνθήκες που είναι κατάλληλες για να παιχτεί 

κάποιο απροσδιόριστο παιχνίδι. Γενικά, τα παραδείγματα σε ένα σύνολο δεδομένων 

χαρακτηρίζονται από τις τιμές χαρακτηριστικών που μετρούν διαφορετικές πτυχές του 

παραδείγματος. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά: πρόβλεψη, 

θερμοκρασία, υγρασία και άνεμος. Το αποτέλεσμα είναι αν θα παιχτεί το παιχνίδι ή όχι. 

 

Εικόνα 1: Τα καιρικά δεδομένα για το πρόβλημα του καιρού 
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Στην απλούστερη μορφή του, που παρουσιάζεται στην εικόνα 18, και τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά έχουν τιμές που είναι συμβολικές κατηγορίες και όχι αριθμοί. Η μέρα μπορεί 

να είναι ηλιόλουστη, συννεφιασμένη, ή βροχερή. Η θερμοκρασία μπορεί να είναι ζεστή, ήπια 

ή δροσερή. Η υγρασία μπορεί να είναι υψηλή ή κανονική και ο άνεμος μπορεί να είναι αληθής 

ή ψευδής. Αυτό δημιουργεί 36 πιθανούς συνδυασμούς (3 Χ 3 Χ 2 Χ 2 = 36), από τους οποίους 

14 είναι παρόντες στο σύνολο των παραδειγμάτων εισόδου. 

Ένα σύνολο κανόνων που αντλείται από αυτές τις πληροφορίες - όχι απαραίτητα πολύ καλό 

μπορεί να είναι το παρακάτω: 

• Εάν outlook = sunny και humidity = high  τότε play = no 

• Εάν outlook = rainy και windy = true τότε play = no 

• Εάν outlook = overcast τότε play = yes 

• Εάν humidity = normal τότε play = yes 

• Εάν τίποτα από τα παραπάνω τότε play = yes 

Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ελέγχονται με την σειρά: πρώτα ο πρώτος, τότε αν δεν ισχύει, μετά 

ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Ένα σύνολο κανόνων που προορίζονται να ελεγχθούν σε σειρά 

ονομάζεται λίστα αποφάσεων. Οι κανόνες κατατάσσουν σωστά όλα τα παραδείγματα στον 

πίνακα, ενώ μεμονωμένα, εκτός πλαισίου, ορισμένοι από τους κανόνες είναι εσφαλμένοι. Για 

παράδειγμα, ο κανόνας εάν η υγρασία είναι κανονική τότε το παιχνίδι παίζεται παίρνει ένα από 

τα παραδείγματα λάθος. Η έννοια ενός συνόλου κανόνων εξαρτάται από τον τρόπο με τον 

οποίο ερμηνεύεται. 

Ένα ελαφρώς πιο δύσκολο πρόβλημα  θα ήταν τα δύο χαρακτηριστικά θερμοκρασία και 

υγρασία να έχουν αριθμητικές τιμές όπως φαίνεται στην εικόνα 19. Αυτό σημαίνει πως 

οποιοδήποτε πρόγραμμα μάθησης θα πρέπει να δημιουργήσει ανισότητες που να περιέχουν 

αυτά τα χαρακτηριστικά σε αντίθεση με την παραπάνω περίπτωση που υπήρχαν μόνο ισότητες. 

Ο συγκεκριμένος τύπος προβλημάτων ονομάζεται ‘πρόβλημα αριθμητικών τιμών’ και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ‘πρόβλημα μεικτών τιμών’ καθώς υπάρχουν και χαρακτηριστικά με 

μη αριθμητικές τιμές. 

 

Εικόνα 2: Καιρικά δεδομένα με μεικτές τιμές χαρακτηριστικών 
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Τώρα ο πρώτος κανόνας από προηγουμένως παίρνει την μορφή: 

Εάν outlook = sunny και humidity > 83 τότε play = no 

Άρα χρειάζεται μια λίγο πιο περίπλοκη ανάλυση για την εξαγωγή κανόνων από αριθμητικά 

δεδομένα. 

Οι κανόνες των παραπάνω παραδειγμάτων είναι κανόνες ταξινόμησης: προβλέπουν την 

ταξινόμηση του παραδείγματος όσον αφορά το αν θα παιχτεί το παιχνίδι ή όχι. Είναι εξίσου 

πιθανό να αγνοηθεί η ταξινόμηση και να αναζητηθούν κανόνες που συνδέουν έντονα τις 

διαφορετικές τιμές χαρακτηριστικών. Αυτοί ονομάζονται κανόνες σύνδεσης (association 

rules). Πολλοί κανόνες σύνδεσης μπορούν να εξαχθούν από το παράδειγμα της εικόνας 18. 

Μερικοί από αυτούς είναι: 

• Εάν temperature = cool τότε humidity = normal 

• Εάν humidity = normal και windy = false τότε play = yes 

• Εάν outlook = sunny και play = no τότε humidity = high 

• Εάν windy = false και play = no τότε outlook = sunny και humidity = high 

Όλοι αυτοί οι κανόνες είναι 100% σωστοί για τα δεδομένα εισόδου: δεν κάνουν ψευδείς 

προβλέψεις. Οι πρώτοι δύο ισχύουν για τέσσερα παραδείγματα στο σύνολο δεδομένων, ο 

επόμενος σε τρία παραδείγματα και ο τέταρτος σε δύο παραδείγματα. Και υπάρχουν πολλοί 

άλλοι κανόνες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν περίπου 60 κανόνες σύνδεσης που ισχύουν 

για δύο ή περισσότερα παραδείγματα των δεδομένων καιρού της εικόνας 18 και είναι εντελώς 

σωστοί σε αυτά τα δεδομένα. Και αν ελεγχθούν  και κανόνες που είναι λιγότερο από 100% 

σωστοί, τότε υπάρχουν πολλοί παραπάνω. Υπάρχουν τόσοι πολλοί επειδή, αντίθετα από τους 

κανόνες ταξινόμησης, οι κανόνες σύνδεσης μπορούν να προβλέψουν οποιοδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά, όχι μόνο μια καθορισμένη κατηγορία, και μπορούν ακόμη να προβλέψουν 

περισσότερα από ένα πράγματα. Για παράδειγμα, ο τέταρτος κανόνας προβλέπει ότι τόσο η 

πρόβλεψη θα είναι ηλιόλουστη όσο και η υγρασία θα είναι υψηλή. 

2.3. Η διαδικασία της εξόρυξης δεδομένων 

Η παρακάτω εικόνα εξηγεί τον κύκλο ζωής ενός project εξόρυξης δεδομένων, όπως αυτός 

ορίζεται από το μοντέλο CRISP-DM. Πριν εφαρμοστεί η εξόρυξη πρέπει να είναι ήδη γνωστός 

ο στόχος της εφαρμογής της. Αυτή είναι η φάση του ‘business understanding’ δηλαδή η 

διερεύνηση των επιχειρηματικών στόχων και απαιτήσεων, και η απόφαση για το κατά πόσο η 

εξόρυξη δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί για την αντιμετώπισή τους και ο καθορισμός του 

είδους των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν για την κατασκευή ενός αναπτυσσόμενου 

μοντέλου. Στην επόμενη φάση, ‘data understanding’, δημιουργείται ένα αρχικό σύνολο 

δεδομένων και μελετάται για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι κατάλληλο για περαιτέρω 

επεξεργασία. Εάν η ποιότητα των δεδομένων είναι χαμηλή, μπορεί να χρειαστεί να συλλεχθούν 

νέα δεδομένα με βάση αυστηρότερα κριτήρια. Η παρατήρηση των δεδομένων που αποκτώνται 

σε αυτό το στάδιο μπορεί επίσης να προκαλέσει την επανεξέταση του επιχειρηματικού 

πλαισίου - ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί ο στόχος της εξόρυξης δεδομένων. 
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Εικόνα 3: Ο κύκλος ζωής ενός project εξόρυξης δεδομένων 

Τα επόμενα τρία βήματα είναι τα ‘προεπεξεργασία’ (data preparation), ‘μοντελοποίηση’ 

(modeling) και ‘αξιολόγηση’ (evaluation). Η προετοιμασία περιλαμβάνει την προεπεξεργασία 

των ακατέργαστων δεδομένων έτσι ώστε οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης να παράγουν ένα 

μοντέλο, μια δομική περιγραφή των πληροφοριών που είναι εμφωλευμένες στα δεδομένα. Η 

προεπεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει και δραστηριότητες κατασκευής μοντέλων, καθώς 

πολλά εργαλεία προεπεξεργασίας δημιουργούν ένα εσωτερικό μοντέλο των δεδομένων για να 

το μετασχηματίσει. Στην πραγματικότητα, η προετοιμασία και η μοντελοποίηση των 

δεδομένων συμβαδίζουν συνήθως. Είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο να επαναληφθεί διότι τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τη μοντελοποίηση παρέχουν νέες ιδέες που επηρεάζουν 

την επιλογή των τεχνικών προεπεξεργασίας. 

Η επόμενη φάση κάθε επιτυχημένης εφαρμογής της εξόρυξης δεδομένων είναι η αξιολόγηση 

(evaluation). Οι δομικές περιγραφές που συνάγονται από τα δεδομένα έχουν κάποια 

προγνωστική αξία ή απλώς αντανακλούν ψευδείς κανόνες; Εάν το βήμα της αξιολόγησης 

δείχνει ότι το μοντέλο είναι κακό, ίσως χρειαστεί να επανεξεταστεί ολόκληρο το project και να 

γίνει επιστροφή στο βήμα του ‘business understanding’ για να προσδιοριστούν πιο γόνιμοι 

επιχειρηματικοί στόχοι ή τρόποι για τη συλλογή δεδομένων. Εάν, από την άλλη πλευρά, η 

ακρίβεια του μοντέλου είναι αρκετά υψηλή, το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιηθεί στην 

πράξη. Αυτό συνήθως συνεπάγεται την ενσωμάτωσή του σε ένα μεγαλύτερο λογισμικό, οπότε 

το μοντέλο πρέπει να παραδοθεί στους μηχανικούς λογισμικού του έργου. Αυτό είναι το στάδιο 

στο οποίο έχουν σημασία οι λεπτομέρειες εφαρμογής των τεχνικών μοντελοποίησης. Για 

παράδειγμα, για να τοποθετηθεί το μοντέλο στο σύστημα λογισμικού, ίσως χρειαστεί να 

ξαναγραφτεί σε διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού. 

2.4. Εξόρυξη δεδομένων και ηθική 

Η χρήση δεδομένων - ιδιαίτερα δεδομένων για ανθρώπους - για την εξόρυξη δεδομένων έχει 

σοβαρές ηθικές συνέπειες και οι επαγγελματίες των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων πρέπει να 
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ενεργούν υπεύθυνα, αναδεικνύοντας τα ηθικά ζητήματα που περιβάλλουν τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή τους. Όταν εφαρμόζεται σε ανθρώπους, η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται 

συχνά για τη διάκριση - ποιος παίρνει το δάνειο, ποιος παίρνει την ειδική προσφορά και ούτω 

καθεξής. Ορισμένα είδη διακρίσεων - φυλετικές, σεξουαλικές, θρησκευτικές και ούτω καθεξής  

δεν είναι μόνο ανήθικες αλλά και παράνομες. Ωστόσο, η κατάσταση είναι περίπλοκη, όλα 

εξαρτώνται από την εφαρμογή. Η χρήση σεξουαλικών και φυλετικών πληροφοριών για ιατρική 

διάγνωση είναι σίγουρα ηθική, αλλά χρησιμοποιώντας τις ίδιες πληροφορίες για την 

συμπεριφορά της εφαρμογής στην απόφαση πληρωμής δανείων δεν είναι. Ακόμα και όταν 

απορρίπτονται ευαίσθητες πληροφορίες, υπάρχει ο κίνδυνος να κατασκευαστούν μοντέλα που 

βασίζονται σε μεταβλητές που μπορούν να αντικατασταθούν από φυλετικά ή σεξουαλικά 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι ζουν συχνά σε περιοχές που σχετίζονται με 

ιδιαίτερες εθνοτικές ταυτότητες και, συνεπώς, η χρήση ενός ταχυδρομικού κώδικα κινδυνεύει 

να δημιουργήσει μοντέλα που βασίζονται σε φυλή - παρόλο που οι φυλετικές πληροφορίες 

έχουν αποκλεισθεί ρητά από τα δεδομένα. 

Πολλές φορές στον πραγματικό κόσμο έχουν υπάρξει παραδείγματα όπου έχουν εξαχθεί 

προσωπικές πληροφορίες από δεδομένα τα οποία δεν περιείχαν προσωπικά δεδομένα. Το 2006, 

μια εταιρεία υπηρεσιών Internet κυκλοφόρησε στην ερευνητική κοινότητα τα αρχεία 20 

εκατομμυρίων αναζητήσεων χρηστών αφαιρώντας όλες τις προσωπικές πληροφορίες. Όμως 

πολύ σύντομα δημοσιογράφοι από την New York Times κατάφεραν να εντοπίσουν το 

πραγματικό πρόσωπο που αντιστοιχούσε στον αριθμό χρήστη 4417749 (αφού πρώτα ζήτησαν 

την άδειά της πριν το δημοσιεύσουν). Το έπραξαν αναλύοντας τους όρους αναζήτησης που 

είχε χρησιμοποιήσει, οι οποίοι περιλάμβαναν ερωτήματα για τοπικούς καλλιτέχνες στην 

πατρίδα της και αρκετούς ανθρώπους με το ίδιο επώνυμο με αυτήν, τα οποία δεδομένα οι 

δημοσιογράφοι συσχέτισαν με δημόσιες βάσεις δεδομένων. 

Δύο μήνες αργότερα, το Netflix, μια υπηρεσία ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών online, 

κυκλοφόρησε 100 εκατομμύρια αρχεία βαθμολογίας ταινιών (από 1 έως 5), με τις ημερομηνίες 

τους. Προς έκπληξή τους, αποδείχθηκε ότι είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν οι άνθρωποι 

στη βάση δεδομένων και έτσι να ανακαλυφθούν όλες οι ταινίες που είχαν βαθμολογήσει. Για 

παράδειγμα, εάν γνωρίζετε περίπου πότε (συν πλην 2 εβδομάδες) ένα άτομο στη βάση 

δεδομένων βαθμολόγησε έξι ταινίες και τις βαθμολογίες, μπορείτε να αναγνωρίσετε το 99% 

των ανθρώπων στη βάση δεδομένων. Γνωρίζοντας μόνο δύο ταινίες με τις βαθμολογίες και τις 

ημερομηνίες τους συν πλην 3 ημέρες, σχεδόν το 70% των ανθρώπων μπορεί να ταυτιστεί. Το 

ηθικό είναι ότι αν πραγματικά αφαιρεθούν όλες οι πιθανές πληροφορίες ταυτοποίησης από μια 

βάση δεδομένων, πιθανότατα δεν θα μείνει τίποτα χρήσιμο. 

2.5. Χρησιμοποιώντας προσωπικά δεδομένα 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι πριν οι άνθρωποι λάβουν απόφαση για την παροχή προσωπικών 

πληροφοριών πρέπει να γνωρίζουν πώς θα χρησιμοποιηθούν και για τι θα χρησιμοποιηθούν, τι 

μέτρα θα ληφθούν για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητάς τους, ποιες 

είναι οι συνέπειες της παροχής ή της παρακράτησης τους και τυχόν δικαιώματα ανάκλυσης 

που μπορεί να έχουν. Κάθε φορά που συλλέγονται τέτοιες πληροφορίες, τα άτομα πρέπει να 

ενημερώνονται για αυτά τα πράγματα όχι με νομικούς όρους αλλά σε απλή γλώσσα που 

μπορούν να καταλάβουν. 

Η πιθανή χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σημαίνει ότι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ένα αποθετήριο δεδομένων μπορεί να εκτείνεται πολύ πέρα από αυτό που 

σχεδιάστηκε όταν αρχικά συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα: 

είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα και 

για ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μήπως η κυριότητα των δεδομένων απονέμει 

το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει με διαφορετικούς τρόπους από εκείνους που φέρονται κατά 

την αρχική καταγραφή τους; 
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Εκπληκτικά πράγματα προκύπτουν από την εξόρυξη δεδομένων. Για παράδειγμα, έχει 

αναφερθεί ότι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες καταναλωτών στη Γαλλία έχει διαπιστώσει ότι 

τα άτομα με κόκκινα αυτοκίνητα είναι πιο πιθανό να μην ξεχρεώσουν τα δάνεια των 

αυτοκινήτων τους. Ποια είναι η κατάσταση μιας τέτοιας "ανακάλυψης"; Σε ποιες πληροφορίες 

βασίζεται; Υπό ποιους όρους συλλέχθηκαν αυτές οι πληροφορίες; Με ποιους τρόπους είναι 

ηθικό να χρησιμοποιηθούν; Είναι σαφές ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ασχολούνται με τη 

διάκριση μεταξύ των ατόμων με βάση τα στερεότυπα - οι νεαροί άνδρες πληρώνουν πολύ για 

την ασφάλιση αυτοκινήτων - αλλά αυτά τα στερεότυπα δεν βασίζονται μόνο σε στατιστικούς 

συσχετισμούς. Αντλούν επίσης γνώση κοινής λογικής για τον κόσμο. Το αν η προηγούμενη 

διαπίστωση λέει κάτι για το είδος του ατόμου που επιλέγει ένα κόκκινο αυτοκίνητο ή αν πρέπει 

να απορριφθεί ως αδιαφορία είναι θέμα ανθρώπινης κρίσης που βασίζεται στη γνώση του 

κόσμου και όχι σε καθαρά στατιστικά κριτήρια. Εν κατακλείδι είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχει μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα γιατί μπορεί να 

δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να προβλεφθούν και συνήθως οι 

συνέπειες είναι βαριές. 

2.6. Προετοιμασία δεδομένων εισόδου 

Πριν εξεταστεί το πώς λειτουργούν τα μηχανικά συστήματα μάθησης, πρέπει να εξεταστούν 

οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρουν τα δεδομένα εισόδου. Με οποιοδήποτε σύστημα 

λογισμικού, η κατανόηση των δεδομένων εισόδου και των αποτελεσμάτων είναι πολύ πιο 

σημαντική από το να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο, και η μηχανική μάθηση δεν 

αποτελεί εξαίρεση. 

Τα δεδομένα εισόδου λαμβάνουν τη μορφή εννοιών, στιγμιότυπων και χαρακτηριστικών. Η 

ιδέα μιας έννοιας, όπως και η ίδια η ιδέα της μάθησης, είναι δύσκολο να αποτυπωθεί 

επακριβώς. Κατά μία έννοια, αυτό που προσπαθεί να βρεθεί (το αποτέλεσμα της μαθησιακής 

διαδικασίας) είναι μια περιγραφή της έννοιας που είναι ιδανικά κατανοητή στο ότι μπορεί να 

γίνει κατανοητή, να συζητηθεί και να αμφισβητηθεί και να λειτουργήσει με το ότι μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πραγματικά παραδείγματα. 

Οι πληροφορίες που δίδονται στο σύστημα εκπαίδευσης παίρνουν τη μορφή ενός συνόλου από 

περιπτώσεις. Φυσικά υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελε κάποιος να γνωρίζει για το ποιά 

από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν μπορούν να εκφραστούν ως ατομικές, ανεξάρτητες 

περιπτώσεις. Ίσως πρέπει να ληφθούν υπόψη ο βασικές γνώσεις ως μέρος των δεδομένων 

εισόδου. Ίσως τα ακατέργαστα δεδομένα είναι μια συσσωρευμένη μάζα που δεν μπορεί να 

κατακερματιστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ίσως είναι μια ενιαία ακολουθία, όπως μια 

ακολουθία χρόνου, που δεν μπορεί να κοπεί με νόημα. Κάθε στιγμιότυπο χαρακτηρίζεται από 

τις τιμές των χαρακτηριστικών που μετρούν τις διάφορες πτυχές της έννοιας. Υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τύποι χαρακτηριστικών, αν και τα τυπικά συστήματα μηχανικής μάθησης 

ασχολούνται μόνο με αριθμητικά και ονομαστικά ή κατηγοριοποιημένα. 

2.6.1. Ενοποίηση των δεδομένων 

Όταν αρχίσει η δουλεία σε ένα project εξόρυξης δεδομένων είναι αναγκαίο σαν πρώτο βήμα 

να συμμαζευτούν όλα τα δεδομένα εισόδου σε ένα σετ από στιγμιότυπα. Σε μια πραγματική 

εφαρμογή για μία επιχείρηση, θα χρειαστεί να συγκεντροθούν δεδομένα από διαφορετικά 

τμήματα. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη μάρκετινγκ θα χρειαστούν στοιχεία από το τμήμα 

πωλήσεων, το τμήμα χρεώσεων πελατών και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

Η ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές παρουσιάζει συνήθως πολλές προκλήσεις. 

Διαφορετικά τμήματα θα χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους αρχειοθέτησης των 

δεδομένων, διαφορετικές συμβάσεις, διαφορετικές χρονικές περιόδοι, διαφορετικές 
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βαθμονομήσεις συσσώρευσης δεδομένων, διαφορετικά πρωτεύοντα κλειδιά και θα έχουν 

διαφορετικά είδη σφαλμάτων. Τα δεδομένα πρέπει να συναρμολογηθούν, να ενσωματωθούν 

και να καθαριστούν. Η ιδέα της ενσωμάτωσης μιας βάσης δεδομένων σε επίπεδο εταιρείας 

είναι γνωστή ως αποθήκη δεδομένων (data warehouse). Οι αποθήκες δεδομένων παρέχουν ένα 

ενιαίο συνεκτικό σημείο πρόσβασης σε εταιρικά δεδομένα ή δεδομένα οργανισμών. Είναι ο 

τόπος όπου τα παλαιά δεδομένα δημοσιεύονται με τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

την ενημέρωση των επιχειρηματικών αποφάσεων. Η κίνηση προς την αποθήκευση δεδομένων 

είναι μια αναγνώριση του γεγονότος ότι οι κατακερματισμένες πληροφορίες που χρησιμοποιεί 

ένας οργανισμός για την υποστήριξη των καθημερινών αποφάσεων σε επίπεδο υπηρεσιών 

μπορούν να έχουν τεράστια στρατηγική αξία όταν συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν σωστά. 

Είναι προφανές ότι η παρουσία μιας αποθήκης δεδομένων είναι ένας πολύ χρήσιμος πρόδρομος 

για την εξόρυξη δεδομένων και, αν δεν είναι διαθέσιμη, πολλά από τα βήματα που αφορούν 

την αποθήκη δεδομένων θα πρέπει να γίνουν για να ετοιμαστούν τα δεδομένα εξόρυξης. 

Ακόμα και μια αποθήκη δεδομένων ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα 

και ίσως να χρειαστεί η προέκταση εκτός της επιχείρησης για να βρεθούν δεδομένα σχετικά με 

το πρόβλημα που υπάρχει. Μερικές φορές ονομάζονται δεδομένα επικάλυψης, αυτά δεν 

συλλέγονται κανονικά από έναν οργανισμό, αλλά είναι σαφώς σχετικά με το πρόβλημα 

εξόρυξης δεδομένων. Επίσης, πρέπει να καθαριστούν και να ενσωματωθούν στα άλλα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. 

Μια άλλη πρακτική ερώτηση κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων είναι ο κατάλληλος βαθμός 

συγκέντρωσής τους. Όταν ένας γαλακτοπαραγωγός αποφασίζει ποιες αγελάδες πρέπει να 

πουληθούν, πρέπει να συγκεντρωθούν τα αρχεία παραγωγής γάλακτος - τα οποία καταγράφει 

μια αυτόματη μηχανή αρμέγματος δύο φορές την ημέρα. Ομοίως, τα δεδομένα ακατέργαστων 

τηλεφωνικών κλήσεων δεν είναι πολύ χρήσιμα όταν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών μελετούν 

τη συμπεριφορά των πελατών τους: τα δεδομένα πρέπει να συγκεντρωθούν σε επίπεδο πελάτη. 

Αλλά χρειάζεται η συλλογή των κλήσεων του χρήση ανά μήνα ή ανά τρίμηνο και για πόσο 

χρονικό διάστημα; Η επιλογή του σωστού τύπου και του επιπέδου συγκέντρωσης των 

δεδομένων είναι συνήθως κρίσιμα για την επιτυχία της εξόρυξης. 

2.6.2. Ελλιπείς τιμές δεδομένων 

 Τα περισσότερα σύνολα δεδομένων που συναντώνται στην πράξη περιέχουν ελλείπουσες 

τιμές. Οι τιμές που λείπουν συχνά υποδηλώνονται με καταχωρήσεις εκτός ορίων (ίσως ένας 

αρνητικός αριθμός σε ένα αριθμητικό πεδίο που είναι συνήθως μόνο θετικό ή ένα 0 σε ένα 

αριθμητικό πεδίο που δεν μπορεί κανονικά να είναι 0). Για ονομαστικά χαρακτηριστικά, οι 

ελλείπουσες τιμές μπορούν να υποδεικνύονται με κενά ή παύλες. Μερικές φορές διακρίνονται 

διαφορετικά είδη τιμών που λείπουν (π.χ., άγνωστες έναντι μη καταγεγραμμένες έναντι 

άσχετων τιμών) και ίσως εκπροσωπούνται από διαφορετικούς αρνητικούς ακεραίους. 

Πρέπει να γίνει προσεκτική διαχείριση των ελλειπουσών τιμών. Μπορούν να παρουσιαστούν 

για διάφορους λόγους, όπως ο δυσλειτουργικός εξοπλισμός μέτρησης, οι αλλαγές στον 

πειραματικό σχεδιασμό κατά τη συλλογή δεδομένων και η ταξινόμηση αρκετών παρόμοιων 

αλλά όχι πανομοιότυπων συνόλων δεδομένων. Οι ερωτηθέντες σε μια έρευνα μπορεί να 

αρνηθούν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις όπως η ηλικία ή το εισόδημα. Σε μια 

αρχαιολογική μελέτη, ένα δείγμα όπως ένα κρανίο μπορεί να καταστραφεί και να μην μπορούν 

να μετρηθούν μερικές μεταβλητές. Σε μια εφαρμογή βιολογίας, τα φυτά ή τα ζώα μπορεί να 

πεθάνουν πριν από τη μέτρηση όλων των μεταβλητών. 

Τα περισσότερα συστήματα μηχανικής μάθησης καθιστούν την σιωπηρή υπόθεση ότι δεν 

υπάρχει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει μια τιμή 

που λείπει: η τιμή απλά δεν είναι γνωστή. Εντούτοις, μπορεί να υπάρχει ένας καλός λόγος για 

τον οποίο η αξία του χαρακτηριστικού είναι άγνωστη - ίσως αποφασίστηκε, βάσει των 
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διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, να μην εκτελεσθεί κάποια συγκεκριμένη δοκιμή - και που 

θα μπορούσε να μεταφέρει ορισμένες πληροφορίες για την περίπτωση εκτός από το γεγονός 

ότι η απλά λείπει. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε θα ήταν καταλληλότερο να υπάρχει η τιμή ‘δεν 

δοκιμάστηκε’ ως άλλη πιθανή τιμή για αυτό το χαρακτηριστικό ή ίσως ως ένα άλλο 

χαρακτηριστικό στο σύνολο δεδομένων. Όπως δείχνουν τα προηγούμενα παραδείγματα, μόνο 

κάποιος εξοικειωμένος με τα δεδομένα μπορεί να έχει μια τεκμηριωμένη κρίση σχετικά με το 

αν μια συγκεκριμένη τιμή που λείπει έχει κάποια επιπλέον σημασία ή αν πρέπει απλώς να 

κωδικοποιηθεί ως μια συνηθισμένη ελλείπουσα τιμή. Φυσικά, αν φαίνεται να υπάρχουν 

διάφοροι τύποι έλλειψης τιμών, αυτό είναι αποδεικτικό εκ πρώτης όψεως ότι συμβαίνει κάτι 

που πρέπει να διερευνηθεί. 

Εάν οι τιμές που λείπουν σημαίνουν ότι ένας φορέας αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει 

κάποια συγκεκριμένη μέτρηση, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πολύ περισσότερα από το απλό 

γεγονός ότι η τιμή είναι άγνωστη. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που αναλύουν ιατρικές βάσεις 

δεδομένων έχουν παρατηρήσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν περιστατικά που 

μπορεί να γίνει διάγνωση απλώς από τις εξετάσεις που αποφασίζει ένας γιατρός ανεξάρτητα 

από το αποτέλεσμα των εξετάσεων ενώ οι πραγματικές τιμές των χαρακτηριστικών των 

αποτελεσμάτων της εξέτασης μπορούν να παραλειφθούν τελείως. 

2.6.3. Ανακριβής τιμές δεδομένων 

Είναι σημαντικό να ελέγχονται προσεκτικά τα αρχεία εξόρυξης δεδομένων για ανακριβή 

χαρακτηριστικά ή λανθασμένες τιμές χαρακτηριστικών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 

για την εξόρυξη δεν έχουν σχεδόν σίγουρα συγκεντρωθεί ρητά για το σκοπό αυτό. Όταν 

συλλέχθηκαν αρχικά, πολλά από τα χαρακτηριστικά πιθανόν δεν είχαν σημασία και είχαν 

παραμείνει κενά ή περιείχαν ‘σκουπίδια’. Εφόσον δεν επηρεάζει τον αρχικό σκοπό των 

δεδομένων, δεν υπάρχει κίνητρο να διορθωθεί. Ωστόσο, όταν η ίδια βάση δεδομένων 

χρησιμοποιείται για εξόρυξη, τα λάθη και οι παραλείψεις αρχίζουν ξαφνικά να παίρνουν 

μεγάλη σημασία. Για παράδειγμα, οι τράπεζες δεν χρειάζεται πραγματικά να γνωρίζουν την 

ηλικία των πελατών τους, επομένως οι βάσεις δεδομένων τους ενδέχεται να περιέχουν πολλές 

ελλείπουσες ή εσφαλμένες τιμές. Αλλά η ηλικία μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό στους κανόνες εξόρυξης. 

Τα τυπογραφικά λάθη σε μια βάση δεδομένων θα οδηγήσουν προφανώς σε σφάλμα στις τιμές 

των χαρακτηριστικών. Το ποιο συχνό πρόβλημα είναι ότι μία τιμή ενός χαρακτηριστικού 

μπορεί να έχει πολλές ονομασίες ή να γραφτεί με λάθος τρόπο. Για παράδειγμα οι όροι 

Mercedes και MercedesBenz αναφέρονται στην ίδια τιμή του χαρακτηριστικού μάρκα για ένα 

αυτοκίνητο αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μετρηθεί λανθασμένος σαν δύο 

διαφορετικές τιμές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η επανάληψη τιμών. Τα περισσότερα μοντέλα 

μηχανικής μάθησης θα προβλέψουν διαφορετικό αποτέλεσμα λόγο επαναλαμβανόμενων τιμών 

διότι η επανάληψη δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις τιμές των χαρακτηριστικών που 

επαναλαμβάνονται. Τέλος πολλά δεδομένα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Διευθύνσεις 

email, αριθμοί τηλεφώνου αλλά και η ηλικία είναι χαρακτηριστικά που αλλάζουν συχνά και 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην διαχείριση αυτών των δεδομένων. 

2.6.4. Μη ζυγισμένα δεδομένα 

Στις πρακτικές εφαρμογές των συστημάτων ταξινόμησης, πολύ συχνά συμβαίνει μια 

κατηγορία να είναι πολύ πιο διαδεδομένη από τις άλλες. Για παράδειγμα, όταν προβλέπουμε 

τον καιρό στην Ιρλανδία, είναι αρκετά ασφαλές να προβλέψουμε ότι αύριο θα είναι βροχερός 

και όχι ηλιόλουστος. Δεδομένου ότι σε ένα σύνολο δεδομένων στο οποίο οι δύο αυτές τιμές 

αποτελούν το χαρακτηριστικό κλάσης με πληροφορίες σχετικές με την πρόβλεψη στα άλλα 

χαρακτηριστικά, επιτυγχάνεται εξαιρετική ακρίβεια προβλέποντας βροχερή ανεξάρτητα από 
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τις τιμές των χαρακτηριστικών. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να 

βρούμε μια πρόβλεψη που να είναι αριθμητικά πιο ακριβής. 

Ας υποθέσουμε ότι η ακρίβεια αν η ίδια τιμή χαρακτηριστικού προβλέπεται για κάθε 

στιγμιότυπο, ανεξάρτητα από τις τιμές των άλλων χαρακτηριστικών, είναι 99%. Είναι δύσκολο 

να φανταστεί κανείς ότι ένας πιο περίπλοκος κανόνας θα μπορούσε να προβλέψει καλύτερα. 

Είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρχουν καλύτεροι τρόποι πρόβλεψης της έκβασης των 

μειονοτήτων, αλλά αναπόφευκτα θα κάνουν ορισμένα λάθη σε ορισμένες περιπτώσεις με την 

πλειοψηφία των αποτελεσμάτων. Το πλεονέκτημα των καλύτερων προβλέψεων στο 1% των 

περιπτώσεων μειοψηφίας θα γίνει σίγουρα θυσιάζοντας ακόμη και μια μικρή ακρίβεια στις 

περιπτώσεις με την πλειοψηφία των αποτελεσμάτων του 99%. 

2.7. Δεδομένα εξόδου ανάλυσης 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την αναπαράσταση των μοτίβων που μπορούν να 

ανακαλυφθούν από την εκμάθηση μηχανών και ο καθένας υπαγορεύει το είδος της τεχνικής 

που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για να συναχθεί η συγκεκριμένη δομή εξόδου. Αφού γίνει 

κατανοητό το πώς γίνεται η αναπαράσταση των δεδομένων εξόδου, έχει προχωρήσει αρκετά η 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί αυτά να παραχθούν. 

2.7.1. Πίνακες 

Ο απλούστερος, πιο στοιχειώδης τρόπος να αναπαρασταθεί η έξοδος της μηχανικής μάθησης 

είναι να γίνει ακριβώς όπως η είσοδος, σαν ένας πίνακας. Για παράδειγμα, ο πίνακας της 

εικόνας 18 είναι ένας πίνακας αποφάσεων για τα δεδομένα καιρού: απλά αναζητάτε τις 

κατάλληλες συνθήκες για να αποφασίσετε αν θα παίξετε ή όχι. Ακριβώς η ίδια διαδικασία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αριθμητική πρόβλεψη - σε αυτή την περίπτωση, η δομή 

αναφέρεται μερικές φορές ως πίνακας παλινδρόμησης. Η δημιουργία ενός πίνακα αποφάσεων 

ή παλινδρόμησης ενδέχεται να περιλαμβάνει την επιλογή ορισμένων από τα χαρακτηριστικά. 

Εάν η θερμοκρασία δεν έχει σχέση με την απόφαση, π.χ. ένας μικρότερος, πιο συμπυκνωμένος 

πίνακας με το χαρακτηριστικό της θερμοκρασίας να λείπει θα ήταν ένας καλύτερος οδηγός. Το 

πρόβλημα είναι, φυσικά, να αποφασιστεί ποια χαρακτηριστικά πρέπει να μείνουν χωρίς να 

επηρεαστεί η τελική απόφαση. 

2.7.2. Γραμμικά μοντέλα 

Ένα άλλο απλό στυλ αναπαράστασης είναι ένα "γραμμικό μοντέλο", του οποίου η έξοδος είναι 

απλά το άθροισμα των τιμών των χαρακτηριστικών, εκτός από το ότι τα βάρη εφαρμόζονται 

σε κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά πριν προστεθούν όλα μαζί. Το τέχνασμα είναι να βρεθούν 

καλές τιμές για τα βάρη - αυτά που κάνουν την απόδοση του μοντέλου να ταιριάζει με την 

επιθυμητή έξοδο. Εδώ, οι τιμές εξόδου και οι τιμές των χαρακτηριστικών εισόδουείναι όλες 

αριθμητικές. Οι επιστήμονες της στατιστικής χρησιμοποιούν την παλινδρόμηση λέξεων για τη 

διαδικασία πρόβλεψης μιας αριθμητικής ποσότητας και το "μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης" είναι ένας άλλος όρος για αυτό το είδος μοντέλου. Δυστυχώς αυτό δεν 

σχετίζεται πραγματικά με τη συνηθισμένη χρήση της λέξης "παλινδρόμηση", που σημαίνει να 

επιστρέψει σε μια προηγούμενη κατάσταση. 

Τα γραμμικά μοντέλα είναι ευκολότερο ορατά σε δύο διαστάσεις, όπου ισοδυναμούν με μία 

ευθεία γραμμή μέσω ενός συνόλου σημείων δεδομένων. Στην εικόνα 21 φαίνεται μια γραμμή 

προσαρμοσμένη σε δεδομένα απόδοσης μιας μονάδας CPU όπου μόνο το χαρακτηριστικό  

μνήμη c ache χρησιμοποιείται ως είσοδος. Το χαρακτηριστικό ‘απόδοση’ εμφανίζεται στον 
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κατακόρυφο άξονα, με την κρυφή μνήμη στον οριζόντιο άξονα: και τα δύο είναι αριθμητικά. 

Η ευθεία αντιπροσωπεύει την εξίσωση πρόβλεψης "best fit": PRP = 37.06 + 2.47 CACH. 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα απεικόνισης ενός γραμμικού μοντέλου 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα δείγμα εισόδου, μπορεί να δημιουργηθεί μια πρόβλεψη συνδέοντας 

την παρατηρούμενη τιμή της μνήμης cache σε αυτό το δείγμα για να αποκτηθεί μια τιμή για 

την απόδοση. Εδώ η έκφραση περιλαμβάνει έναν σταθερό όρο (37.06) και ένα βάρος για το 

χαρακτηριστικό cache (2.47). Φυσικά, τα γραμμικά μοντέλα μπορούν να επεκταθούν πέρα από 

ένα μοναδικό χαρακτηριστικό - το τέχνασμα είναι να βρεθούν κατάλληλες τιμές για το βάρος 

κάθε χαρακτηριστικού, και ένας όρος μεροληψίας, που μαζί δίνουν μια καλή προσαρμογή στα 

δεδομένα εκπαίδευσης. 

2.7.3. Δέντρα αποφάσεων 

Μια προσέγγιση "διαίρει και βασίλευε" στο πρόβλημα της εκμάθησης από ένα σύνολο 

ανεξάρτητων περιπτώσεων οδηγεί φυσικά σε ένα στυλ εκπροσώπησης που ονομάζεται δέντρο 

απόφασης. Οι κόμβοι σε ένα δέντρο αποφάσεων περιλαμβάνουν τις δοκιμές ενός 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Συνήθως, οι δοκιμές συγκρίνουν μια τιμή  του 

χαρακτηριστικού με μια σταθερά. Οι κόμβοι των φύλλων δίνουν μια ταξινόμηση που ισχύει 

για όλες τις περιπτώσεις που φτάνουν στο φύλλο ή ένα σύνολο ταξινομήσεων ή μια κατανομή 

πιθανότητας σε όλες τις πιθανές ταξινομήσεις. Για την ταξινόμηση ενός στιγμιότυπου, 

δρομολογείται προς τα κάτω στο δέντρο σύμφωνα με τις τιμές των χαρακτηριστικών που 

δοκιμάζονται σε διαδοχικούς κόμβους και όταν φτάσει σε ένα φύλλο, η περίπτωση 

ταξινομείται σύμφωνα με την κατηγορία που αντιστοιχεί στο φύλλο. 
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Εικόνα 5: Παράδειγμα ενός δέντρου απόφασης 

2.7.4. Κανόνες 

Οι κανόνες είναι μια δημοφιλής εναλλακτική λύση στα δέντρα αποφάσεων και έχουν ήδη 

παρουσιαστεί παραδείγματα πιο πάνω για τα σύνολα δεδομένων των καιρικών συνθηκών. H 

προϋπόθεση ενός κανόνα είναι μια σειρά δοκιμών όπως ακριβώς και οι δοκιμές στους κόμβους 

των δέντρων αποφάσεων, ενώ το συμπέρασμα δίνει την κλάση ή τις κλάσεις που ισχύουν σε 

περιπτώσεις που καλύπτονται από αυτόν τον κανόνα ή ίσως δίνει μια κατανομή πιθανότητας 

στις τάξεις. 

2.7.5. Συστάδες (clusters) 

Όταν εκπαιδεύεται ένα μοντέλο συσταδοποίησης (clustering), η έξοδος παίρνει τη μορφή ενός 

διαγράμματος που δείχνει πώς οι περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται σε ομάδες. Στην 

απλούστερη περίπτωση αυτό συνεπάγεται τη συσχέτιση μιας συστάδας με κάθε κλάση, που 

μπορεί να απεικονιστεί με την τοποθέτηση των κλάσεων στις δύο διαστάσεις και διαίρεση του 

χώρου για την εμφάνιση κάθε συστάδας, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 23(Α). Μερικοί 

αλγόριθμοι ομαδοποίησης επιτρέπουν σε μια κλάση να ανήκει σε περισσότερες από μια 

συστάδες, έτσι ώστε το διάγραμμα να μπορεί να βάλει τις κλάσεις σε δύο διαστάσεις και να 

σχεδιάζει επικαλυπτόμενα υποσύνολα που αντιπροσωπεύουν κάθε συστάδα - ένα διάγραμμα 

Venn, όπως στην εικόνα 23(Β). 
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Εικόνα 6: Παράδειγμα συσταδοποιημένων δεδομένων 

Μερικοί αλγόριθμοι συσχετίζουν κλάσεις με συστάδες πιθανοτικά και όχι κατηγορηματικά. 

Στην περίπτωση αυτή, για κάθε κλάση, υπάρχει μια με την οποία ανήκει σε κάθε συστάδα. 

Αυτό φαίνεται στην εικόνα 23(C). Αυτή η συγκεκριμένη συσχέτιση προορίζεται να είναι 

πιθανοτική, έτσι οι αριθμοί για κάθε κλάση να έχουν άθροισμα ένα - αν και αυτό δεν συμβαίνει 

πάντοτε. Άλλοι αλγόριθμοι παράγουν μια ιεραρχική δομή των συστάδων έτσι ώστε στο 

ανώτερο επίπεδο ο χώρος των περιπτώσεων να χωρίζεται σε λίγες ομάδες, κάθε μία από τις 

οποίες χωρίζεται στις δικές της υποομάδες στο επόμενο επίπεδο προς τα κάτω και ούτω 

καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ένα διάγραμμα όπως αυτό στην εικόνα 

23(D), στο οποίο στοιχεία ενωμένα μεταξύ τους σε χαμηλότερα επίπεδα είναι πιο σφιχτά 

συγκεντρωμένα από εκείνα που ενώνονται μεταξύ τους σε υψηλότερα επίπεδα. Τέτοια 

διαγράμματα ονομάζονται dendrograms. 

Η συσταδοποίηση ακολουθείται συχνά από ένα στάδιο στο οποίο συνάγεται ένα δέντρο 

απόφασης ή ένα σύνολο κανόνων που κατανέμει κάθε κλάση στην συστάδα στην οποία ανήκει. 

2.8. Αλγόριθμοι εξόρυξης-Βασικές μέθοδοι 

Τώρα που έχει παρουσιαστεί το πώς μπορούν να αναπαραχθούν τα δεδομένα εισόδου και 

εξόδου, ήρθε η ώρα να δοθεί έμφαση στους ίδιους τους αλγόριθμους μάθησης. Αυτό το 

κεφάλαιο εξηγεί τις βασικές ιδέες πίσω από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πρακτική 

της εξόρυξης δεδομένων. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη απλών δομών που μπορούν να 

παρουσιάσουν τα σύνολα δεδομένων. Σε ένα σύνολο δεδομένων, μπορεί να υπάρχει ένα 

μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει όλη τη δουλειά και τα υπόλοιπα να είναι άσχετα ή περιττά. 

Σε ένα άλλο σύνολο δεδομένων, τα χαρακτηριστικά μπορεί να συμβάλλουν ανεξάρτητα και 

εξίσου στο τελικό αποτέλεσμα. Ένα τρίτο μπορεί να έχει μια απλή λογική δομή, που 

περιλαμβάνει μόνο μερικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να συλληφθούν από ένα δέντρο 

αποφάσεων. Σε ένα τέταρτο, μπορεί να υπάρχουν μερικοί ανεξάρτητοι κανόνες που διέπουν 

την εκχώρηση περιπτώσεων σε διαφορετικές κατηγορίες. Ένα πέμπτο μπορεί να εμφανίζει 

εξαρτήσεις μεταξύ διαφορετικών υποσυνόλων χαρακτηριστικών. Ένα έκτο μπορεί να 

περιλαμβάνει γραμμική εξάρτηση μεταξύ των αριθμητικών χαρακτηριστικών, όπου σημαντικό 

είναι το σταθμισμένο άθροισμα των τιμών με τα κατάλληλα επιλεγμένα βάρη. 

Κάθε ένα από τα επτά  παραπάνω παραδείγματα διαφόρων ειδών συνόλων δεδομένων οδηγεί 

σε ένα διαφορετικό σχήμα μηχανικής μάθησης που είναι κατάλληλο για την ανακάλυψη της 

υποκείμενης πληροφορίας. 
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2.8.1. Εξαγωγή στοιχειωδών κανόνων 

Ένας εύκολος τρόπος να βρεθούν πολύ απλοί κανόνες ταξινόμησης από ένα σύνολο 

στιγμιότυπων. Ονομάζεται 1R από το 1 rule, δημιουργεί ένα δέντρο απόφασης ενός επιπέδου 

που εκφράζεται με τη μορφή ενός συνόλου κανόνων που όλοι δοκιμάζουν ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό. Το 1R είναι μια απλή, φτηνή μέθοδος που συχνά έρχεται με πολύ καλούς 

κανόνες για τον χαρακτηρισμό της δομής στα δεδομένα. Απλοί κανόνες συχνά επιτυγχάνουν 

εκπληκτικά υψηλή ακρίβεια. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δομή που αποτελεί τη 

βάση πολλών συνόλων δεδομένων πραγματικού κόσμου είναι αρκετά υποτυπώδης και μόνο 

ένα χαρακτηριστικό είναι αρκετό για να προσδιορίσει με ακρίβεια την κλάση ενός 

στιγμιότυπου. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντοτε καλό σχέδιο να δοκιμάζονται πρώτα τα πιο 

απλά πράγματα. 

2.8.2. Απλό πιθανοτικό μοντέλο 

Η μέθοδος 1R χρησιμοποιεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ως βάση για τις αποφάσεις της και 

επιλέγει αυτό που λειτουργεί καλύτερα. Μια άλλη απλή τεχνική είναι να χρησιμοποιηθούν όλα 

τα χαρακτηριστικά και να συνεισφέρουν εξίσου σημαντικά στις αποφάσεις. Αυτό είναι 

εξωπραγματικό, φυσικά διότι αυτό που καθιστά τα σύνολα δεδομένων της πραγματικής ζωής 

ενδιαφέρον είναι ότι τα χαρακτηριστικά δεν είναι βεβαίως εξίσου σημαντικά ή ανεξάρτητα. 

Αλλά οδηγεί σε ένα απλό πρόγραμμα που λειτουργεί εκπληκτικά καλά στην πράξη. 

Η  εικόνα 24 παρουσιάζει μια σύνοψη των δεδομένων καιρού που προκύπτουν με τον 

υπολογισμό του πόσες φορές κάθε ζεύγος τιμών χαρακτηριστικών εμφανίζεται με κάθε τιμή 

(ναι και όχι) για το παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να φανεί από την εικόνα 18 ότι η 

πρόβλεψη είναι ηλιόλουστη για πέντε παραδείγματα, δύο εκ των οποίων έχουν play = yes και 

τρία εκ των οποίων έχουν play = no. Τα κελιά στην πρώτη σειρά του νέου πίνακα μετράνε 

απλώς αυτά τα περιστατικά για όλες τις πιθανές τιμές κάθε χαρακτηριστικού και ο αριθμός 

play στην τελική στήλη μετράει τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων ναι και όχι. Το κάτω μέρος 

του πίνακα περιέχει τις ίδιες πληροφορίες που εκφράζονται ως κλάσματα ή παρατηρούμενες 

πιθανότητες. Για παράδειγμα, από τις 9 ημέρες που το παιχνίδι είναι ναι, η πρόβλεψη είναι 

ηλιόλουστη για δύο, αποδίδοντας ένα κλάσμα 2/9. Για το play τα κλάσματα είναι διαφορετικά: 

είναι το ποσοστό των ημερών που το play είναι ναι και όχι, αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 7: Παράδειγμα απλού πιθανοτικού μοντέλου 

Αν τώρα χρειαστεί να γίνει πρόβλεψη για το παιχνίδι σε ένα στιγμιότυπο με τις εξής τιμές 

χαρακτηριστικών: 

Outlook = sunny, temperature = cool, humidity = high, windy = true, play = ? 

Τα πέντε χαρακτηριστικά θα θεωρηθούν ως ίσα και θα συμβάλουν εξίσου στον υπολογισμό 

της πιθανότητας για το play = yes του παραπάνω στιγμιότυπου η οποία θα υπολογιστεί ως το 

γινόμενο των πιθανοτήτων εμφάνισης κάθε χαρακτηριστικού όπως αυτές φαίνονται στην 

εικόνα 24. Έτσι έχουμε: 
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Πιθανότητα play = yes : 2/9 × 3/9 × 3/9 × 3/9 × 9/14 = 0.0053. 

Πιθανότητα play = no : 3/5 × 1/5 × 4/5 × 3/5 × 5/14 = 0.0206 

Αν γίνει κανονικοποίηση των παραπάνω πιθανοτήτων ώστε το άθροισμά τους να κάνει 1 

έχουμε: 

Πιθανότητα του ναι = 
0.0053

0.0053+0.0206
 = 20.5%, 

Πιθανότητα του όχι = 
0.0206

0.0053+0.0206
 = 79.5%. 

2.8.3. Κατασκευή δέντρων αποφάσεων 

Το πρόβλημα της κατασκευής ενός δέντρου αποφάσεων μπορεί να εκφραστεί αναδρομικά. 

Πρώτα, επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να τοποθετηθεί στον κόμβο ρίζα και 

δημιουργείται ένα κλαδί για κάθε πιθανή τιμή. Αυτό χωρίζει το παράδειγμα που έχει οριστεί 

σε υποσύνολα, ένα για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού. Τώρα η διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο για κάθε κλαδί του υποδέντρου, χρησιμοποιώντας μόνο εκείνες 

τις περιπτώσεις που φτάνουν πραγματικά στο κλαδί. Αν οποιαδήποτε στιγμή όλα τα 

στιγμιότυπα σε ένα κόμβο έχουν την ίδια ταξινόμηση, σταματάει να αναπτύσσετε αυτό το 

τμήμα του δέντρου. 

Το μόνο που απομένει είναι πώς το πως θα προσδιοριστεί ποιο χαρακτηριστικό θα επιλεχθεί 

κάθε φορά, δεδομένου ενός συνόλου παραδειγμάτων με διαφορετικές κλάσεις. Στα δεδομένα 

καιρού της εικόνας 18 υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες για κάθε διάσπαση και στο ανώτερο 

επίπεδο παράγουν τα δέντρα της εικόνας 25. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή; Ο αριθμός των 

ναι και όχι κατηγοριών εμφανίζονται στα φύλλα. Οποιοδήποτε φύλλο με μία μόνο κλάση - ναι 

ή όχι - δεν θα πρέπει να χωριστεί περαιτέρω και η αναδρομική διαδικασία κάτω από αυτό το 

υποδέντρο θα τερματιστεί. Επειδή προτιμώνται τα μικρά δέντρα, θα ήταν καλό να συμβεί αυτό 

το συντομότερο δυνατό. Η μετρική που χρησιμοποιείται για την επιλογή της σειράς των 

χαρακτηριστικών ονομάζεται πληροφορία και μετράται σε μονάδες που ονομάζονται bits. 

Συνδεδεμένη με έναν κόμβο του δέντρου, αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη ποσότητα 

πληροφορίας που θα χρειαζόταν για να καθοριστεί αν πρέπει να ταξινομηθεί μια νέα περίπτωση 

ναι ή όχι, δεδομένου ότι το παράδειγμα έφθασε μέχρι εκείνο τον κόμβο. Σε αντίθεση με τα bits 

στη μνήμη του υπολογιστή, η αναμενόμενη ποσότητα πληροφορίας συνήθως περιλαμβάνει 

κλάσματα ενός bit - και είναι συχνά λιγότερο από ένα. Υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 

ναι και όχι κλάσεων στον κόμβο. 
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Εικόνα 8: Δέντρα απόφασης δεδομένων καιρού 

2.8.4. Κατασκευή γραμμικών μοντέλων 

Οι μέθοδοι που εξετάστηκαν για τα δέντρα αποφάσεων λειτουργούν πιο καλά με ονομαστικά 

χαρακτηριστικά. Μπορούν να επεκταθούν σε αριθμητικά χαρακτηριστικά είτε 

ενσωματώνοντας τις αριθμητικές τιμές απευθείας στο δένδρο απόφασης, είτε 

μεταμορφώνοντας τα αριθμητικά χαρακτηριστικά σε ονομαστικά. Τα γραμμικά μοντέλα σε 

αντίθεση λειτουργούν καλύτερα με αριθμητικά δεδομένα και μπορούν να αποτελέσουν δομικά 

στοιχεία ή σημεία εκκίνησης για πιο σύνθετες μεθόδους μάθησης. 

Linear Regression: Όταν το αποτέλεσμα ή η κλάση είναι αριθμητική και όλα τα 

χαρακτηριστικά είναι αριθμητικά, η Linear regression είναι μια τεχνική που πρέπει να 

εξεταστεί η οποία είναι μια βασική μέθοδος της στατιστικής. Η ιδέα είναι να εκφραστεί η 

κλάση ως γραμμικός συνδυασμός των χαρακτηριστικών, με προκαθορισμένα βάρη: 

x = w0 + w1a1 + w2a2 +…+ wkak 

όπου x η κλάση, α1, α2,...,ακ τα χαρακτηριστικά και w0,w1,…,wk τα βάρη. 

Η logistic regression είναι μια εξαιρετική, απλή μέθοδος για την πρόβλεψη αριθμητικών 

δεδομένων και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε στατιστικές εφαρμογές εδώ και δεκαετίες. 

Φυσικά, τα βασικά γραμμικά μοντέλα υποφέρουν από το μειονέκτημα της γραμμικότητας. Εάν 

τα δεδομένα παρουσιάζουν μια μη γραμμική εξάρτηση, θα βρεθεί η ευθεία γραμμή που 

ταιριάζει καλύτερα σε αυτά, όπου η καλύτερη ευθεία γραμμή "best" ερμηνεύεται ως η ελάχιστη 

μέση τετραγωνική διαφορά. Αυτή η γραμμή μπορεί να μην ταιριάζει πολύ καλά. Ωστόσο, τα 

γραμμικά μοντέλα χρησιμεύουν καλά ως δομικά στοιχεία ή σημεία εκκίνησης για πιο σύνθετες 

μεθόδους μάθησης. 
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Logistic Regression: Η linear regression μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση σε 

τομείς με αριθμητικά χαρακτηριστικά. Το κόλπο είναι να εκτελεστεί μια παλινδρόμηση 

(regression) για κάθε κλάση, ορίζοντας την έξοδο ίση με ένα για τα στιγμιότυπα εκπαίδευσης 

που ανήκουν στην κλάση και μηδέν για εκείνα που δεν ανήκουν. Το αποτέλεσμα είναι μια 

γραμμική έκφραση της κλάση. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας ένα δοκιμαστικό στιγμιότυπο 

άγνωστης κατηγορίας, υπολογίζεται η τιμή κάθε γραμμικής έκφρασης και επιλέγεται αυτή με 

την μεγαλύτερη τιμή. Το σχήμα αυτό αρκετές φορές ονομάζεται multiresponse linear 

regression. 

Ένας τρόπος να εξεταστεί η multiresponse linear regression είναι σαν να προσεγγίζει μια 

αριθμητική συνάρτηση βαθμού αλήθειας για κάθε τάξη. Η συνάρτηση αυτή είναι 1 για τις 

περιπτώσεις που ανήκουν σε αυτή την κλάση και 0 για τις υπόλοιπες. Λαμβάνοντας υπόψη μια 

νέα εμφάνιση υπολογίζετε η multiresponse linear regression για κάθε κατηγορία και επιλέγετε 

η μεγαλύτερη. 

Η multiresponse linear regression παρέχει συχνά στην πράξη καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, 

έχει δύο μειονεκτήματα. Πρώτον, οι τιμές του βαθμού αλήθειας που παράγει δεν είναι οι 

κατάλληλες πιθανότητες επειδή μπορούν να πέσουν εκτός της περιοχής [0,1]. Δεύτερον, η 

παλινδρόμηση των ελαχίστων τετραγώνων προϋποθέτει ότι τα σφάλματα δεν είναι μόνο 

στατιστικά ανεξάρτητα, αλλά κατανέμονται κανονικά με την ίδια τυπική απόκλιση, υπόθεση 

που παραβιάζεται κατάφωρα όταν η μέθοδος εφαρμόζεται σε προβλήματα ταξινόμησης επειδή 

οι παρατηρήσεις λαμβάνουν πάντα τις τιμές 0 ή 1. 

Μια σχετική στατιστική τεχνική που ονομάζεται λογιστική παλινδρόμηση δεν υποφέρει από 

αυτά τα προβλήματα. Αντί της άμεσης προσέγγισης των τιμών 0 και 1, διακινδυνεύοντας έτσι 

τις μη έκγυρες τιμές πιθανότητας όταν ο στόχος έχει ξεπεραστεί, η λογική παλινδρόμηση 

δημιουργεί ένα γραμμικό μοντέλο που βασίζεται σε μετασχηματισμένη μεταβλητή στόχο. 

Μία σχετική τεχνική στατιστικής που ονομάζεται logistic regression δεν υποφέρει από τα 

παραπάνω προβλήματα. Η logistic regression δεν περιορίζεται στην περιορίζεται στην περιοχή 

[0,1], αλλά μπορεί να πάρει τιμές σε όλο το διάστημα των πραγματικών αριθμών. 

Ας υποθέσουμε πρώτα ότι υπάρχουν μόνο δύο κλάσεις. Η logistic regression αντικαθιστά την 

αρχική μεταβλητή στόχο: 

Pr[1|a1,a2,…,ak], 

η οποία δεν μπορεί να προσεγγιστεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας την γραμμική συνάρτηση, 

με την: 

log[Pr[1|a1,a2,…,ak]/(1-Pr[1|a1,a2,…,ak])]. 

Παρατηρείτε πως οι προκύπτουσες τιμές δεν περιορίζονται πλέον στο διάστημα από 0 έως 1, 

αλλά μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε μεταξύ του αρνητικού άπειρου και του θετικού 

άπειρου. Στην εικόνα 26(Α) φαίνεται η συνάρτηση μετασχηματισμού, η οποία συχνά 

ονομάζεται μετασχηματισμός logit. Η μετασχηματισμένη μεταβλητή προσεγγίζεται 

χρησιμοποιώντας μια γραμμική συνάρτηση ακριβώς όπως και εκείνες που παράγονται από την 

linear regression. Το  μοντέλο που προκύπτει είναι:  

Pr[1|a1,a2,…,ak] = 1 / (1 + exp(-w0 -w1a1 -…-wkak)), 

με βάρη w. Η εικόνα 26(Β) δείχνει ένα παράδειγμα αυτής της συνάρτησης σε μία διάσταση με 

δύο βάρη w0 = -1.25 και w1 = 0.5. 
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Εικόνα 9: (Α) Η συνάρτηση μετασχηματισμού logit, (B) Παράδειγμα συνάρτησης logistic 

regression 

 

Εκμάθηση με βάση το στιγμιότυπο: Στην εκμάθηση με βάση τα στιγμιότυπα, τα 

παραδείγματα εκπαίδευσης αποθηκεύονται κατά λέξη και χρησιμοποιείται μια συνάρτηση 

απόστασης για να προσδιοριστεί ποιο μέρος του συνόλου εκπαίδευσης είναι πιο κοντά σε ένα 

άγνωστη στιγμιότυπο δοκιμής. Μόλις εντοπιστεί το πλησιέστερο παράδειγμα εκπαίδευσης, η 

κλάση του προβλέπεται για το στιγμιότυπο δοκιμής. Το μόνο πρόβλημα που απομένει είναι ο 

καθορισμός της συνάρτησης απόστασης και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ειδικά αν 

τα χαρακτηριστικά είναι αριθμητικά. 

Clustering: Οι τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) εφαρμόζονται όταν δεν υπάρχει μια 

κλάση που πρέπει να προβλεφθεί αλλά όταν τα δεδομένα πρόκειται να χωριστούν σε φυσικές 

ομάδες. Αυτές οι συστάδες αντικατοπτρίζουν έναν ορισμένο μηχανισμό στον τομέα από τον 

οποίο προέρχονται οι περιπτώσεις, ένας μηχανισμός που προκαλεί ορισμένες περιπτώσεις να 

φέρουν μια ισχυρότερη ομοιότητα μεταξύ τους σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η 

συσταδοποίηση απαιτεί φυσικά διαφορετικές τεχνικές εκμάθησης από τις μεθόδους μάθησης 

της κατηγοριοποίησης (classification). 

Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας έναν αλγόριθμο που λειτουργεί σε αριθμητικά δεδομένα, 

χωρίζοντας τα στιγμιότυπα σε διακεκριμένες συστάδες. Όπως και η βασική μέθοδος μάθησης 

πλησιέστερου γείτονα, ο αλγόριθμος k-means είναι μια απλή και ευθής τεχνική που έχει 

χρησιμοποιηθεί για αρκετές δεκαετίες και υπάρχουν αρκετές διαφορετικές παραλλαγές της.  

Στη βασική διατύπωση k αρχικά σημεία επιλέγονται για να αντιπροσωπεύουν τα αρχικά κέντρα 

των συστάδων, όλα τα δοσμένα σημεία εκχωρούνται στο πλησιέστερο, η μέση τιμή των 

σημείων σε κάθε συστάδα υπολογίζεται για να σχηματίσει το νέο κέντρο και η επανάληψη 

συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχουν αλλαγές στις ομάδες. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί μόνο 

όταν ο αριθμός των συστάδων είναι γνωστός εκ των προτέρων. Αυτό οδηγεί στη φυσική 

ερώτηση: Πώς επιλέγετε το k; Συχνά δεν είναι γνωστό τίποτα για τον πιθανό αριθμό συστάδων, 

και το όλο θέμα της ομαδοποίησης είναι η ανακάλυψη. Συνήθως το k επιλέγεται αρχικά 2 σε 

όλο το σύνολο των δεδομένων και μετά επαναλαμβάνεται η διαδικασία για κάθε υποσύνολο 

που δημιουργείται. 
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2.9. Αξιοπιστία: Αξιολογώντας τα μοντέλα εκμάθησης. 

Η αξιολόγηση είναι το κλειδί για την επίτευξη πραγματικής προόδου στην εξόρυξη δεδομένων. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού της δομής των δεδομένων, αλλά για να προσδιοριστεί 

ποιες από αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, χρειάζονται 

συστηματικοί τρόποι για να αξιολογηθεί πόσο καλά λειτουργούν και συγκρίνονται 

διαφορετικές μέθοδοι μεταξύ τους. Αλλά η αξιολόγηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται από 

την πρώτη ματιά. Όταν υπάρχει τεράστια ποσότητα δεδομένων, αυτό δεν είναι πρόβλημα: απλά 

δημιουργείτε ένα μοντέλο με βάση ένα μεγάλο σετ εκπαίδευσης και δοκιμάζετε το σε ένα άλλο 

μεγάλο σετ δοκιμών. Αλλά αν και η εξόρυξη δεδομένων ενίοτε περιλαμβάνει "μεγάλα 

δεδομένα" - ιδιαίτερα στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και στις εφαρμογές εξυπηρέτησης 

πελατών, το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν μεγάλα σύνολα δεδομένων τα 

οποία είναι ήδη κατηγοριοποιημένα ή βαθμολογημένα με αποτέλεσμα αυτή η δουλειά να 

πρέπει να γίνει χειροκίνητα. 

2.9.1.  Cross-Validation 

Δεδομένου ότι το πλήθος των δεδομένων εκπαίδευσης και δοκιμών είναι περιορισμένο. Η 

δεδομένη μέθοδος εκπαίδευσης θα διατηρήσει ένα ορισμένο ποσό για τις δοκιμές και 

χρησιμοποιεί το υπόλοιπο για εκπαίδευση (και θέτει μέρος αυτού εκτός από την επικύρωση, 

εάν απαιτείται). Από πρακτικής απόψεως, είναι κοινό να χρησιμοποιείται το ένα τρίτο των 

δεδομένων για έλεγχο και τα υπόλοιπα δύο τρίτα για εκπαίδευση. 

Φυσικά, μπορεί το δείγμα που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση (ή τη δοκιμή) να μην είναι 

αντιπροσωπευτικό. Γενικά, δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν ένα δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό 

ή όχι. Υπάρχει όμως ένας απλός έλεγχος που μπορεί να αξίζει τον κόπο: κάθε κλάση στο πλήρες 

σύνολο δεδομένων θα πρέπει να εκπροσωπείται περίπου στην κατάλληλη αναλογία στα 

σύνολα εκπαίδευσης και δοκιμών. Εάν, λόγω κακής τύχης, όλα τα παραδείγματα με μια 

συγκεκριμένη κλάση παραλείφθηκαν από το σετ εκπαίδευσης, δεν θα μπορεί ένας ταξινομητής 

που αντλήθηκε από αυτά τα δεδομένα να αποδώσει καλά σε παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας - και η κατάσταση θα επιδεινωθεί από το γεγονός ότι η κλάση αυτή πιθανότατα θα  

υπερεκπροσωπείται στο σετ δοκιμών, επειδή καμία από τις περιπτώσεις της δεν υπήρχε στο 

σετ εκπαίδευσης. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η τυχαία δειγματοληψία γίνεται με 

τρόπο που να εγγυάται ότι κάθε τάξη εκπροσωπείται σωστά τόσο στα εκπαιδευτικά όσο και 

στα δοκιμαστικά σύνολα. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει η μέθοδος cross-validation. 

Στην cross-validation, χρησιμοποιείται ένας σταθερός αριθμός χωρίσματος των δεδομένων. Ας 

υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείται το τρία. Στη συνέχεια, τα δεδομένα χωρίζονται σε τρία 

περίπου ίσα μέρη: το καθένα με τη σειρά του χρησιμοποιείται για δοκιμές και το υπόλοιπο 

χρησιμοποιείται για εκπαίδευση. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα δύο τρίτα για εκπαίδευση και 

το ένα τρίτο για δοκιμές και επαναλαμβάνεται η διαδικασία τρεις φορές, έτσι ώστε στο τέλος, 

κάθε στιγμιότυπο χρησιμοποιήθηκε ακριβώς μία φορά για έλεγχο. Αυτό ονομάζεται threefold 

cross-validation. 

Ο συνήθης τρόπος πρόβλεψης του ποσοστού σφάλματος μιας τεχνικής μάθησης που δίνεται 

σε ένα και μόνο σταθερό δείγμα δεδομένων είναι η χρήση του 10-fold cross-validation. Τα 

δεδομένα διαιρούνται τυχαία σε 10 μέρη στα οποία οι κλάσεις περιέχονται περίπου στις ίδιες 

αναλογίες με το πλήρες σύνολο δεδομένων. Κάθε μέρος μένει εκτός με τη σειρά του και το 

πρόγραμμα μάθησης εκπαιδεύεται στα υπόλοιπα εννέα δέκατα. τότε το ποσοστό σφάλματος 

υπολογίζεται στο σύνολο των υπολοίπων. Έτσι η διαδικασία εκμάθησης εκτελείται συνολικά 

10 φορές σε διαφορετικά σετ εκπαίδευσης. Τέλος, υπολογίζεται ο μέσος όρος των 10 

εκτιμήσεων σφάλματος για να προκύψει η συνολική εκτίμηση σφάλματος. 
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2.9.2. Επιλογή των υπερ-παραμέτρων 

Πολλοί αλγόριθμοι μάθησης έχουν παραμέτρους που μπορούν να ρυθμιστούν για να 

βελτιστοποιήσουν τη συμπεριφορά τους. Αυτές ονομάζονται ‘hyperparameters’ για να τις 

διακρίνουν από τις βασικές παραμέτρους όπως οι συντελεστές στα μοντέλα γραμμικής 

παλινδρόμησης. Ένα παράδειγμα είναι η παράμετρος k που καθορίζει τον αριθμό των γειτόνων 

που χρησιμοποιούνται σε έναν k-nearest neighbour ταξινομητή. Κανονικά, η καλύτερη 

απόδοση σε ένα σετ δοκιμών επιτυγχάνεται προσαρμόζοντας την τιμή αυτής της υπερ-

παραμέτρου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων. 

Το τέχνασμα είναι να χωριστεί το αρχικό σετ εκπαίδευσης σε ένα μικρότερο, νέο σετ 

εκπαίδευσης και ένα σετ επικύρωσης (validation set). (Ο διαχωρισμός γίνεται τυχαία.) Στη 

συνέχεια, ο αλγόριθμος εκτελείται αρκετές φορές με διαφορετικές τιμές υπερ-παραμέτρων σε 

αυτό το μειωμένο σύνολο εκπαίδευσης και κάθε ένα από τα μοντέλα που προκύπτουν 

αξιολογείται στο σύνολο επικύρωσης. Μόλις προσδιοριστεί η τιμή των υπερπαραμέτρων που 

δίνει τις καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο επικύρωσης, δημιουργείται ένα τελικό μοντέλο 

τρέχοντας τον αλγόριθμο με τις τιμές υπερπαραμέτρων που έχουν επιλεχθεί στο αρχικό, πλήρες 

σετ εκπαίδευσης. Μόνο μετά την επιδιόρθωση του τελικού μοντέλου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα δοκιμών για να ληφθεί μια εκτίμηση της απόδοσης αυτού του 

μοντέλου σε νέα, άγνωστα δεδομένα. Βασικά, τα δεδομένα δοκιμών χρησιμοποιούνται μόνο 

μία φορά, για να καθοριστεί η τελική βαθμολογία της απόδοσης του μοντέλου. 

2.9.3. Μετρώντας το κόστος 

Οι αξιολογήσεις που έχουν συζητηθεί μέχρι στιγμής δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος της 

λήψης λανθασμένων αποφάσεων και λανθασμένων ταξινομήσεων. Η βελτιστοποίηση του 

ποσοστού ταξινόμησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των σφαλμάτων οδηγεί συχνά 

σε περίεργα αποτελέσματα. Σε μια περίπτωση, η μηχανική μάθηση χρησιμοποιήθηκε για να 

προσδιοριστεί η ακριβής ημέρα που κάθε αγελάδα σε μία αγέλη γαλακτοπαραγωγής ήταν σε 

οίστρο (ήταν σε περίοδο επώασης). Οι αγελάδες ταυτοποιούνταν με ηλεκτρονικά σκουλαρίκια 

προσμετρήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά όπως ο όγκος του γάλακτος και η χημική του 

σύνθεση (καταγράφονταν αυτόματα από μια μηχανή αρμέγματος υψηλής τεχνολογίας). Σε μια 

σύγχρονη γαλακτοκομική επιχείρηση είναι σημαντικό να γνωρίζεται πότε μια αγελάδα είναι 

σε οίστρο: τα ζώα γονιμοποιούνται με τεχνητή γονιμοποίηση και η παράληψη ενός κύκλου θα 

καθυστερήσει τον τοκετό άσκοπα, προκαλώντας επιπλοκές στην γραμμή παραγωγής. Σε 

πρώιμα πειράματα, τα προγράμματα μηχανικής μάθησης πρόβλεψαν επίμονα ότι κάθε αγελάδα 

δεν ήταν ποτέ σε οίστρο. Όπως και οι άνθρωποι, οι αγελάδες έχουν έναν εμμηνορρυσιακό 

κύκλο περίπου 30 ημερών, οπότε αυτός ο κανόνας "δεν είναι σε οίστρο" ήταν σωστός περίπου 

στο 97. Αυτό που ήταν επιθυμητό, βέβαια, ήταν κανόνες που προέβλεπαν την κατάσταση "είναι 

σε οίστρο" με μεγαλύτερη ακρίβεια από την "δεν είναι σε οίστρο": το κόστος των δύο ειδών 

σφάλματος ήταν διαφορετικό. Η αξιολόγηση με βάση την ακρίβεια ταξινόμησης προβλέπει το 

ίδιο κόστος λάθους. 

Στην περίπτωση δύο κατηγοριών με κλάσεις ναι και όχι, δανείστε ή μη δανείζετε και ούτω 

καθεξής, μια πρόβλεψη έχει τα τέσσερα διαφορετικά πιθανά αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στην εικόνα 27. Οι πραγματικά θετικές (TP) και οι πραγματικά αρνητικές (TN) 

είναι σωστές ταξινομήσεις. Μία ψευδώς θετική (FP) ταξινόμηση είναι όταν το αποτέλεσμα 

έχει λανθασμένα προβλεφθεί ως ναι (ή θετικό) όταν στην πραγματικότητα είναι όχι (αρνητικό). 

Μία ψευδώς αρνητική (FN) ταξινόμηση είναι όταν το αποτέλεσμα έχει λανθασμένα 

προβλεφθεί ως αρνητικό όταν είναι πραγματικά είναι θετικό. Ο ρυθμός TP είναι το TP 

διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό θετικών ταξινομήσεων, που είναι TP + FN. Ο ρυθμός FP 

είναι το FP διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των αρνητικών ταξινομήσεων, που είναι FP 

+ TN. Ο συνολικός ρυθμός επιτυχίας είναι ο αριθμός των σωστών ταξινομήσεων προς τον 



27 

συνολικό αριθμό των ταξινομήσεων. Άρα τελικά ο ρυθμός λάθους είναι 1 μύων τον ρυθμό 

επιτυχίας. 

 

Εικόνα 10: Διαφορετικά αποτελέσματα μιας πρόβλεψης δύο κλάσεων 

 

2.9.4. Receiver operating characteristic curve (ROC curve) 

Μία καμπύλη ROC είναι μία γραφική αναπαράσταση που απεικονίζει την διαγνωστική 

ικανότητα ενός ταξινομητή. Το όνομα προέρχεται από τον κλάδο των σημάτων όπου ο όρος 

χρησιμοποιούταν για να χαρακτηριστεί το ποσοστό των σωστών ‘χτυπημάτων’ ως προς το 

ποσοστό των λανθασμένα αρνητικών ‘χτυπημάτων’ πάνω σε ένα κανάλι με θόρυβο. 

Μία καμπύλη ROC καταγράφει την "πραγματικά θετική" (TP) συχνότητα στον κατακόρυφο 

άξονα έναντι της "ψευδώς θετικής" (FP) συχνότητας στον οριζόντιο άξονα. 

 

Εικόνα 11: Παράδειγμα καμπύλης ROC 
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3. Ανάλυση Συναισθήματος 

3.1. Κατανόηση του προβλήματος 

Σε αυτό το κεφάλαιο, ορίζεται μια αφαίρεση της ανάλυσης συναισθήματος ή προβλημάτων 

εξόρυξης γνώμης. Ερευνητικά, αυτή η αφαίρεση μας δίνει έναν ορισμό του προβλήματος και 

μας επιτρέπει να δούμε ένα πλούσιο σύνολο αλληλένδετων υπο-προβλημάτων που αποτελούν 

το πρόβλημα της ανάλυσης του συναισθήματος. Συχνά λέγεται ότι αν δεν μπορέσουμε να 

διαρθρώσουμε ένα πρόβλημα, πιθανότατα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο στόχος των 

ορισμών είναι να οριστεί μια αυθαίρετη δομή από το σύνθετο και εκφοβιστικό αδόμητο 

κείμενο φυσικής γλώσσας. Χρησιμεύουν επίσης ως ένα κοινό πλαίσιο για την ενοποίηση 

διαφόρων ερευνητικών κατευθύνσεων και για να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές να 

σχεδιάσουν πιο αξιόπιστες και ακριβείς τεχνικές αξιοποιώντας τις αλληλεπιδράσεις των υπο-

προβλημάτων. Στην πρακτική εφαρμογή, οι ορισμοί επιτρέπουν στους επαγγελματίες να δουν 

ποια υπο-προβλήματα πρέπει να επιλυθούν σε ένα πρακτικό σύστημα, πώς σχετίζονται και 

ποια έξοδος θα πρέπει να παραχθεί. 

Σε αντίθεση με την δεδομένη πληροφορία, οι απόψεις και τα συναισθήματα έχουν ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή, είναι υποκειμενικές. Επομένως, είναι σημαντικό να 

εξεταστεί μια συλλογή από γνωμοδοτήσεις πολλών ανθρώπων και όχι μόνο μια η γνώμη από 

ένα άτομο, διότι μια τέτοια γνώμη αντιπροσωπεύει μόνο την υποκειμενική άποψη του 

συγκεκριμένου ατόμου, η οποία συνήθως δεν επαρκεί για την εφαρμογή. Λόγω μιας μεγάλης 

συλλογής απόψεων στον Παγκόσμιο Ιστό, απαιτείται κάποια μορφή περίληψης απόψεων (Hu 

και Liu, 2004). Οι ορισμοί των προβλημάτων αναφέρουν ποιο είδος περίληψης είναι το 

επιθυμητό. Μαζί με τους ορισμούς των προβλημάτων, το κεφάλαιο θα συζητήσει επίσης 

αρκετές σχετικές έννοιες όπως η υποκειμενικότητα και το συναίσθημα. 

Σε όλο αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιούνται κυρίως προτάσεις από κριτικές ως παραδείγματα 

για την εισαγωγή ιδεών και βασικών ορισμών, αλλά οι ιδέες και οι προκύπτοντες ορισμοί είναι 

γενικοί και εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές τυπικού και άτυπου κειμένου όπως άρθρα 

ειδήσεων, tweets (δημοσιεύσεις Twitter), συζητήσεις σε φόρουμ, blogs και δημοσιεύσεις στο 

Facebook. Επειδή οι κριτικές προϊόντων είναι πολύ εστιασμένες και πλούσιες σε πληροφορία, 

μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε διαφορετικά ζητήματα με μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση 

με άλλες μορφές κειμένου. Εννοιολογικά, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Οι διαφορές είναι 

κυρίως επιφανειακές και σε βαθμό δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους. Για παράδειγμα, οι 

δημοσιεύσεις στο Twitter (tweets) είναι σύντομες (το πολύ 140 χαρακτήρες) , άτυπες, και 

χρησιμοποιούν πολλές αργκό και emoticons στο Internet. Οι αποσπάσεις του Twitter είναι στην 

πραγματικότητα ευκολότερο να αναλυθούν λόγω του ορίου μήκους επειδή οι συγγραφείς είναι 

συνήθως ουσιώδεις. Έτσι, συχνά είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια ανάλυσης 

συναισθήματος. Οι κριτικές είναι επίσης ευκολότερες επειδή είναι πολύ εστιασμένες με λίγες 

άσχετες πληροφορίες. Οι συζητήσεις σε φόρουμ είναι ίσως οι πιο δύσκολες, διότι οι χρήστες 

μπορούν να συζητήσουν οτιδήποτε. Όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας, υπάρχει επίσης η 

διάσταση των διαφόρων τομέων εφαρμογής. Οι απόψεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 

συνήθως είναι ευκολότερο να αναλυθούν. Οι κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις είναι πολύ 

πιο δύσκολες λόγω των σύνθετων εκφράσεων, θεμάτων και συναισθημάτων, των σαρκασμών 

και των ειρωνειών. 
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3.2. Ορισμός γνώμης 

Χρησιμοποιούμε την ακόλουθη κριτική για μια φωτογραφική μηχανή της Canon, για την 

εισαγωγή του προβλήματος (ένας αναγνωριστικός αριθμός συνδέεται με κάθε πρόταση για 

εύκολη αναφορά): 

Δημοσιεύτηκε από: John Smith   Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2011 

«(1) Αγόρασα μια φωτογραφική μηχανή Canon G12 πριν από έξι μήνες. (2) Απλώς την αγαπώ. 

(3) Η ποιότητα της εικόνας είναι εκπληκτική. (4) Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι επίσης 

μεγάλη. (5) Ωστόσο, η γυναίκα μου σκέφτεται ότι είναι πάρα πολύ βαριά για αυτήν.» 

Από την παραπάνω κριτική παρατηρούμε μερικά σημαντικά σημεία: 

Σημείο 1 

Η κριτική έχει πολλές απόψεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, για την κάμερα Canon G12. 

Η φράση (2) εκφράζει θετική γνώμη για την κάμερα Canon ως σύνολο. Η φράση (3) εκφράζει 

θετική γνώμη για την ποιότητα της εικόνας. Η πρόταση (4) εκφράζει θετική γνώμη για τη 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η πρόταση (5) εκφράζει αρνητική γνώμη σχετικά με το βάρος 

της κάμερας. Από αυτές τις απόψεις, μπορούμε να κάνουμε την ακόλουθη σημαντική 

παρατήρηση: 

Παρατήρηση: Η κριτική αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: έναν στόχο g και ένα 

συναίσθημα για τον στόχο, δηλ. (g, s), 

όπου το g μπορεί να είναι οποιαδήποτε οντότητα ή πτυχή της οντότητας για την οποία έχει 

εκφραστεί γνώμη και s είναι ένα θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο συναίσθημα ή αριθμητική 

βαθμολογία που εκφράζει τη δύναμη / ένταση του συναισθήματος (π.χ. 1 έως 5 αστέρια).  Οι 

βαθμοί Θετικό, αρνητικό και ουδέτερο ονομάζονται πόλοι της κριτικής. 

Σημείο 2 

Αυτή η κριτική έχει γνώμες από δύο άτομα, τα οποία ονομάζονται πηγές γνώμης ή κάτοχοι 

γνώμης. Ο κάτοχος της γνώμης στις προτάσεις (2), (3) και (4) είναι ο συντάκτης της κριτικής 

("John Smith"), αλλά για την πρόταση (5), είναι η σύζυγος του συγγραφέα. 

Σημείο 3 

Η ημερομηνία της κριτικής είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2011. Αυτή η ημερομηνία είναι σημαντική 

στην πράξη επειδή κάποιος θέλει συχνά να γνωρίζει πώς αλλάζουν οι απόψεις με τις χρονικές 

τάσεις. 

Ορισμός: Μπορούμε τώρα να ορίσουμε την κριτική σαν μία τετράδα, δηλ. (g, s, h, t), όπου το 

g είναι η πτυχή της οντότητας , το s είναι το συναίσθημα για την πτυχή, το h είναι ο κάτοχος 

της γνώμης για την πτυχή και το t είναι η χρονική στιγμή στην οποία εκφράστηκε η γνώμη. 

Αυτός ο ορισμός, αν και αρκετά συνοπτικός, μπορεί να μην είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί  

στην πράξη, ειδικά στον τομέα των online κριτικών προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή η πλήρης 

περιγραφή του στόχου μπορεί να είναι πολύπλοκη και μπορεί να μην εμφανίζεται καν στην 

ίδια πρόταση. 

Ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο οντότητα για να υποδηλώσουμε το αντικείμενο στόχο που έχει 

αξιολογηθεί. Η οντότητα μπορεί να οριστεί ως εξής: 
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Ορισμός (Οντότητα): Μια οντότητα e είναι ένα προϊόν, υπηρεσία, θέμα, πρόσωπο, 

οργανισμός ή εκδήλωση. Περιγράφεται με ένα ζευγάρι, e: (T, W), όπου T είναι μια ιεραρχία 

στοιχείων, υποστοιχείων κλπ. Και W είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών του e. Κάθε στοιχείο 

ή υποστοιχείο έχει επίσης δικό του σύνολο χαρακτηριστικών. 

Παράδειγμα: Ένα συγκεκριμένο μοντέλο κάμερας είναι μια οντότητα, π.χ. η Canon G12. Έχει 

ένα σύνολο χαρακτηριστικών, π.χ. ποιότητα εικόνας, μέγεθος και βάρος και ένα σύνολο 

εξαρτημάτων, π.χ. φακός και μπαταρία. Η μπαταρία έχει επίσης τη δική της σειρά 

χαρακτηριστικών, π.χ. τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το βάρος της μπαταρίας. Ένα θέμα 

μπορεί επίσης να είναι μια οντότητα, π.χ. αύξηση του φόρου, με τα στοιχεία της "αύξηση φόρου 

για τους φτωχούς", "αύξηση φόρου για τη μεσαία τάξη" και "αύξηση φόρου για τους 

πλούσιους". 

Αυτή η οντότητα ως ιεραρχία οποιουδήποτε αριθμού επιπέδων χρειάζεται μια εμφωλευμένη 

δομή για να την εκπροσωπεί, η οποία είναι συχνά υπερβολικά πολύπλοκη για εφαρμογές. Ο 

κύριος λόγος είναι ότι δεδομένου ότι το NLP(Natural Language Processing) είναι ένα πολύ 

δύσκολο έργο, η αναγνώριση των μερών και χαρακτηριστικών μιας οντότητας σε διαφορετικά 

επίπεδα λεπτομερειών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι περισσότερες εφαρμογές επίσης δεν 

χρειάζονται μια τόσο περίπλοκη ανάλυση. Έτσι, απλουστεύουμε την ιεραρχία σε δύο επίπεδα 

και χρησιμοποιούμε τον όρο πτυχή για να υποδηλώσουμε και τα στοιχεία και τα 

χαρακτηριστικά. Στο απλοποιημένο δέντρο, ο κόμβος ρίζα εξακολουθεί να είναι η ίδια η 

οντότητα, αλλά οι κόμβοι του δεύτερου επιπέδου (και των επιπέδων φύλλων) είναι 

διαφορετικές πτυχές της οντότητας. Αυτό το απλουστευμένο πλαίσιο είναι αυτό που συνήθως 

χρησιμοποιείται στα συστήματα ανάλυσης συναισθήματος. 

Μετά τα παραπάνω μπορούμε τώρα να ορίσουμε την γνώμη. 

Ορισμός (Γνώμη): Μία γνώμη είναι μία πεντάδα (ei, aij, sijkl, hk, tl) όπου ei το όνομα μιας 

οντότητας, aij μία πτυχή της οντότητας ei , hk ο εκφραστής της γνώμης, tl η χρονική στιγμή όπου 

εκφράστηκε η γνώμη από τον hk και τέλος το συναίσθημα sijkl το οποίο μπορεί να είναι θετικό, 

αρνητικό, ουδέτερο ή να εκφράζεται σε μία κλίμακα π.χ. πέντε αστεριών όπως στις 

περισσότερες ιστοσελίδες. 

Ο παραπάνω ορισμός παρέχει ένα πλαίσιο για τη μετατροπή μη δομημένου κειμένου σε 

δομημένα δεδομένα. Η παραπάνω πεντάδα είναι βασικά ένα σχήμα, βάσει του οποίου οι 

εξερχόμενες απόψεις μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Στη 

συνέχεια, μπορεί να γίνει μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων των απόψεων 

χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων. 

3.3. Διαδικασίες ανάλυσης 

Μπορούμε τώρα να παρουσιάσουμε τον στόχο και τις βασικές διαδικασίες της ανάλυσης 

συναισθήματος. 

Βασικός στόχος: Δοθέντος ενός εγγράφου κριτικών d , βρες όλες τις πεντάδες γνωμών (ei, aij, 

sijkl, hk, tl) στο d. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην εξόρυξη των δεδομένων είναι πως πολλές διαφορετικές λέξεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ίδια έννοια. Για παράδειγμα αν μία οντότητα ήταν ένα 

κινητό Motorola αρκετοί θα μπορούσαν να το αναφέρουν σαν Moto. Για τον λόγο αυτό κάθε 

οντότητα θα πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα και κάθε διαφορετική έκβαση του ονόματος 

θα πρέπει να δείχνει σε αυτό. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τα χαρακτηριστικά . Για 

παράδειγμα όταν κάποιος λέει «Αυτή η κάμερα είναι ακριβή» αναφέρεται στα χαρακτηριστικό 

‘τιμή’. 
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Λόγο των παραπάνω παρατηρήσεων μπορούμε να ορίσουμε ένα μοντέλο οντότητας και ένα 

μοντέλο εγγράφου γνώμης. 

Μοντέλο οντότητας: Μια οντότητα ei αντιπροσωπεύεται από τον εαυτό της ως ένα 

πεπερασμένο σύνολο στοιχείων Ai = {ai1, ai2, ..., ain}. Η ei μπορεί να εκφραστεί με οποιοδήποτε 

από ένα πεπερασμένο σύνολο εκφράσεων οντότητας {eei1, eei2, ..., eeis}. Κάθε στοιχείο aij  Ai 

της οντότητας ei μπορεί να εκφραστεί με οποιοδήποτε από τα πεπερασμένα σύνολα εκφράσεων 

στοιχείου {aeij1, aeij2, ..., aeijm}. 

Μοντέλο εγγράφου γνώμης: Ένα έγγραφο γνώμης περιέχει γνώμες για ένα σύνολο οντοτήτων 

{e1,e2,…,er} και ένα υποσύνολο των στοιχείων τους από ένα σύνολο φορέων γνώμης 

{h1,h2,…,hp} σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 

Παρακάτω αναλύουμε τις διαδικασίες από τις οποίες απαρτίζεται η ανάλυση συναισθήματος. 

Διαδικασία 1: (εξαγωγή και κατηγοριοποίηση οντοτήτων): Αποσπάμε όλες τις εκφράσεις 

οντοτήτων στο D και κατηγοριοποιούμε συνώνυμες εκφράσεις οντότητας σε ομαδοποιήσεις 

οντοτήτων (ή κατηγορίες). Κάθε κατηγορία υποδεικνύει μια μοναδική οντότητα ei . 

Διαδικασία 2: (εξαγωγή και κατηγοριοποίηση στοιχείων οντοτήτων): Αποσπάμε όλες τις 

εκφράσεις στοιχείων των οντοτήτων και τις τοποθετούμε σε κατηγορίες έτσι ώστε κάθε 

κατηγορία μιας οντότητας ei να υποδεικνύει ένα μοναδικό στοιχείο aij . 

Διαδικασία 3: (εξόρυξη και κατηγοριοποίηση του κατόχου της γνώμης): Αποσπάμε τους 

κατόχους γνώμης και τους κατηγοριοποιούμε. Η διαδικασία είναι ανάλογη με τις δύο 

παραπάνω. 

Διαδικασία 4: (εξόρυξη χρόνου και τυποποίηση): Αποσπάμε τον χρόνο που έγιναν οι απόψεις 

και τυποποιούμε διαφορετικές μορφές ώρας. Η εργασία είναι επίσης ανάλογη με τις παραπάνω. 

Διαδικασία 5: (κατάταξη αισθήματος στοιχείων): Προσδιορίζουμε εάν μια άποψη σχετικά με 

ένα στοιχείο aij είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη ή ορίζουμε μια αριθμητική βαθμολόγηση 

του αισθήματος στο στοιχείο. 

Διαδικασία 6: (Δημιουργία πεντάδας γνώμης): Δημιουργούμε όλες τις πεντάδες γνώμης (ei, 

aij, sijkl, hk, tl) που εκφράζονται σε ένα έγγραφο d βάσει των αποτελεσμάτων των παραπάνω 

διαδικασιών. Αυτό το έργο είναι φαινομενικά πολύ απλό αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ 

δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις. 

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για την περαιτέρω κατανόηση των παραπάνω διαδικασιών : 

Δημοσιεύτηκε από: bigJohn  Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2011 

(1) Αγόρασα μια κάμερα Samsung και οι φίλοι μου έφεραν χθες μια κάμερα Canon. (2) Την 

προηγούμενη εβδομάδα, χρησιμοποιήσαμε και τις δύο κάμερες πολύ. (3) Οι φωτογραφίες από 

την Samy μου δεν είναι τόσο καλές και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρή. (4) Ο φίλος 

μου ήταν πολύ χαρούμενος με την κάμερά του και αγαπά την ποιότητα της εικόνας της. (5) 

Θέλω μια φωτογραφική μηχανή που να μπορεί να τραβά καλές φωτογραφίες. (6) Θα την 

επιστρέψω αύριο. 

Η διαδικασία 1 θα πρέπει να εξάγει τις εκφράσεις οντότητας "Samsung", "Samy", "Canon" και 

να ομαδοποιήσει τις "Samsung" και "Samy" μαζί, καθώς αντιπροσωπεύουν την ίδια οντότητα. 

Η διαδικασία 2 θα πρέπει να εξάγει τις εκφράσεις των στοιχείων "εικόνα", "φωτογραφία" και 

"διάρκεια ζωής της μπαταρίας" και να ομαδοποιήσει τις "εικόνα" και "φωτογραφία" μαζί, αφού 

για τις κάμερες είναι συνώνυμα. Η διαδικασία 3 θα πρέπει να βρει τον κάτοχο των απόψεων 
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όπου στην πρόταση (3) είναι ο bigJohn (ο συγγραφέας της κριτικής) και ο κάτοχος των 

απόψεων στην πρόταση (4) είναι ο φίλος του. Η διαδικασία 4 θα πρέπει επίσης να βρει την 

ώρα που δημοσιεύτηκε το blog δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου 2011. Η διαδικασία 5 θα πρέπει 

να διαπιστώσει ότι η πρόταση (3) δίνει αρνητική γνώμη στην ποιότητα εικόνας της 

φωτογραφικής μηχανής Samsung και επίσης αρνητική γνώμη για τη διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας. Η πρόταση (4) δίνει θετική γνώμη στην Canon φωτογραφική μηχανή ως σύνολο 

και επίσης στην ποιότητα της εικόνας. Η φράση (5) εκφράζει φαινομενικά μια θετική γνώμη, 

αλλά δεν το κάνει. Για να δημιουργήσουμε την πεντάδα γνώμης για την πρόταση (4) πρέπει να 

γνωρίζουμε σε τι αναφέρεται το «κάμερά του» και το «της». Η διαδικασία 6 θα πρέπει τελικά 

να παράγει τις ακόλουθες τέσσερις πεντάδες γνωμών: 

(Samsung, ποιότητα_εικόνας, αρνητικό, bigJohn, Sept-15-2011) 

(Samsung, διάρκεια_μπαταρίας, αρνητικό, bigJohn, Sept-15-2011) 

(Canon, γενικά, θετικό, bigJohn’s_φίλος, Sept-15-2011) 

(Canon, ποιότητα_εικόνας, θετικό, bigJohn’s_φίλος, Sept-15-2011) 

3.4. Κατηγοριοποίηση συναισθήματος κειμένου 

Το παρών κεφάλαιο αποσκοπεί στην ταξινόμηση μιας κριτικής ως θετική ή αρνητική ως προς 

το συναίσθημα του συγγραφέα. Η διαδικασία αυτή είναι επίσης γνωστή και ως ταξινόμηση 

των συναισθημάτων εγγράφων, επειδή θεωρεί το σύνολο του εγγράφου ως βασική μονάδα 

πληροφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία των ερευνητικών εργασιών σε αυτό το θέμα ταξινομεί τις 

online κριτικές. Επομένως, ορίζουμε το πρόβλημα στο πλαίσιο της κριτικής, αλλά ο ορισμός 

ισχύει επίσης και για άλλα παρόμοια περιβάλλοντα. 

Ορισμός του προβλήματος: Λαμβάνοντας υπόψη ένα έγγραφο γνώμης που αξιολογεί μια 

οντότητα, καθορίστε το γενικό συναίσθημα του κατόχου της κριτικής σχετικά με την οντότητα, 

δηλ.  προσδιορίστε το s που εκφράζεται στο στοιχείο ‘γενικά’ της πεντάδας 

(_, γενικά, s, _, _), όπου η οντότητα e, ο συγγραφέας h και η ώρα της κριτικής t είναι γνωστά 

ή δεν μας ενδιαφέρουν. 

Υπάρχουν δύο φόρμουλες που βασίζονται στην τιμή που μπορεί να πάρει το s. Εάν το s παίρνει 

κατηγορικές τιμές, π.χ. θετικές και αρνητικές, τότε είναι ένα πρόβλημα ταξινόμησης. Αν το s 

παίρνει αριθμητικές τιμές ή κανονικές βαθμολογίες μέσα σε ένα δεδομένο εύρος, π.χ., 1 έως 5, 

το πρόβλημα γίνεται παλινδρόμησης (regression). 

3.4.1. Κατηγοριοποίηση συναισθήματος χρησιμοποιώντας επιβλεπόμενη 

μάθηση 

Η ταξινόμηση των συναισθημάτων συνήθως διατυπώνεται ως ένα πρόβλημα ταξινόμησης δύο 

κατηγοριών, θετικό και αρνητικό. Τα δεδομένα εκμάθησης και δοκιμών που χρησιμοποιούνται 

είναι συνήθως κριτικές προϊόντων. Επειδή οι αξιολογήσεις του διαδικτύου περιέχουν 

βαθμολογία κλίμακας, π.χ. 1-5 αστέρια, οι θετικές και οι αρνητικές τάξεις καθορίζονται 

χρησιμοποιώντας τις αξιολογήσεις. Για παράδειγμα, μια κριτική με 4 ή 5 αστέρια θεωρείται 

θετική και μια κριτική με 1 ως 2 αστέρια θεωρείται αρνητική. Τα περισσότερα ερευνητικά 

έγγραφα δεν χρησιμοποιούν την ουδέτερη τάξη, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα 

ταξινόμησης πολύ πιο εύκολο, αλλά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ουδέτερη τάξη, π.χ. 

αναθέτοντας σε όλες τις κριτικές 3 αστέρων την ουδέτερη κατηγορία. 



34 

Η ταξινόμηση των συναισθημάτων είναι ουσιαστικά ένα πρόβλημα ταξινόμησης κειμένου. Η 

παραδοσιακή ταξινόμηση κειμένου ταξινομεί κυρίως έγγραφα διαφορετικών θεμάτων, π.χ. 

πολιτική, επιστήμες και αθλήματα. Σε αυτές τις ταξινομήσεις, οι λέξεις που σχετίζονται με το 

θέμα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, στην ταξινόμηση των συναισθημάτων, οι 

λέξεις που δηλώνουν συναίσθημα ή γνώμη που δείχνουν θετικές ή αρνητικές απόψεις είναι πιο 

σημαντικές, π.χ., εξαιρετικό, τέλειο, καταπληκτικό, φρικτό, κακό, χειρότερο κ.λπ. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για πρόβλημα ταξινόμησης κειμένου, μπορεί να εφαρμοστεί 

οποιαδήποτε υπάρχουσα μέθοδος εποπτευόμενης μάθησης, π.χ., naive Bayes και support 

vector machines (SVM). Οι Pang, Lee και Vaithyanathan (2002) ήταν το πρώτο paper που 

υιοθέτησε αυτή την προσέγγιση για να ταξινομήσει κριτικές ταινιών σε δύο κατηγορίες, θετικές 

και αρνητικές. Έδειξε ότι χρησιμοποιώντας unigrams (μια σακούλα λέξεων) ως 

χαρακτηριστικά στην ταξινόμηση εκτελέστηκε αρκετά είτε με naive Bayes ή SVM, αν και οι 

συγγραφείς προσπάθησαν επίσης μια σειρά από άλλες επιλογές χαρακτηριστικών. 

Σε μεταγενέστερες έρευνες, πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά και αλγόριθμοι μάθησης 

δοκιμάστηκαν από μεγάλο αριθμό ερευνητών. Όπως και άλλες επιτηρούμενες εφαρμογές 

εκμάθησης μηχανών, το κλειδί για την ταξινόμηση των συναισθημάτων είναι η σχεδίαση ενός 

συνόλου αποτελεσματικών λειτουργιών. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: 

Όροι και η συχνότητά τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μεμονωμένες λέξεις με 

συσχετισμένες μετρήσεις συχνότητας. Είναι επίσης τα πιο κοινά χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ταξινόμηση κειμένου με βάση το θέμα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μπορεί επίσης να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των λέξεων. Το σχήμα βαρών TF-IDF 

από την ανάκτηση πληροφορίας μπορεί επίσης να εφαρμοστεί. Όπως και στην παραδοσιακή 

ταξινόμηση κειμένου, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά για 

την ταξινόμηση των συναισθημάτων. 

Μέρος του λόγου. Το μέρος του λόγου (PointOfSpeech) κάθε λέξης μπορεί επίσης να είναι 

σημαντικό. Οι λέξεις διαφορετικών τμημάτων του λόγου (POS) μπορούν να αντιμετωπίζονται 

διαφορετικά. Παραδείγματος χάριν, αποδείχθηκε ότι τα επίθετα είναι σημαντικοί δείκτες 

απόψεων. Έτσι, ορισμένοι ερευνητές επεξεργάστηκαν τα επίθετα ως ειδικά χαρακτηριστικά. 

Λέξεις και φράσεις με συναίσθημα. Οι λέξεις με συναίσθημα είναι λέξεις σε μια γλώσσα που 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, καλό, 

υπέροχο και εκπληκτικό είναι θετικές λέξεις με συναίσθημα, ενώ τα κακό, φτωχό και απαίσιο 

είναι αρνητικές λέξεις με συναίσθημα. Οι περισσότερες λέξεις με συναίσθημα είναι επίθετα 

και επιρρήματα, αλλά ουσιαστικά (π.χ. σκουπίδια) και ρήματα (π.χ. μισώ και αγαπώ) μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν συναισθήματα. Εκτός από τις μεμονωμένες 

λέξεις, υπάρχουν επίσης φράσεις και ιδιωματισμοί συναισθήματος, π.χ., κοστίζει μια 

περιουσία. 

Αντιστροφείς συναισθήματος. Αυτές είναι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν 

τους προσανατολισμούς του συναισθήματος, π.χ. από θετικό σε αρνητικό ή αντίστροφα. Οι 

λέξεις άρνησης είναι η πιο σημαντική κατηγορία αλλαγών συναισθήματος. Για παράδειγμα, η 

πρόταση "Δεν μου αρέσει αυτή η κάμερα" είναι αρνητική παρόλο το ρήμα θετικού 

συναισθήματος ‘αρέσει’ . Υπάρχουν επίσης διάφοροι άλλοι τύποι αντιστροφής 

συναισθήματος. Τέτοιοι αντιστροφείς πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται με προσοχή γιατί δεν 

εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις τέτοιων λέξεων που σημαίνουν αλλαγές αισθήματος. Για 

παράδειγμα, το "όχι" στο "όχι μόνο ... αλλά και" δεν αλλάζει το συναίσθημα. 
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3.4.2. Κατηγοριοποίηση συναισθήματος χρησιμοποιώντας μη 

επιβλεπόμενη μάθηση 

Δεδομένου ότι οι λέξεις συναισθημάτων είναι συχνά ο κυρίαρχος παράγοντας για την 

ταξινόμηση των συναισθημάτων, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι οι λέξεις και οι 

φράσεις με συναίσθημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη επιβλεπόμενη μάθηση. Εκτελείται 

ταξινόμηση βάσει ορισμένων σταθερών συντακτικών προτύπων που είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθούν για την έκφραση απόψεων. Τα πρότυπα αυτά δημιουργούνται με βάση 

ετικέτες μέρους-ομιλίας (POS). Ένας τέτοιος αλγόριθμος αποτελείται από τρία βήματα: 

Βήμα 1: Εξάγονται δύο διαδοχικές λέξεις αν οι ετικέτες POS τους συμμορφώνονται με 

συγκεκριμένους κανόνες. Για παράδειγμα, δύο διαδοχικές λέξεις εξάγονται αν η πρώτη λέξη 

είναι ένα επίρρημα, η δεύτερη λέξη είναι επίθετο και η τρίτη λέξη (δεν εξάγεται) δεν είναι 

ουσιαστικό. Για παράδειγμα, στην πρόταση "Αυτό το πιάνο παράγει όμορφους ήχους", οι 

"όμορφοι ήχοι" εξάγονται καθώς ικανοποιούν το πρώτο μοτίβο. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται 

αυτά τα πρότυπα είναι ότι οι λέξεις μέσα σε αυτά συχνά εκφράζουν απόψεις. Τα ουσιαστικά ή 

τα ρήματα δρουν ως πλαίσια, διότι σε διαφορετικά πλαίσια μια λέξη μπορεί να εκφράζει 

διαφορετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, το επίθετο (JJ) "απρόβλεπτο" μπορεί να έχει 

αρνητικό συναίσθημα σε μια κριτική αυτοκινήτου όπως στο "απρόβλεπτο σύστημα 

κατεύθυνσης", αλλά θα μπορούσε να έχει ένα θετικό συναίσθημα σε μια κριτική ταινίας όπως 

στο "απρόβλεπτη πλοκή". 

Βήμα 2: Εκτιμά τον προσανατολισμό του αισθήματος (SO) των εξαγόμενων φράσεων με τη 

μέτρηση των σημείων αμοιβαίας πληροφορίας (PMI): 

 PMI(όρος1, όρος2) = log2 (
Pr(ό𝜌𝜊𝜍1^ό𝜌𝜊𝜍2)

Pr(ό𝜌𝜊𝜍1)Pr(ό𝜌𝜊𝜍2)
) . (1) 

Ο PMI μετράει το βαθμό στατιστικής εξάρτησης μεταξύ δύο όρων. Εδώ, το Pr (ό𝜌𝜊𝜍1^ό𝜌𝜊𝜍2) 

είναι η πραγματική πιθανότητα συνύπαρξης των όρος1 και όρος2, και Pr (όρος1)Pr (όρος2) 

είναι η πιθανότητα συν-εμφάνισης των δύο όρων εάν είναι στατιστικά ανεξάρτητοι. Ο 

προσανατολισμός του συναισθήματος (SO) μιας φράσης υπολογίζεται με βάση τη σύνδεσή της 

με τη θετική λέξη αναφοράς "εξαιρετική" και την αρνητική λέξη αναφοράς "άθλια": 

SO(φράση) = PMI(φράση, “εξαιρετική”) − PMI(φράση, “άθλια”). (2) 

Οι πιθανότητες υπολογίζονται με την αποστολή ερωτημάτων σε μια μηχανή αναζήτησης και 

τη συλλογή του αριθμού των ευρημάτων. Για κάθε ερώτημα, μια μηχανή αναζήτησης συνήθως 

δίνει τον αριθμό των σχετικών εγγράφων στο ερώτημα, που είναι ο αριθμός των ευρημάτων. 

Έτσι, με την αναζήτηση των δύο όρων μαζί και ξεχωριστά, οι πιθανότητες τις εξίσωσης (1) 

μπορούν να υπολογιστούν. 

 

Βήμα 3: Λαμβάνοντας υπόψη μια κριτική, ο αλγόριθμος υπολογίζει το μέσο SO όλων των 

φράσεων της κριτικής και την ταξινομεί ως θετική εάν ο μέσος όρος SO είναι θετικός και 

αρνητική εάν είναι αρνητικός. 

Εφαρμογές αυτών των αλγορίθμων για κατηγοριοποίηση συναισθήματος σε κριτικές από 

διάφορους τομείς ποικίλλουν από 84% σε κριτικές αυτοκινήτων έως 66% για κριτικές ταινιών. 
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3.4.3. Πρόβλεψη βαθμονόμησης συναισθήματος 

Εκτός από την ταξινόμηση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, οι ερευνητές μελέτησαν 

επίσης το πρόβλημα της πρόβλεψης των βαθμολογιών αξιολόγησης (π.χ. 1-5 αστέρια) των 

κριτικών. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί ως πρόβλημα 

παλινδρόμησης (regression) δεδομένου ότι οι βαθμολογίες είναι σειριακές, αν και όχι όλοι οι 

ερευνητές λύνουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τεχνικές παλινδρόμησης. Οι Pang και Lee 

(2005) πειραματίστηκαν με την παλινδρόμηση SVM, την ταξινόμηση των πολλών κλάσεων 

SVM χρησιμοποιώντας τη στρατηγική one-vs-all (OVA) και μια μέθοδο meta-learning που 

ονομάζεται metric labeling. Αποδείχθηκε ότι η ταξινόμηση OVA είναι σημαντικά χειρότερη 

από τις άλλες δύο προσεγγίσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρομοίως. Αυτό είναι 

κατανοητό καθώς οι αριθμητικές αξιολογήσεις δεν είναι κατηγορικές τιμές. Ο Goldberg και ο 

Zhu (2006) βελτίωσαν αυτήν την προσέγγιση, διαμορφώνοντας την πρόβλεψη της 

αξιολόγησης ως ένα μαθησιακό πρόβλημα ημι-εποπτείας βασισμένο σε γράφους, το οποίο 

χρησιμοποίησε αξιολογήσεις τόσο με ετικέτες (με αξιολόγηση) όσο και χωρίς (χωρίς 

αξιολογήσεις). Τα μη αξιολογημένα σχόλια ήταν επίσης τα σχόλια δοκιμών των οποίων οι 

ετικέτες πρέπει να προβλεφθούν. Στο γράφημα, κάθε κόμβος είναι ένα έγγραφο (αναθεώρηση) 

και η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων είναι η τιμή ομοιότητας μεταξύ των δύο εγγράφων. Ένα 

μεγάλο βάρος ομοιότητας σημαίνει ότι τα δύο έγγραφα τείνουν να έχουν την ίδια βαθμολογία 

συναισθήματος. Η επιστημονική μελέτη πειραματίστηκε με πολλά διαφορετικά σχήματα 

ομοιότητας. Ο αλγόριθμος υποθέτει επίσης ότι αρχικά ένας ξεχωριστός αλγόριθμος μάθησης 

έχει ήδη προβλέψει τις αριθμητικές αξιολογήσεις των μη επισημασμένων εγγράφων. Η 

μέθοδος που βασίζεται σε γραφήματα τις βελτιώνει μόνο με την αναθεώρηση των 

αξιολογήσεων μέσω της επίλυσης ενός προβλήματος βελτιστοποίησης για να αναγκάσει οι 

βαθμολογίες να είναι ομαλές σε όλο το γράφημα όσον αφορά τόσο τις βαθμολογίες όσο και τα 

βάρη των ακμών. 

3.4.4. Πρόβλεψη συναισθήματος από διαφορετικές πηγές 

Έχει αποδειχθεί ότι η ταξινόμηση των συναισθημάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στον τομέα 

από τον οποίο εξάγονται τα δεδομένα εκπαίδευσης. Ένας ταξινομητής που εκπαιδεύεται με τη 

χρήση εγγράφων γνώμης από έναν τομέα συχνά ταξινομεί ανεπαρκώς τα δεδομένα δοκιμών 

από άλλο τομέα. Ο λόγος είναι ότι οι λέξεις και ακόμη και οι γλωσσικές κατασκευές που 

χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς για την έκφραση απόψεων μπορεί να είναι αρκετά 

διαφορετικές. Για να χειροτερέψουν τα πράγματα, η ίδια λέξη σε έναν τομέα μπορεί να έχει 

θετικό νόημα, αλλά σε άλλο τομέα μπορεί να έχει αρνητικό. Επομένως, απαιτείται προσαρμογή 

σε κάθε τομέα ή μετατροπή της εκμάθησης. Οι υπάρχουσες έρευνες βασίζονται κυρίως σε δύο 

εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή απαιτεί ένα μικρό ποσό ταξινομημένων δεδομένων 

εκπαίδευσης από τον νέο τομέα (Aue and Gamon, 2005). Η δεύτερη δεν χρειάζεται 

ταξινομημένες κριτικές από τον νέο τομέα (Blitzer, Dredze και Pereira, 2007, Tan et al., 2007). 

Ο αρχικός τομέας με ταξινομημένα δεδομένα εκπαίδευσης ονομάζεται συχνά τομέας 

προέλευσης και ο νέος τομέας που χρησιμοποιείται για δοκιμές ονομάζεται τομέας 

προορισμού. 

Στην επιστημονική εύρευνα (Aue and Gamon, 2005), οι συγγραφείς πρότειναν να μεταφερθούν 

οι ταξινομητές συναισθημάτων σε νέους τομείς, ελλείψει μεγάλων ποσοτήτων ταξινομημένων 

δεδομένων σε αυτούς τους τομείς. Πειραματίστηκαν με τέσσερις στρατηγικές: (1) εκπαίδευση 

σε ένα μείγμα επισημασμένων κριτικών από άλλους τομείς όπου υπάρχουν τέτοια δεδομένα 

και δοκιμές στον τομέα-στόχο, (2) εκπαιδεύοντας έναν ταξινομητή όπως παραπάνω, αλλά 

περιορίζοντας το σύνολο των χαρακτηριστικών σε εκείνα που παρατηρούνται μόνο στον τομέα 

στόχο. (3) χρησιμοποιώντας σύνολα ταξινομητών από τομείς με διαθέσιμα ταξινομημένα 

δεδομένα και δοκιμές στον τομέα προορισμού. (4) συνδιάζοντας μικρές ποσότητες 

ταξινομημένων δεδομένων με μεγάλες ποσότητες μη επισημασμένων δεδομένων στον τομέα-

στόχο (αυτό είναι το παραδοσιακό ημι-εποπτευόμενο μαθησιακό περιβάλλον). Το SVM 
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χρησιμοποιήθηκε για τις πρώτες τρεις στρατηγικές και για την τέταρτη στρατηγική 

χρησιμοποιήθηκε το EM για ημι-εποπτευόμενη μάθηση (Nigam et al., 2000). Τα πειράματά 

τους έδειξαν ότι η στρατηγική (4) είχε την καλύτερη απόδοση, επειδή ήταν σε θέση να κάνει 

χρήση τόσο των σημασμένων όσο και των μη επισημασμένων δεδομένων στον τομέα-στόχο. 

3.4.5. Πρόβλεψη συναισθήματος σε πολυγλωσσικά δεδομένα 

Η ταξινόμηση συναισθημάτων σε πολυγλωσσικά δεδομένα σημαίνει την ταξινόμηση των 

συναισθημάτων των κριτικών οι οποίες είναι γραμμένες σε πολλές γλώσσες. Υπάρχουν δύο 

βασικά κίνητρα για ταξινόμηση μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Πρώτον, οι ερευνητές από 

διαφορετικές χώρες επιθυμούν να δημιουργήσουν συστήματα ανάλυσης συναισθήματος στις 

δικές τους γλώσσες. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της έρευνας έχει γίνει στα αγγλικά. Δεν υπάρχουν 

πολλοί πόροι ή εργαλεία σε άλλες γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα για να 

δημιουργηθούν γρήγοροι ταξινομητές συναισθήματος σε αυτές τις γλώσσες. Το φυσικό 

ερώτημα είναι αν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί η δυνατότητα αυτοματοποιημένης μηχανικής 

μετάφρασης και οι υπάρχοντες πόροι και εργαλεία ανάλυσης συναισθήματος που διατίθενται 

στα αγγλικά για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συστημάτων ανάλυσης συναισθήματος σε άλλες 

γλώσσες. Το δεύτερο κίνητρο είναι ότι σε πολλές εφαρμογές, οι εταιρείες θέλουν να γνωρίζουν 

και να συγκρίνουν τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους σε διάφορες χώρες. Αν έχουν ένα σύστημα ανάλυσης συναισθήματος στα αγγλικά, θέλουν 

να δημιουργήσουν γρήγορα συστήματα ανάλυσης συναισθήματος σε άλλες γλώσσες μέσω 

μετάφρασης. 

Στην επιστημονική έρευνα  (Wan, 2008), ο συγγραφέας εκμεταλλεύτηκε πόρους 

συναισθημάτων στα αγγλικά για να κάνει ταξινόμηση κινέζικων κριτικών. Το πρώτο βήμα του 

αλγορίθμου μεταφράζει κάθε κινεζική κριτική στα αγγλικά χρησιμοποιώντας πολλούς 

μεταφραστές, οι οποίοι παράγουν διαφορετικές αγγλικές εκδόσεις. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί 

μια προσέγγιση λεξικού για να ταξινομήσει κάθε μεταφρασμένη αγγλική έκδοση. Το λεξικό 

αποτελείται από ένα σύνολο θετικών όρων, ένα σύνολο αρνητικών όρων, ένα σύνολο όρων 

άρνησης και ένα σύνολο εμφάσεων. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος συνοψίζει τις βαθμολογίες  

των όρων αισθήματος στην κριτική λαμβάνοντας υπόψη τους όρους άρνησης και τις εμφάσεις. 

Εάν η τελική βαθμολογία είναι μικρότερη από 0, η κριτική είναι αρνητική, διαφορετικά θετική. 

Για την τελική ταξινόμηση κάθε κριτικής, συνδυάζει τα αποτελέσματα των διαφορετικών 

μεταφρασμένων εκδόσεων με διάφορες μεθόδους, π.χ. μέσο όρο, μέγιστο,  σταθμισμένο μέσο 

όρο, ψηφοφορία κλπ. Εάν υπάρχει επίσης διαθέσιμο κινεζικό λεξικό, η ίδια τεχνική μπορεί να 

εφαρμοστεί στην Κινέζικη έκδοση. Το αποτέλεσμά του μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα 

αποτελέσματα των αγγλικών μεταφράσεων. Οι Brooke, Tofiloski και Taboada (2009) επίσης 

πειραματίστηκαν με τη μετάφραση (χρησιμοποιώντας μόνο έναν μεταφραστή) από τη γλώσσα 

προέλευσης (αγγλικά) στη γλώσσα στόχου (ισπανικά) και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν μια 

προσέγγιση λεξικού ή μηχανική μάθηση για την ταξινόμηση συναισθήματος των εγγράφων. 

Στην επιστημονική έρευνα (Wan, 2009) προτάθηκε μια μέθοδος εκπαίδευσης η οποία έκανε 

χρήση ενός σχολιασμένου αγγλικού εγγράφου για την ταξινόμηση των κινεζικών 

αναθεωρήσεων με εποπτικό τρόπο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν κινεζικοί πόροι. Κατά την 

εκπαίδευση, η είσοδος του αλγόριθμου αποτελούταν από μια σειρά  ταξινομημένων αγγλικών 

κριτικών και μια σειρά μη ταξινομημένων κινεζικών κριτικών. Οι ταξινομημένες αγγλικές 

κριτικές μεταφράστηκαν σε ταξινομημένες κινέζικες, και οι μη ταξινομημένες κινεζικές  

μεταφράστηκαν σε μη ταξινομημένες αγγλικές. Κάθε κριτική συνδέθηκε έτσι με μια αγγλική 

έκδοση και μια κινεζική έκδοση. Τα αγγλικά χαρακτηριστικά και τα κινεζικά χαρακτηριστικά 

για κάθε κριτική θεωρήθηκαν ως δύο ανεξάρτητες απόψεις της κριτικής. Στη συνέχεια 

εφαρμόστηκε ένας αλγόριθμος μάθησης SVM για να εκπαιδεύσει δύο ταξινομητές. Τέλος, οι 

δύο ταξινομητές συνδυάστηκαν σε έναν. Στη φάση ταξινόμησης, κάθε μη ταξινομημένη 

κινεζική κριτική για δοκιμές μετατράπηκε για πρώτη φορά σε κριτική στην Αγγλική γλώσσα 
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και στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο εκπαιδευμένος ταξινομητής για να ταξινομήσει την κριτική 

σε θετική ή αρνητική. 

Στην επιστημονική έρευνα (Wei και Pal) (2010), οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μια μέθοδο 

εκμάθησης μεταφοράς για την ταξινόμηση των συναισθημάτων μεταξύ των γλωσσών. Λόγω 

του γεγονότος ότι η μηχανική μετάφραση απέχει ακόμη πολύ από την τελειότητα, για να 

ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος που εισήχθη στη μετάφραση, πρότειναν να χρησιμοποιήσουν τη 

μέθοδο εκμάθησης δομημένης αντιστοίχησης (SCL)  (Blitzer, Dredze and Pereira, 2007) ώστε 

να βρούν ένα μικρό σύνολο βασικών λειτουργιών που μοιράζονται και οι δύο γλώσσες 

(αγγλικά και κινέζικα). Για να ανακουφίσουν το πρόβλημα των δεδομένων και την 

ιδιαιτερότητα των αρχείων, εξέδωσαν ερωτήματα σε μια μηχανή αναζήτησης για να βρουν 

άλλα ιδιαίτερα συσχετισμένα χαρακτηριστικά με εκείνα του βασικού συνόλου 

χαρακτηριστικών και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τις νέες δυνατότητες για να 

δημιουργήσουν επιπλέον ψευδο-παραδείγματα για την εκπαίδευση. 

Στην επιστημονική έρευνα (Duh, Fujino και Nagata, 2011), οι συγγραφείς παρουσίασαν τις 

απόψεις τους σχετικά με την έρευνα της ταξινόμησης των πολυγλωσσικών κριτικών. Με βάση 

την ανάλυσή τους, ισχυρίστηκαν ότι το πρόβλημα στους διαφορετικούς τομείς δεν προκλήθηκε 

από σφάλματα μηχανικής μετάφρασης (MT) και ότι η υποβάθμιση της ακρίβειας θα συνέβαινε 

ακόμη και με τέλειο MT. Υποστήριξε επίσης ότι το πρόβλημα της προσαρμογής σε 

πολυγλωσσικά δεδομένα ήταν ποιοτικά διαφορετικό από άλλα (μονογλωσσικά) προβλήματα 

προσαρμογής στο NLP, συνεπώς πρέπει να εξεταστούν νέοι αλγόριθμοι προσαρμογής. 

3.5. Σύνοψη 

Η ταξινόμηση των συναισθημάτων σε επίπεδο εγγράφου παρέχει μια συνολική γνώμη για μια 

οντότητα, ένα θέμα ή ένα γεγονός. Έχει μελετηθεί από μεγάλο αριθμό ερευνητών. Ωστόσο, 

αυτό το επίπεδο ταξινόμησης παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις πάνω σε κάποιες εφαρμογές: 

Σε πολλές εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει επιπλέον λεπτομέρειες, π.χ. ποιά 

χαρακτηριστικά των οντοτήτων αρέσουν ή όχι στους  καταναλωτές. Σε τυπικά έγγραφα άποψης 

παρέχονται τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά η ταξινόμηση των συναισθημάτων των εγγράφων δεν 

τις εξάγει για τον χρήστη. 

Η ταξινόμηση των συναισθημάτων των εγγράφων δεν εφαρμόζεται εύκολα σε σχόλια τα οποία 

δεν είναι κριτικές, όπως συζητήσεις σε φόρουμ, blogs και ειδησεογραφικά άρθρα, επειδή 

πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις μπορεί να ασχολούνται με πολλές οντότητες και να τις 

συγκρίνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να καθοριστεί αν μια ανάρτηση πραγματικά 

αξιολογεί τις οντότητες που αναφέρει ο χρήστης και αν η ανάρτηση εκφράζει οποιαδήποτε 

άποψη, πόσο μάλλον  να καθορίσει το συναίσθημα γι 'αυτήν. Η ταξινόμηση συναισθήματος σε 

επίπεδο εγγράφου δεν εκτελεί τέτοιες λεπτές εργασίες, οι οποίες απαιτούν διεξοδική 

επεξεργασία της φυσικής γλώσσας. Στην πραγματικότητα, οι διαδικτυακές κριτικές δεν 

χρειάζονται την ταξινόμηση του συναισθήματος, διότι σχεδόν όλες οι αξιολογήσεις έχουν ήδη 

βαθμολογίες αστεριών που έχουν ανατεθεί από το χρήστη. Στην πράξη, οι συζητήσεις σε 

φόρουμ και τα blog είναι που χρειάζονται την ταξινόμηση των συναισθημάτων για να 

καθορίσουν τις απόψεις των ανθρώπων σχετικά με διαφορετικές οντότητες (π.χ. προϊόντα και 

υπηρεσίες) και θέματα. 

 



39 

4. Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Επεξεργασίας Δεδομένων 

Μεγάλου Όγκου 

4.1. Βάσεις Δεδομένων NoSQL 

Ο όρος NoSQL (Not only SQL) δεν είναι σαφής ως προς ένα σύστημα αλλά αναφέρεται σε μία 

μεγάλη ομάδα συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων οι οποίες έχουν το κοινό ότι δεν 

τηρούν το Relational Database Management System (RDBMS) και δεν χρησιμοποιούν SQL 

για την διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων μέσα στη βάση. Τέτοιες βάσεις 

δεδομένων υπάρχουν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά δεν έλαβαν το «NoSQL» 

παρατσούκλι μέχρι ένα κύμα δημοτικότητας στις αρχές του 21ου αιώνα, που προκλήθηκε από 

τις ανάγκες των Web2.0 εταιρειών. Βάσεις δεδομένων NoSQL χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο σε μεγάλα δεδομένα (Big Data) και εφαρμογές ιστού σε πραγματικό χρόνο. 

Κίνητρα για αυτή την προσέγγιση αποτελούν: Η απλότητα του σχεδιασμού και η απλούστερη 

κλιμάκωση σε clusters μηχανών. Οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις NoSQL 

βάσεις (π.χ. τιμή-κλειδί, γράφημα, ευρείας στήλης ή έγγραφο) διαφέρουν από αυτές των 

σχεσιακών βάσεων, καθιστώντας μερικές λειτουργίες ταχύτερες στις NoSQL. Μερικές φορές 

οι NoSQL βάσεις θεωρούνται πιο ευέλικτες από τους πίνακες των σχεσιακών βάσεων λόγω 

του σχεδιασμού τους. 

Πολλές NoSQL βάσεις «θυσιάζουν» συνέπεια (οποιαδήποτε διαδικασία μέσα στην βάση 

πρέπει να επηρεάσει τα σωστά δεδομένα και με τον επιτρεπτό τρόπο, όλα τα δεδομένα που 

γράφονται στην βάση πρέπει να τηρούν κανόνες όπως οι συσχετίσεις, οι τύποι δεδομένων, οι 

πυροδοτήσεις και οι συνδυασμοί των παραπάνω) υπέρ της διαθεσιμότητας, της ανοχής στον 

διαχωρισμό και της ταχύτητας. Εμπόδια για την μεγαλύτερη υιοθέτηση των NoSQL 

συστημάτων είναι στο ότι χρησιμοποιούν χαμηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού, σε 

αντίθεση με την SQL, η έλλειψη υποστήριξης, τυποποιημένων διεπαφών και τέλος οι τεράστιες 

επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει πάνω στα προ υπάρχοντα SQL συστήματα. Οι περισσότερες 

NoSQL βάσεις δεν διαθέτουν σωστές ACID συναλλαγές (atomicity, consistency, isolation, 

durability, σύνολο ιδιοτήτων των διαδικασιών μέσα σε μια βάση οι οποίες εξασφαλίζουν την 

σωστή λειτουργία της ακόμα και σε γεγονότα όπως critical errors ή πτώση του ρεύματος), 

εκτός από μερικές που τις έχουν σαν κέντρο στο σχεδιασμό τους. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ταξινομήσουμε τις NoSQL βάσεις. Παρακάτω δίνεται ένας 

πίνακας με βάση την δομή δεδομένων που αποθηκεύονται τα δεδομένα στην βάση και μερικές 

βάσεις (ονομαστικά) που χρησιμοποιούν αυτή την δομή. 

 

Δομή ευρείας στήλης Accumulo, Casandra, Scylla, HBase 

Δομή εγγράφου Apache CouchDB, ArangoDB, Clusterpoint, IBM Domino, 

MongoDB 

Δομή τιμή-κλειδί Apache Ignite, Dynamo, Oracle NoSQL DB, Orient DB, Zookeeper 

Δομή γραφήματος AllegroGraph, Apache Giraph, Virtuoso 
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Δομή Τιμή-Κλειδί 

Χρησιμοποιείται η δομή του λεξικού έτσι ώστε κάθε εγγραφή να είναι ένα ζευγάρι τιμής-

κλειδιού με κάθε κλειδί να εμφανίζεται το πολύ μία φορά μέσα στον πίνακα. Η δομή αυτή είναι 

μία από τις απλούστερες με πολλές άλλες να είναι απλά επέκτασή της. 

Δομή Εγγράφου 

Η βασική ιδέα της δομής αυτής είναι πως κάθε εγγραφή είναι ένα έγγραφο (μπορεί να διαφέρει 

η δομή του σε κάθε βάση) συγκεκριμένης μορφής και κωδικοποίησης όπως XML, JSON, 

YAML, BSON. Το κάθε έγγραφο περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (κλειδί) με το οποίο 

και αναγνωρίζεται από την βάση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δομών αυτών είναι πως εκτός 

από τα ερωτήματα κλειδιού προσφέρουν επίσης και μία γλώσσα ερωτημάτων με την οποία 

επιστρέφονται τα έγγραφα με βάση τα περιεχόμενά τους. 

Δομή Γραφήματος 

Οι δομές αυτές είναι σχεδιασμένες για δεδομένα των οποίων οι συνδέσεις μπορούν να 

παριστάνονται σαν ένα γράφημα. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι κοινωνικές σχέσεις, 

δρομολόγια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χάρτες δρόμων, τοπολογίες δικτύων κ.α. . 

Απόδοση Διαφορετικών τύπων δομών 

Δομή Απόδοση Επεκτασιμότητα Προσαρμοστικότητα Πολυπλοκότητα 

Τιμή-Κλειδί Υψηλή Υψηλή Υψηλή Καμία 

Ευρεία 

Στήλη 

Υψηλή Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 

Εγγράφου Υψηλή Μεταβλητή Υψηλή Χαμηλή 

Γραφήματος Μεταβλητή Μεταβλητή Υψηλή Υψηλή 

Σχεσιακή Μεταβλητή Μεταβλητή Χαμηλή Μέτρια 

Διαχείριση Σχεσιακών Δεδομένων 

Οι περισσότερες NoSQL βάσεις δεν μπορούν να διαχειριστούν επιστροφή δεδομένων από 

πολλαπλούς πίνακες σε ένα ερώτημα, εκτός και αν έχει σχεδιαστεί διαφορετικά όλη η δομή 

της βάσης. Υπάρχουν 3 βασικές τεχνικές για την διαχείριση σχεσιακών δεδομένων σε NoSQL 

βάσεις: 

• Πολλαπλά Ερωτήματα: Αντί για ένα, εκτελούνται πολλαπλά ερωτήματα ώστε να 

επιστραφούν τα επιθυμητά δεδομένα. Τα NoSQL ερωτήματα κατά τον γενικό κανόνα 

είναι γρηγορότερα από τα παραδοσιακά SQL, οπότε το κόστος του να υπάρχουν 

περισσότερα από ένα ερωτήματα μπορεί να είναι αποδεκτό. Αν ο αριθμός των 

ερωτημάτων αυξηθεί κατά πολύ όμως είναι μάλλον καλύτερο να χρησιμοποιηθεί μια 

από τις παρακάτω μεθόδους. 

• Caching, επανάληψη και μη κανονικοποιημένα δεδομένα: Εκτός από την αποθήκευση 

μόνο των κλειδιών, συνηθίζεται να αποθηκεύονται και μερικές τιμές. Για παράδειγμα, 

σε ένα σχόλιο σε κάποιο blog, εκτός από το Id του χρήστη μπορεί να χρησιμοποιείται 

και το Username του, έτσι πριν γίνει ερώτημα για το Id, μπορεί μαζί να ζητηθεί και το 
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Username. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι καλή όταν τα ερωτήματα ανάγνωσης είναι 

πολλά σε αντίθεση με τα ερωτήματα εγγραφής. 

• Εμφωλευμένα δεδομένα: Στις δομές εγγράφου όπως η MongoDB, πολλά δεδομένα 

αποθηκεύονται σε λίγες συλλογές (το αντίστοιχο των πινάκων της SQL), οπότε στο 

ίδιο παράδειγμα με τα σχόλια, θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε όλες τις 

πληροφορίες τους σε ένα μόνο collection και έτσι με ένα ερώτημα να επιστραφούν 

όλες.  

Παρακάτω θα αναλύσω τις ιδιότητες δύο γνωστών NoSQL βάσεων μία εκ των οποίων 

(MongoDB) χρησιμοποίησα και κατά την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας.  

4.1.1. Cassandra 

Το Apache Cassandra είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού λογισμικού, ευρείας στήλης, NoSQL 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σχεδιασμένη έτσι ώστε να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο 

δεδομένων χωρίζοντάς τον σε πολλούς servers παρέχοντας υψηλή διαθεσιμότητα με μηδενικά 

σημεία αστοχίας (αν ένα στοιχείο του συστήματος σταματήσει ή χαλάσει, το σύστημα δεν 

σταματάει). Η Cassandra προσφέρει ισχυρή υποστήριξη με συστοιχίες υπολογιστικών 

μονάδων (clusters) που εκτείνονται σε πολλαπλά κέντρα δεδομένων (datacenters), με 

ασύγχρονη ανεξάρτητη αντιγραφή των δεδομένων παρέχοντας έτσι χαμηλό χρόνο απόκρισης 

για όλους τους πελάτες της. Η Cassandra αρχικά αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην 

αναζήτηση μηνυμάτων του Facebook από το οποίο και εκδόθηκε σαν project ανοιχτού κώδικα 

το 2008. Το 2009 υιοθετήθηκε από το Apache Incubator και το 2010 εκδόθηκε σαν λογισμικό 

κορυφαίου επιπέδου. 

Βασικά Χαρακτηριστικά: 

• Ανοχή σε βλάβες: Τα δεδομένα αντιγράφονται αυτόματα σε πολλαπλούς κόμβους, 

με τους κατεστραμμένους να αντικαθίστανται χωρίς να εμφανίζεται πρόβλημα στο 

σύστημα και χωρίς να το καταλαβαίνει ο χρήστης. 

• Επεκτασιμότητα: Η εταιρία συνεχώς προσθέτει υπολογιστικούς πόρους στο 

σύστημα ώστε να ανταπεξέρχεται με τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών τους. 

• Αναγνώριση: Το σύστημα χρησιμοποιείται από εταιρίες όπως eBay, GitHub, 

Instagram, Netflix, Reddit, GoDaddy, Comcast, CERN και πολλές άλλες οι οποίες 

χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται μεγάλου όγκου δεδομένα.  

4.1.2. MongoDB 

Το MongoDB είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με δομή εγγράφου όπου 

κατατάσσετε στις NoSQL βάσεις. Το 2007 η 10gen άρχισε την ανάπτυξη του λογισμικού όπου 

το 2009 το μετέτρεψαν σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τον Οκτώβρη του 2019 η MongoDB 

συνεργάστηκε με το Alibaba Cloud όπου θα προσφέρουν στους πελάτες τους λύσεις βάσεων 

δεδομένων. Τα δεδομένα στην MongoDB αποθηκεύονται σε ελαστικού τύπου έγγραφα δομής 

JSON που σημαίνει πως τα πεδία μπορούν να διαφέρουν ανά έγγραφο και μπορούν να 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

Βασικά Χαρακτηριστικά: 

• Ad-Hoc Ερωτήματα: Υποστηρίζονται ερωτήματα πεδίου, ενδιάμεσων τιμών και 

μοτίβα φράσεων. Τα ερωτήματα μπορούν να επιστρέψουν συγκεκριμένα πεδία 

από τα έγγραφα και μπορούν να περιέχουν συναρτήσεις που δημιουργεί ο χρήστης. 
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• Δεικτοδότηση: Τα πεδία ενός εγγράφου της MongoDB μπορούν να 

δεικτοδοτηθούν και με πρωτεύων και με δευτερεύον κλειδιά. 

• Αντιγραφή: Η MongoDB παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων με την 

χρήση σετ αντιγράφων. Το κάθε σετ αποτελείται από δύο ή περισσότερα 

αντίγραφα των δεδομένων. Κάθε αντίγραφο στο σετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν πρωτεύων ή δευτερεύον αντίγραφο ανά πάσα στιγμή. Όλες οι εγγραφές και τα 

διαβάσματα των δεδομένων γίνονται από τα πρωτεύων αντίγραφα. Τα δευτερεύον 

αντίγραφα χρησιμοποιούνται όταν υπάρξει σφάλμα στα πρωτεύων αντίγραφα. 

• Σταθεροποίηση φορτίου: Η MongoDB κλιμακώνεται κατακόρυφα 

χρησιμοποιώντας μία τεχνική που ονομάζεται sharding. Πραγματοποιείται μια 

οριζόντια τμηματοποίηση των δεδομένων με κάθε τμήμα να διατηρείται σε 

διαφορετικό server της βάσης έτσι ώστε να διαχειρίζεται σωστά το φορτίο. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει πως θα μοιραστούν δεδομένα ενός collection 

χρησιμοποιώντας ένα κλειδί σύμφωνα με το οποίο τα δεδομένα χωρίζονται σε 

τμήματα και διαμοιράζονται στους διαφορετικούς servers. H MongoDB μπορεί να 

τρέξει πάνω από πολλαπλούς servers ισορροπώντας έτσι το φορτίο αλλά και κρατά 

αντίγραφα των δεδομένων σε διαφορετικούς server για να αποτραπεί η αποτυχία 

του συστήματος σε περίπτωση βλάβης ενός server. 

• Σύμπτυξη: Τα δεδομένα στην MongoDB συμπτύσσονται με τρεις τρόπους. Με 

αγωγούς σύμπτυξης, με την συνάρτηση map-reduce και τέλος με ειδικού σκοπού 

τρόπους σύμπτυξης. Σύμφωνα με την MongoDB, οι αγωγοί καταφέρνουν 

καλύτερη σύμπτυξη για τα περισσότερα δεδομένα. 

• Εκτέλεση κώδικα Javascript στον server: Οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν Javascript στα ερωτήματα προς την βάση τα οποία εκτελούνται 

στους servers. 

• Collections σταθερού μεγέθους: Η MongoDB υποστηρίζει την δημιουργία 

collections σταθερού μήκους τα οποία διατηρούν την σειρά εισαγωγής των 

δεδομένων και όταν γεμίσουν λειτουργούν σαν μια First Ιn First Out (FIFO) λίστα. 

Αρχιτεκτονική: 

Όπως έχει προαναφερθεί κάθε βάση δεδομένων της MongoDB περιέχει ένα ή περισσότερα 

collections τα οποία αποτελούνται από εγγραφές όπου η κάθε εγγραφή είναι ένα JSON αρχείο 

(εικόνα 1.1) μέσα στο οποίο υποστηρίζονται πίνακες αλλά και εμφωλευμένα δεδομένα σαν 

τιμές. Η γλώσσα ερωτημάτων της βάσης είναι απλή και επιτρέπει φιλτράρισμα ως προς 

οποιοδήποτε πεδίο εμφωλευμένο και μη. Υποστηρίζονται επίσης τα join ερωτήματα, 

αναζήτηση κειμένου, γεωδεδομένων και γραφήματος. 

Αναγνώριση: 

Όλο και περισσότερες είναι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν την MongoDB σαν βάση 

δεδομένων μερικές από τις οποίες είναι το facebook, το ebay, η sap, η cisco και η adobe. 
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Εικόνα 12: Παράδειγμα αρχείου JSON 

4.2. Το μοντέλο MapReduce 

Το MapReduce είναι ένα προγραμματιστικό μοντέλο το οποίο είναι συσχετισμένο με την 

δημιουργία και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων με έναν παράλληλο και κατανεμημένο 

αλγόριθμο σε ένα cluster. Ένα MapReduce πρόγραμμα αποτελείται από μια ‘map’ διαδικασία, 

η οποία φιλτράρει και ταξινομεί τα δεδομένα και μία ‘reduce’ διαδικασία, η οποία εκτελεί μία 

συγκεντρωτική συνάρτηση. Ένα MapReduce σύστημα είναι υπεύθυνο για την σωστή 

κατανομή του μεγάλου όγκου δεδομένων στους severs, για την σωστή εκτέλεση των μεθόδων 

παράλληλα, για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων στα διάφορα μέρη του 

συστήματος και τέλος για την παροχή αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και την ανοχή σε 

κρίσιμα errors. 

Αρχιτεκτονική 

Στο βήμα 0 η μηχανή του map-reduce είναι υπεύθυνη για τον διαχωρισμό των δεδομένων ανά 

γραμμές. Στη συνέχεια τα μεταφέρει στην κρυφή μνήμη για τις μεταγενέστερες map-reduce 

κλήσεις. Κάθε αλγόριθμος έχει το δικό του στιγμιότυπο μηχανής και κάθε map-reduce 

διαδικασία αναθέτεται στην μηχανή του. Κάθε μηχανή χρησιμοποιεί ένα master ο οποίος 

συντονίζει τους mappers και τους reducers. Ο master είναι υπεύθυνος για την ανάθεση των 

διαχωρισμένων δεδομένων στους mappers και για την περισυλλογή των ενδιάμεσων 

δεδομένων από αυτούς. Αφού μαζευτούν τα ενδιάμεσα δεδομένα ο master καλεί τον reducer 

για να τα επεξεργαστεί και να επιστρέψει τα τελικά αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 13: Αρχιτεκτονική του μοντέλου Map-Reduce 



44 

Στην εικόνα 3 φαίνεται η χρήση του μοντέλου του Map-Reduce για την καταμέτρηση του 

πόσες φορές εμφανίζεται κάθε λέξη σε ένα σύνολο προτάσεων. Αρχικά οι προτάσεις 

διαμοιράζονται στους 3 υπολογιστές οι οποίοι δουλεύουν παράλληλα και ο καθένας κρατάει 

έναν μετρητή για κάθε λέξη που υπάρχει στο κείμενο (δομή λέξη-κλειδί). Στη συνέχεια ο κάθε 

υπολογιστής στέλνει τα δεδομένα τα οποία έχει δημιουργήσει στον Master και με την βοήθεια 

του reducer τα αποτελέσματα κάθε υπολογιστή προστίθενται για να βρεθεί τελικά ο αριθμός 

των επαναλήψεων κάθε λέξης . 

 

Εικόνα 14: Παράδειγμα εφαρμογής του Map-Reduce 

4.3. Το οικοσύστημα του Apache Hadoop  

Η ανάπτυξη του Hadoop ξεκίνησε το 2005. Το Hadoop είναι ένα framework ανοιχτού κώδικα 

για αξιόπιστη επεκτάσιμη και κατανεμημένη υπολογιστική δεδομένων. Το Hadoop δίνει την 

δυνατότητα ώστε μεγάλα σύνολα δεδομένων να μπορούν να αποθηκευτούν και επεξεργαστούν 

αποδοτικά και οικονομικά χρησιμοποιώντας φθηνό και ευρέος διαδεδομένο υλικό. 

Η αποδοτικότητα του χρόνου προέρχεται από την εκτέλεση διεργασιών παράλληλα. Τα 

δεδομένα δεν χρειάζεται να μετακινούνται μέσω του δικτύου σε έναν κεντρικό κόμβο 

επεξεργασίας. Οι διεργασίες επιλύονται με το να διαχωριστούν σε μικρότερες οι οποίες 

επιλύονται αυτόνομα και στη συνέχεια συνδυάζουν τα αποτελέσματα τους ώστε να δώσουν 

ένα τελικό αποτέλεσμα. Η αποδοτικότητα του κόστους προέρχεται από τη χρήση 

«καθημερινού» υλικού. Τα μεγάλα σύνολα δεδομένων απλά διασπώνται και αποθηκεύονται σε 

απλούς τοπικούς σκληρούς δίσκους. Οι αποτυχίες αντιμετωπίζονται μέσω του λογισμικού, αντί 

για διακομιστές υψηλού κόστους. 

4.3.1. Hadoop Modules 

Το Hadoop αποτελείται από τέσσερα modules: 

1. MapReduce: To Hadoop χρησιμοποιεί το μοντέλο MapReduce που έχουμε αναπτύξει στο 

κεφάλαιο 2.2 το οποίο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα χωρίζοντάς το σε μικρότερα και 

συλλέγοντας τα αποτελέσματα για την διαμόρφωση της τελικής απάντησης. 

2. Hadoop Distributed File System (HDFS): Αυτό το module είναι υπεύθυνο για την σωστή 

κατανομή και αποθήκευση μεγάλου σετ δεδομένων. Το HDFS χωρίζει τα δεδομένα και τα 

διανέμει στους κόμβους (nodes) του δικτύου (cluster). Δημιουργεί πολλαπλά αντίγραφα 

των δεδομένων για να παρέχει αξιοπιστία έτσι ώστε αν ένας κόμβος παρουσιάσει το HDFS 
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θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από ένα από τα αντίγραφα. Τα δεδομένα μπορεί να είναι 

είτε δομημένα (π.χ. JSON, CSS) είτε όχι. Το Hadoop δεν απαιτεί απαραίτητα την χρήση 

του HDFS αφού μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα συστήματα διαχείρισης δεδομένων 

όπως το S3 ή το MapR. 

3. Yet Another Resource Negotiator (YARN): Το YARN παρέχει υπηρεσίες 

προγραμματισμού των διεργασιών και διαχείρισης των υπολογιστικών πόρων του δικτύου 

(cluster) του Hadoop. Μέσα από τα χαρακτηριστικά του YARN, το Hadoop μπορεί να 

τρέξει και άλλα frameworks πέρα από το MapReduce. Αυτό έχει επεκτείνει τη 

λειτουργικότητα του Hadoop έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο 

και υπολογισμούς σε ροή (streaming) δεδομένων εκτός από την επεξεργασία 

προδιαγεγραμμένων εργασιών (batch). 

4. Hadoop Common: Η βιβλιοθήκη και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τα 3 παραπάνω 

modules. 

4.3.2. Apache Hadoop 

To Hadoop μπορεί να τρέξει σε έναν υπολογιστή, το οποίο είναι καλό για πειραματισμό αλλά 

συνήθως τρέχει σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να αποτελούνται από 

μερικούς κόμβους αλλά και από χιλιάδες κόμβους. Όταν τα δεδομένα διαχειρίζονται από το 

HDFS, υπάρχει ένας κόμβος «master» στον οποίο κρατείται το ευρετήριο των αρχείων ενώ τα 

δεδομένα αποθηκεύονται στους «slave» κόμβους. Οι διαδικασίες συγχρονισμού των 

δεδομένων όπου τρέχουν πάνω στους κόμβους ελέγχονται από τα ResourceManager, 

NodeManager και ApplicationMaster του YARN. 

Πλεονεκτήματα Hadoop και περιορισμοί 

1. Είναι οικονομικά αποδοτικό λόγο της χρήσης κοινού υλικού για την αποθήκευση των 

δεδομένων. 

2. Λύνει προβλήματα αποδοτικά λόγο των πολλαπλών κόμβων και της παράλληλης λύσης 

μικρότερων προβλημάτων αλλά και λόγω του ότι δεν ανταλλάσσονται δεδομένα μεταξύ 

των κόμβων αλλά ο καθένας επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα σε αυτόν 

επιλύοντας έτσι το πρόβλημα της συμφόρησης του δικτύου. 

3. Είναι επεκτάσιμο καθώς κάθε κόμβος που προστίθεται προσφέρει αύξηση τόσο στον 

αποθηκευτικό χώρο όσο και στην υπολογιστική δύναμη. 

4. Είναι ευέλικτο καθώς δεν λειτουργεί μόνο με το MapReduce αλλά και με άλλα μοντέλα 

διαχείρισης δεδομένων και μπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε τύπο δεδομένων. 

 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα δεν καθιστούν το Hadoop ιδανικό για κάθε τύπο 

προβλήματος. Συγκεκριμένα για μικρό όγκο δεδομένων οι παραδοσιακές μέθοδοι μπορεί 

να είναι αποτελεσματικότερες, επίσης το HDFS είναι φτιαγμένο ώστε να υποστηρίζει 

λειτουργίες «μία εγγραφή-πολλές αναγνώσεις» οπότε μπορεί να μην είναι αποδοτική σε 

εφαρμογές οι οποίες χρειάζονται πολλές ανανεώσεις στα δεδομένα. 

 

Ένα άλλο πρόβλημα του Hadoop είναι στην αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων. Παρόλο 

που έχει ενσωματωμένο μοντέλο για την διαχείριση και την προστασία ευαίσθητων 

δεδομένων, η προκαθορισμένη ρύθμισή του το έχει απενεργοποιημένο και οι διαχειριστές 

θα πρέπει να κάνουν ορισμένες ενέργειες για να σιγουρευτούν πως τα δεδομένα είναι 

προστατευμένα.  

Το οικοσύστημα του Hadoop 

Το Hadoop συνδυάζεται με άλλα προϊόντα της Apache ώστε να δημιουργήσουν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. 
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Κάποια από αυτά είναι: 

• Pig: Γλώσσα προγραμματισμού η οποία ασχολείται με τις διαμορφώσεις των δεδομένων 

που χρειάζονται στην ανάλυση. Τα εκτελέσιμα αρχεία σε pig μεταφράζονται σε 

διαδικασίες MapReduce. 

• Hive: Γλώσσα ερωτημάτων παρόμοια με την SQL η οποία χρησιμοποιείται στην 

επικοινωνία με βάσεις δεδομένων τύπου Hadoop. 

• Oozie: Προγραμματιστής εργασιών ο οποίος χρησιμοποιείται στις εργασίες του Hadoop. 

• Sqoop: Παρέχει εργαλεία για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ σχεσιακών και Hadoop 

βάσεων δεδομένων.  

4.3.3. Apache Spark 

Το Apache Spark είναι μία υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε δίκτια υπολογιστών 

(cluster), σχεδιασμένη να είναι γρήγορη και γενικού σκοπού. Δημιουργήθηκε το 2009 σαν 

ερευνητική εργασία της ομάδας AMPLab στο πανεπιστήμιο Berkeley της California. Το Spark 

ενσωματώθηκε σαν εργαλείο της εταιρίας Apache Software Foundation το 2013 και ένα χρόνο 

μετά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα και βασικά project της εταιρίας. Σκοπός της εταιρίας ήταν 

το Spark να κρατήσει τα πλεονεκτήματα του Mapreduce αλλά να είναι πιο αποδοτικό και 

ευκολότερο στην χρήση από το δεύτερο.  

Από την πλευρά της ταχύτητας, το Spark επεκτείνει το δημοφιλές μοντέλο MapReduce για την 

αποδοτική υποστήριξη περισσότερων τύπων υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένων των 

διαδραστικών ερωτημάτων (interactive queries) και της επεξεργασίας συνεχούς ροής 

δεδομένων (streaming). Η ταχύτητα είναι σημαντική για την επεξεργασία μεγάλων συνόλων 

δεδομένων, καθώς σημαίνει τη διαφορά μεταξύ διερεύνησης δεδομένων διαδραστικά και 

αναμονής αρκετών λεπτών μεταξύ των ερωτημάτων ή ωρών αναμονής για την εκτέλεση ενός 

προγράμματος σε σχέση με μερικά λεπτά. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

Spark που προσφέρει για ταχύτητα είναι η δυνατότητα εκτέλεσης υπολογισμών στη μνήμη και 

όχι στο δίσκο όπως κάνει το Hadoop, το σύστημα είναι επίσης ταχύτερο από το MapReduce 

για σύνθετες εφαρμογές που εκτελούνται στο δίσκο. 

Από την πλευρά της γενικότητας, το Spark έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

φόρτων εργασίας που προηγουμένως απαιτούσαν χωριστά κατανεμημένα συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων batch εφαρμογών, επαναληπτικών αλγορίθμων, διαδραστικών 

ερωτημάτων (interactive queries) και ροής δεδομένων (streaming). Υποστηρίζοντας αυτούς 

τους φόρτους εργασίας στην ίδια μονάδα, το Spark καθιστά εύκολο και φθηνό τον συνδυασμό 

διαφορετικών τύπων επεξεργασίας, κάτι που είναι συχνά απαραίτητο στους αγωγούς ανάλυσης 

δεδομένων (data analysis pipelines). Επιπλέον, μειώνει το διοικητικό βάρος της διατήρησης 

ξεχωριστών εργαλείων. 

Το Spark έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολα προσβάσιμο, προσφέροντας απλά API σε Python, 

Java, Scala και SQL και πλούσιες ενσωματωμένες βιβλιοθήκες. Επίσης ενσωματώνεται στενά 

με άλλα μεγάλα εργαλεία δεδομένων. Συγκεκριμένα, το Spark μπορεί να τρέξει σε clusters 

Hadoop και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή δεδομένων Hadoop. 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της στενής ενσωμάτωσης είναι η δυνατότητα 

δημιουργίας εφαρμογών που συνδυάζουν άψογα διαφορετικά μοντέλα επεξεργασίας. Για 

παράδειγμα, στο Spark μπορεί να γραφτεί μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνικές machine 

learning για την ταξινόμηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ταυτοχρόνως, οι αναλυτές 

μπορούν να αναζητήσουν τα δεδομένα που προκύπτουν, επίσης σε πραγματικό χρόνο, μέσω 

SQL, π.χ. για να ενώσουν τα αποτελέσματα με μη δομημένα αρχεία καταγραφής. Επιπλέον, οι 

πιο εξελιγμένοι μηχανικοί δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα μέσω 
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του Python shell για ad hoc ανάλυση. Συνολικά όμως η ομάδα του IT θα έχει μόνο ένα 

λογισμικό να διαχειριστεί. 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο το Spark τρέχει σε κάθε υπολογιστική 

μονάδα. 

• Μία εφαρμογή Spark τρέχει σαν ξεχωριστές διαδικασίες συντονισμένες από ένα 

SparkSession αντικείμενο στο πρόγραμμα οδήγησης. 

• Ο resource/cluster manager αναθέτει εργασίες στις υπολογιστικές μονάδες (μία 

εργασία ανά μονάδα). 

• Κάθε μονάδα πραγματοποιεί την εργασία στο κομμάτι δεδομένων που έχει στον δίσκο 

της και παράγει ένα σύνολο δεδομένων. 

• Τα δεδομένα στέλνονται πίσω στο πρόγραμμα οδήγησης ή αποθηκεύονται στον δίσκο. 

 

Εικόνα 15: Πως τρέχει μια εφαρμογή σε κάθε υπολογιστική μονάδα 

Το Spark υποστηρίζει τους παρακάτω resource/cluster managers: 

• Standalone Scheduler: απλός cluster manager που συμπεριλαμβάνεται στο Spark. 

• Apache Mesos: ένας γενικός cluster manager που μπορεί να τρέξει και εφαρμογές 

Hadoop. 

• Apache Hadoop Yarn: o cluster manager του Hadoop 2. 

• Kubernetes: ένα open source σύστημα για αυτοματοποιημένη ανάπτυξη και 

διαχείριση containerized εφαρμογών. 

Το Spark διαθέτει και local mode στην οποία ο οδηγός και οι υπολογιστικές μονάδες είναι 

νήματα του ίδιου υπολογιστή αντί για υπολογιστικό σύμπλεγμα. Το local mode είναι 
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ιδανικό για την ανάπτυξη εφαρμογών και είναι ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε το Spark 

στην παρούσα εργασία. 

Παρακάτω θα εξηγήσουμε τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το Spark, όπως αυτά 

φαίνονται στην εικόνα 3. 

 

Εικόνα 16: Τα «συστατικά» του Spark 

 

Spark Core 

Το Spark Core περιέχει τις βασικές λειτουργίες του Spark, συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων για τον προγραμματισμό εργασιών, τη διαχείριση μνήμης, την αποκατάσταση 

βλαβών, την αλληλεπίδραση με συστήματα αποθήκευσης και πολλά άλλα. Το Spark Core 

φιλοξενεί επίσης το API που καθορίζει τα ελαστικά κατανεμημένα σύνολα δεδομένων (RDDs), 

τα οποία είναι η κύρια μορφή αφαιρετικότητας του Spark. Τα RDD αντιπροσωπεύουν μια 

συλλογή αντικειμένων που διανέμονται σε πολλούς υπολογιστικούς κόμβους και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παράλληλα. Το Spark Core παρέχει πολλά API για την κατασκευή και τον 

χειρισμό αυτών των συλλογών. 

Spark SQL 

Το Spark SQL παρέχει υποστήριξη για αλληλεπίδραση με το Spark μέσω SQL καθώς και την 

παραλλαγή του Apache της SQL, που ονομάζεται Hive Query Language (HiveQL). Το Spark 

SQL αντιπροσωπεύει πίνακες βάσεων δεδομένων ως Spark RDDs και μεταφράζει ερωτήματα 

SQL σε λειτουργίες Spark. Πέρα από την παροχή διεπαφής SQL στο Spark, το Spark SQL 

επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναμιγνύουν ερωτήματα SQL με τους 

προγραμματισμένους χειρισμούς δεδομένων που υποστηρίζονται από RDDs σε Python, Java 

και Scala, όλα μέσα σε μία ενιαία εφαρμογή. 

Το shark είναι ένα project από το πανεπιστήμιο του Berkeley που προηγείται της Spark SQL 

και μεταφέρεται για να δουλέψει στην κορυφή του Spark SQL. Το Shark παρέχει πρόσθετη 

λειτουργικότητα ώστε το Spark να μπορεί να λειτουργήσει ως αντικαταστάτης για το Apache 

Hive. Αυτό περιλαμβάνει ένα κέλυφος HiveQL, καθώς και ένα διακομιστή JDBC που 

διευκολύνει τη σύνδεση εξωτερικών γραφικών και εργαλείων εξερεύνησης δεδομένων. 
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Spark Streaming 

Το Spark Streaming είναι ένα στοιχείο του Spark που επιτρέπει την επεξεργασία ζωντανών 

ροών δεδομένων. Παραδείγματα ροών δεδομένων περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής που 

παράγονται από διακομιστές web παραγωγής ή ουρές μηνυμάτων που περιέχουν ενημερώσεις 

κατάστασης που δημοσιεύονται από χρήστες μιας υπηρεσίας ιστού. Το Spark Streaming 

παρέχει ένα API για τον χειρισμό ροών δεδομένων που ταιριάζει απόλυτα με το RDD API του 

Spark Core, καθιστώντας εύκολο για τους προγραμματιστές να μάθουν το project και να 

μετακινούνται μεταξύ εφαρμογών που χειρίζονται δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη 

μνήμη, στο δίσκο ή φτάνουν σε πραγματικό χρόνο. Κάτω από το API του, το Spark Streaming 

σχεδιάστηκε για να παρέχει τον ίδιο βαθμό αντοχής στα σφάλματα, την απόδοση και την 

επεκτασιμότητα που παρέχει και το Spark Core. 

MLib 

Το Spark συνοδεύεται από μια βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα κοινής 

εκμάθησης μηχανών (Machine Learning) που ονομάζεται MLlib. Το MLlib παρέχει πολλούς 

τύπους αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της δυαδικής ταξινόμησης 

(binary classification), της παλινδρόμησης (regression), της συστοιχίας (clustering) και του 

συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering), καθώς και την υποστήριξη 11 

λειτουργιών όπως η αξιολόγηση μοντέλου και η εισαγωγή δεδομένων. Όλες αυτές οι μέθοδοι 

έχουν σχεδιαστεί για να κλιμακώνονται σε ένα υπολογιστικό σύμπλεγμα (cluster). Στην 

παρούσα ενότητα θα δοθεί έμφαση καθώς αρκετά εργαλεία της MLlib χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. 

MP Pipelines: Ένα μεγάλο μέρος της δύναμης του Spark έγκειται στην ικανότητά του να 

συνδυάζει πολύ διαφορετικές τεχνικές και διαδικασίες μαζί σε ένα ενιαίο, συνεκτικό σύνολο. 

Χωρίς το Spark, οι ξεχωριστές εργασίες επιλογής δεδομένων, η μετατροπή αυτών των 

δεδομένων με διάφορους τρόπους και η ανάλυση των μετασχηματισμένων αποτελεσμάτων 

μπορεί εύκολα να απαιτήσουν μια σειρά ξεχωριστών πλαισίων επεξεργασίας, όπως το Apache 

Oozie. Το Spark, από την άλλη πλευρά, προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσει τα παραπάνω, 

δημιουργώντας μία ενιαία ροή από την μία διαδικασία στην άλλη. 

Οι εργασίες του Spark εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες διαδοχικά, στη μνήμη, και διανέμονται 

στον δίσκο μόνο όταν απαιτείται από τους περιορισμούς της μνήμης. Το Spark απλοποιεί τη 

διαχείριση αυτών των διαφορετικών διαδικασιών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο - 

έναν αγωγό δεδομένων ο οποίος είναι ευκολότερος στη διαμόρφωση, ευκολότερος στην 

εκτέλεση και ευκολότερος στη διατήρηση.  

Ένα Pipeline αποτελείται από τα εξής βασικά συστατικά: 

• Transformers: Ένας Transformer είναι μια αφαίρεση που περιλαμβάνει 

μετασχηματιστές χαρακτηριστικών και εκπαιδευμένα μοντέλα. Από τεχνική άποψη, 

ένας Tranformer εφαρμόζει μια συνάρτηση transform(), η οποία μετατρέπει ένα 

DataFrame σε άλλο, γενικά προσθέτοντας μία ή περισσότερες στήλες. Για παράδειγμα 

ένας μετασχηματιστής χαρακτηριστικών μπορεί να πάρει ένα DataFrame, να διαβάσει 

μια στήλη (π.χ. κείμενο), να το χαρτογραφήσει σε μια νέα στήλη (π.χ. διανύσματα 

χαρακτηριστικών) και να εξάγει ένα νέο DataFrame ίδιο με το αρχικό αλλά με 

πρόσθετη την νέα στήλη. 

• Estimators: Από τεχνική άποψη, ένας Εstimator εφαρμόζει μια συνάρτηση estimate(), 

η οποία δέχεται ένα DataFrame και παράγει ένα μοντέλο, το οποίο είναι ένας 

Τransformer. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος εκμάθησης, όπως ο 

LogisticRegression, είναι ένας Εstimator, και καλώντας την συνάρτηση fit() 

εκπαιδεύει ένα LogisticRegressionModel, το οποίο κληρονομεί από την κλάση Model 

και επομένως αποτελεί ένα Transformer. 
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• Pipeline: Στη μηχανική μάθηση, είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται μια ακολουθία 

αλγορίθμων για την επεξεργασία και την εκμάθηση από τα δεδομένα. Π.χ. μια απλή 

διαδικασία επεξεργασίας εγγράφων κειμένου μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στάδια: 

1. Διαχωρισμός του κειμένου σε λέξεις. 

2. Αναπαράσταση κάθε λέξης με αριθμητικό δείκτη. 

3. Εκμάθηση ενός μοντέλου πρόβλεψης χρησιμοποιώντας τις ετικέτες και τους 

δείκτες. 

Η MLlib αντιπροσωπεύει μια τέτοια ροή διαδικασιών ως ένα Pipeline, το οποίο αποτελείται 

από μια σειρά PipelineStages (αντικείμενα τύπου Transformer και Estimator) που θα 

εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά. 

Ένα Pipeline ορίζεται ως μια ακολουθία σταδίων και κάθε στάδιο είναι είτε ένας Transformer 

είτε ένας Estimator. Αυτά τα στάδια τρέχουν σε σειρά και το DataFrame εισόδου 

μετασχηματίζεται καθώς περνάει από κάθε στάδιο. Για τα στάδια του Transformer, η μέθοδος 

transform() καλείται στο DataFrame. Για τα στάδια του Estimator, η μέθοδος fit() καλείται να 

παράγει έναν Transformer (ο οποίος γίνεται μέρος του PipelineModel) και η μέθοδος 

transform() του Transformer καλείται στο DataFrame. 

Παρακάτω εικονογραφείται η ροή εργασίας του Pipeline κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

Εικόνα 17: Χρήση Pipeline σε δεδομένα εκμάθησης 

Η πάνω γραμμή αντιπροσωπεύει έναν αγωγό με τρία στάδια. Τα πρώτα δύο (Tokenizer και 

HashingTF) είναι Transformers (μπλε), και το τρίτο (LogisticRegression) είναι ένας Εstimator 

(κόκκινο). Η κάτω γραμμή αντιπροσωπεύει δεδομένα που ρέουν μέσω του αγωγού, όπου οι 

κύλινδροι υποδεικνύουν DataFrames. Η μέθοδος Pipeline.fit() καλείται στο αρχικό DataFrame, 

το οποίο έχει πρωτογενή έγγραφα κειμένου και ετικέτες. Η μέθοδος Tokenizer.transform() 

χωρίζει τα ακατέργαστα κείμενα σε λέξεις, προσθέτοντας μια νέα στήλη με λέξεις στο 

DataFrame. Η μέθοδος HashingTF.transform() μετατρέπει τη στήλη λέξεων σε διανύσματα 

χαρακτηριστικών, προσθέτοντας μια νέα στήλη με αυτά τα χαρακτηριστικά στο DataFrame. 

Τώρα, δεδομένου ότι ο LogisticRegression είναι ένας Estimator, το Pipeline αρχικά καλεί την 

μέθοδο LogisticRegression.fit() για να παράγει ένα LogisticRegressionModel. Εάν το Pipeline 

είχε περισσότερους Estimators στην συνέχεια, θα καλούσε τη μέθοδο transform() του 

LogisticRegressionModel στο DataFrame πριν περάσει το DataFrame στο επόμενο στάδιο. 

Ένα Pipeline είναι ένας Estimator. Έτσι, μετά την εκτέλεση της μεθόδου fit() του Pipeline, 

παράγει ένα PipelineModel, το οποίο είναι ένας Transformer. Αυτό το PipelineModel 

χρησιμοποιείται στο χρόνο των δοκιμών. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει αυτή τη χρήση. 
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Εικόνα 18: Χρήση Pipeline σε δεδομένα δοκιμών 

Στο παραπάνω σχήμα, το PipelineModel έχει τον ίδιο αριθμό σταδίων με το αρχικό 

Pipeline, αλλά όλοι οι Estimators στο αρχικό Pipeline έχουν γίνει Transformers. Όταν η 

μέθοδος transform() του PipelineModel καλείται σε ένα σύνολο δεδομένων δοκιμών, τα 

δεδομένα περνούν μέσα από το προσαρμοσμένο pipeline με τη σειρά. Η μέθοδος 

transform() κάθε σταδίου ενημερώνει το σύνολο δεδομένων και το μεταφέρει στο επόμενο 

στάδιο. 

Στην συνέχεια θα αναλυθούν αλγόριθμοι για την εξαγωγή, τον μετασχηματισμό και την 

επιλογή χαρακτηριστικών από ακατέργαστα δεδομένα και Dataframes. 

TF-IDF: Η Term frequency – Inverse document frequency (TF-IDF) είναι μία μέθοδος 

δεικτοδότησης χαρακτηριστικών η οποία χρησιμοποιείται αρκετά στην εξόρυξη δεδομένων 

από κείμενο και σκοπός της είναι να βαθμολογήσει την σημαντικότητα ενός όρου μέσα στο 

κείμενο. 

CountVectorizer: Τα CountVectorizer και CountVectorizerModel βοηθούν στην μετατροπή 

μιας συλλογής από κείμενα σε διανύσματα μετρητών λέξεων. Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε 

έναν πίνακα με κείμενα : 

 

Εικόνα 19: Πίνακας πρίν την εφαρμογή του CountVectorizer 

Κάθε γραμμή του πίνακα είναι ένα έγγραφο σε μορφή Array[String]. Εφαρμόζοντας το 

CountVectorizer στον παραπάνω πίνακα δημιουργείται ένα CountVectorizerModel με 

αλφάβητο (a, b, c) και η στήλη που θα προστεθεί στον πίνακα θα έχει την μορφή: 

 

Εικόνα 20: Πίνακας μετά την εφαρμογή του CountVectorizer 
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Όπου ο πρώτος αριθμός εκφράζει το σύνολο των διαφορετικών στοιχείων που περιέχει η 

πρόταση, το διάνυσμα στην συνέχεια διευκρινίζει ποια στοιχεία του αλφαβήτου 

χρησιμοποιούνται και το επόμενο διάνυσμα εκφράζει τον αριθμό των επαναλήψεων κάθε 

στοιχείου μέσα στο έγγραφο. 

Tokenizer: Παίρνει σαν είσοδο ένα κείμενο (π.χ. μία πρόταση) και το αποσυνθέτει σε 

μεμονωμένες λέξεις. Συνήθως χρησιμοποιείται σαν το πρώτο βήμα κάθε ανάλυσης κειμένου. 

StopWordsRemover: Τα Stop Words είναι λέξεις οι οποίες θα αφαιρεθούν από το κείμενο 

συνήθως διότι εμφανίζονται πολύ συχνά χωρίς να έχουν καμία σημασιολογική βαρύτητα. Για 

παράδειγμα έστω ο παρακάτω πίνακας: 

 

Εικόνα 21: Πίνακας πρίν την εφαρμογή του StopWordsRemover 

Μετά την χρήση του StopWordsRemover στην στήλη raw του πίνακα, θα δημιουργηθεί ένας 

νέος πίνακας με μία πρόσθετη στήλη ως εξής: 

 

Εικόνα 22: Πίνακας μετά την εφαρμογή του StopWordsRemover 

Όπως φαίνεται από το παράδειγμα, οι λέξεις ‘I’, ‘the’, ‘had’ και ‘a’ έχουν αφαιρεθεί από τα 

κείμενα.  

StringIndexer: Η μέθοδος StringIndexer παίρνει σαν είσοδο μία στήλη από ετικέτες 

αλφαριθμητικών και την μετατρέπει σε μία στήλη από αριθμητικές ετικέτες. Παίρνει 4 επιλογές 

σαν παράμετρο ως προς την ταξινόμηση των ετικετών που θα παραχθούν. Οι παραγόμενες 

ετικέτες αριθμούνται από το 0 έως και το πλήθος των ετικετών και μπορούν να ταξινομηθούν 

ώστε: Η πιο συχνή ετικέτα παίρνει το 0, η δεύτερη πιο συχνή το 1 κ.ο.κ., η πιο σπάνια ετικέτα 

παίρνει το 0, η δεύτερη πιο σπάνια το 1 κ.ο.κ., αλφαβητική ταξινόμηση των ετικετών προς τα 

κάτω και τέλος αλφαβητική ταξινόμηση των ετικετών προς τα πάνω. Για παράδειγμα έστω ότι 

έχουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Εικόνα 23: Πίνακας πριν τη χρήση του StringIndexer 
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Όπου η στήλη category είναι μία στήλη αλφαριθμητικών ετικετών με ετικέτες τα : a,b,c. Μετά 

την εφαρμογή του StringIndexer στην παραπάνω στήλη του πίνακα και με επιλογή η πιο συχνή 

ετικέτα να έχει το 0 θα παραχθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Εικόνα 24: Πίνακας μετά την εφαρμογή του StringIndexer 

IndexToString: Αφού έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας με την χρήση του StringIndexer μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος IndexToString ώστε οι ετικέτες να γίνουν πάλι οι αρχικές. 

Παρακάτω θα σχολιαστούν αλγόριθμοι της βιβλιοθήκης MLlib του Spark οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη ετικετών (classification) και την πρόβλεψη ποσότητας 

(regression). 

Logistic Regression: Μία από τις πιο γνωστές μεθόδους για την πρόβλεψη ετικετών. Το Spark 

περιέχει δύο παραλλαγές του αλγόριθμου, Binomial logistic regression εάν η πρόβλεψη είναι 

μεταξύ δύο κατηγοριών και Multinomial logistic regression εάν οι κατηγορίες πρόβλεψης είναι 

πάνω από δύο. Κατατάσσετε στις μεθόδους εποπτευόμενης μάθησης και βασίζεται σε 

πιθανότητες εμφάνησης. 

 

Εικόνα 25: Linear Regression vs Logistic Regression 

Ένα logistic regression μοντέλο μπορεί να καταταχθεί στα linear regression μοντέλα αλλά το 

logistic regression χρησιμοποιεί μια πιο περίπλοκη συνάρτηση κόστους η οποία ονομάζεται 

‘sigmoid function’. Η υπόθεση της logistic regression είναι ότι οριοθετεί την συνάρτηση 

κόστους μεταξύ του 0 και του 1 ενώ της linear regression μπορεί να πάρει τιμές και έξω από 

αυτά τα όρια. 

Decision Tree Classifier: Είναι ένα μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιείται στην στατιστική, 

στην εξόρυξη δεδομένων αλλά και στην μηχανική μάθηση. Χρησιμοποιεί ένα δέντρο 
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αποφάσεων σαν μοντέλο πρόβλεψης ώστε να μεταβαίνει από παρατηρήσεις σχετικά με ένα 

αντικείμενο (οι οποίες βρίσκονται στα κλαδιά του δέντρου), σε συμπεράσματα για ένα 

χαρακτηριστικό του αντικειμένου (που βρίσκονται στα φύλλα του δέντρου). Τα δέντρα αυτά 

όπου τα συμπεράσματα είναι διακριτά χαρακτηριστικά ονομάζονται classification trees. 

 

Εικόνα 26: Παράδειγμα δέντρου απόφασης 

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται ένα δέντρο απόφασης για την επιβίωση των επιβατών 

του τιτανικού (‘sibsp’ είναι ο αριθμός των αδελφών του επιβάτη). Οι αριθμοί κάτω από τα 

φύλλα δείχνουν την πιθανότητα επιβίωσης ενώ τα ποσοστά δείχνουν το ποσοστό των 

παρατηρήσεων στο κάθε φύλλο. Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι περισσότερες πιθανότητες 

επιβίωσης είχαν οι γυναίκες και τα αγόρια κάτω των 9.5 ετών με λιγότερα από 2.5 αδέλφια. 

Random forest classifier: Αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό από μεμονωμένα δέντρα 

αποφάσεων τα οποία λειτουργούν σαν ένα σύνολο. Κάθε δέντρο αποφασίζει μία πρόβλεψη και 

η πρόβλεψη με τις περισσότερες ψήφους γίνεται η πρόβλεψη του μοντέλου. 

 

Εικόνα 27: Παράδειγμα χρήσης Random forest 
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Για να έχει σωστά ποσά επιτυχίας ένα Random forest θα πρέπει να ισχύουν δύο πράγματα: 

1. Πρέπει να υπάρχει κάποια λογική πίσω από τα χαρακτηριστικά των κλαδιών των 

δέντρων έτσι ώστε τα μοντέλα που θα δημιουργούνται να είναι καλύτερα από τυχαίες 

προβλέψεις. 

2. Οι προβλέψεις και τα λάθη που γίνονται από τα μεμονωμένα δέντρα θα πρέπει να έχουν 

μικρό βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους. 

Multilayer perceptron classifier: O MLPC είναι ένας ταξινομητής που βασίζεται σε ένα 

feedforward τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Αποτελείται από πολλαπλά στρώματα κόμβων. Κάθε 

στρώμα συνδέεται πλήρως με το επόμενο επίπεδο στο δίκτυο. Οι κόμβοι στο επίπεδο 

εισαγωγής αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα εισόδου. Όλοι οι άλλοι κόμβοι χαρτογραφούν τα 

δεδομένα εισόδου στην έξοδο με ένα γραμμικό συνδυασμό των εισόδων με τα βάρη w και μία 

μεταβλητή b εφαρμόζοντας μία συνάρτηση ενεργοποίησης. Αυτό μπορεί να γραφτεί σε μορφή 

μητρώου για MPLC k+1 στρωμάτων ως εξής:  

y (x) = fK (…f2 (w2
Tf1 (w1

Tx + b1) + b2) … + bK) 

Οι κόμβοι στα ενδιάμεσα επίπεδα χρησιμοποιούν την sigmoid συνάρτηση: 

f (zi) = 
1

1+𝑒−𝑧𝑖
 

Οι κόμβοι του τελευταίου επιπέδου χρησιμοποιούν την softmax συνάρτηση : 

f (zi) = 
𝑒𝑧𝑖

∑ 𝑒𝑧𝑘𝑁
𝑘=1

 

Ο αριθμός των κόμβων Ν στο τελευταίο επίπεδο αντιστοιχεί στον αριθμό των κλάσεων. 

Naïve Bayes: Οι ταξινομητές Naive Bayes είναι μια οικογένεια απλών πιθανοτικών 

ταξινομητών πολλών κλάσεων. Βασίζονται στην εφαρμογή του θεωρήματος του Bayes με 

ισχυρή ανεξαρτησία μεταξύ κάθε ζευγαριού χαρακτηριστικών. 

Οι Naive Bayes ταξινομητές μπορούν να εκπαιδευτούν πολύ αποτελεσματικά. Με ένα μόνο 

πέρασμα πάνω από τα δεδομένα εκπαίδευσης, υπολογίζει την υπό όρους κατανομή 

πιθανότητας κάθε χαρακτηριστικού που δίνεται σε κάθε ετικέτα. Για την πρόβλεψη, εφαρμόζει 

το θεώρημα του Bayes για τον υπολογισμό της υπό συνθήκη κατανομής πιθανότητας κάθε 

ετικέτας. 

Η MLlib υποστηρίζει και την multinomial naive Bayes και την Bernoulli naive Bayes. 

Παρακάτω αναφέρονται μέθοδοι για την επιλογή του μοντέλου και την προσαρμογή των 

παραμέτρων των αλγόριθμων κατάταξης και των Pipelines.  

Η MLlib παρέχει μεθόδους για την επιλογή του μοντέλου όπως οι CrossValidator και 

TrainValidationSplit. Οι προαναφερθέντες μέθοδοι χρειάζονται τα εξής εργαλεία: 

• Estimator: O αλγόριθμος ή το pipeline που θα προσαρμοστεί. 

• Set of Params: οι παράμετροι των αλγόριθμων που θα προσαρμοστούν. 

• Evaluator: μετρική ώστε να μετράτε το πόσο καλά εφαρμόζει ένα μοντέλο πάνω σε 

δοσμένα δεδομένα ελέγχου. 

Cross-Validation: O cross validator ξεκινά χωρίζοντας τα δεδομένα εισόδου σε ένα σετ 

ομάδων (folds) τα οποία δρουν ως δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου ξεχωριστά. Για 

παράδειγμα με k = 3 folds, o CrossValidator θα παράγει 3 ζευγάρια δεδομένων (εκπαίδευσης, 
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ελέγχου), καθένα από τα οποία χρησιμοποιεί τα 2/3 των δεδομένων για εκπαίδευση και το 1/3 

για έλεγχο. Για να αξιολογήσει ένα συγκεκριμένο σετ παραμέτρων ο CrossValidator 

υπολογίζει την μέση μετρική των τριών μοντέλων που έχουν παραχθεί μετά το πέρασμα του 

Estimator από τα 3 ζευγάρια δεδομένων. 

Αφού κρατήσει το σετ παραμέτρων που δημιουργούν το καλύτερο μοντέλο ο CrossValidator 

εφαρμόζει το συγκεκριμένο μοντέλο στο σύνολο των δεδομένων. 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα επιλογής μοντέλου με την μέθοδο του cross validation. 

 

Εικόνα 28: Παράδειγμα χρήσης CrossValidator σε Python3.7 

Αρχικά στο (1) παρατηρείται η δημιουργία ενός pipeline που περιέχει ένα tokenizer ένα 

HashingTF και μία logisticRegression. Στο (2) δημιουργείται ένα ParamGrid με παραμέτρους 

που αφορούν το HashingTF και την logisticRegression. Στη συνέχεια στο (3) καλείται ένας 

crossValidator με Εstimator το pipeline του (1), paramMap το ParamGrid του (2), evaluator 

τον BinaryClassificationEvaluator και χωρίζει τα δεδομένα σε δύο ζευγάρια εκπαίδευσης 

ελέγχου. Στο βήμα (4) εφαρμόζει τον crossValidator στα δεδομένα εκπαίδευσης και το μοντέλο 

που δημιουργείται χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των ετικετών των δεδομένων ελέγχου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία του cross validation πάνω σε ένα grid παραμέτρων είναι 

αρκετά ‘ακριβό’. Στο παραπάνω παράδειγμα το ParamGrid έχει 3 διαφορετικές τιμές 

παραμέτρου για το HashingTF και 2 για το logisticRegression. Αυτό μεταφράζεται σε 

(3Χ2)Χ2= 12 διαφορετικά μοντέλα που πρέπει να εκπαιδευτούν. Σε ρεαλιστικά δεδομένα είναι 

σύνηθες οι διαφορετικές τιμές των παραμέτρων αλλά και οι παράμετροι να είναι πολύ πιο 

πολλές και ο αριθμός των folds να είναι από 3 έως 10. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι χρειάζονται 

αρκετοί πόροι και χρόνος για να παραχθεί το καταλληλότερο μοντέλο με τη χρήση του 

crossValidator αλλά είναι μία καλά εδραιωμένη τεχνική για την επιλογή των παραμέτρων. 

Train-Validation Split: Όπως και το cross validation το Spark προσφέρει άλλο ένα εργαλείο 

για την επιλογή των παραμέτρων με την διαφορά ότι το δεύτερο δεν δημιουργεί k ζευγάρια 

δεδομένων παρά χωρίζει τα δεδομένα σε ένα ζευγάρι εκπαίδευσης-ελέγχου με αναλογία που 

ορίζει ο χρήστης. Το train-validation split είναι μια πιο γρήγορη τεχνική από την cross 

validation αλλά σε μεγάλο όγκο δεδομένων τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αρκετά 

αξιόπιστα. 
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GraphX 

Το GraphX είναι μια βιβλιοθήκη που προστέθηκε στην έκδοση Spark 0.9 που παρέχει ένα API 

για το χειρισμό γραφημάτων (π.χ. γράφημα φίλων ενός κοινωνικού δικτύου) και την εκτέλεση 

παράλληλων υπολογισμών. Όπως το Spark Streaming και το Spark SQL, το GraphX επεκτείνει 

το Spark RDD API, επιτρέποντάς μας να δημιουργήσουμε ένα κατευθυνόμενο γράφημα με 

αυθαίρετες ιδιότητες προσαρτημένες σε κάθε κορυφή και ακμή του γραφήματος. Το GraphX 

παρέχει επίσης σύνολο εργαλείων για τον χειρισμό γραφημάτων (π.χ. υπογράφημα και 

mapVertices) και μια βιβλιοθήκη κοινών αλγορίθμων γραφημάτων (π.χ., PageRank και 

καταμέτρηση τριγώνου). Το GraphX επεκτείνει τα Spark RDD προσθέτοντας μία νέα 

αφαιρετική οντότητα το Graph, ένα κατευθυνόμενο multigraph (γράφημα που μπορεί να έχει 

παραπάνω από μία ακμές με κοινά άκρα) με ιδιότητες προσαρτημένες σε κάθε κορυφή και 

ακμή.  

Cluster Managers 

Στο εσωτερικό του, το Spark έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική κλιμάκωση ενός έως 

πολλών χιλιάδων υπολογιστικών κόμβων. Για να επιτευχθεί αυτό, μεγιστοποιώντας την 

ευελιξία του, το Spark μπορεί να τρέξει σε μια ποικιλία διαχειριστών cluster, 

συμπεριλαμβανομένων των Hadoop, YARN, Apache Mesos και ενός απλού διαχειριστή που 

περιλαμβάνεται στο ίδιο το Spark που ονομάζεται Standalone Scheduler. 

Οι εφαρμογές του Spark λειτουργούν ως ανεξάρτητα σύνολα διαδικασιών σε ένα cluster, 

συντονισμένα από το αντικείμενο SparkContext το οποίο καλείται στην βασική εφαρμογή. 

Το αντικείμενο αυτό στην συνέχεια επικοινωνεί με τον διαχειριστή του cluster ο οποίος με 

την σειρά του παρέχει τους υπολογιστικούς πόρους του cluster στις εφαρμογές. 

 

Εικόνα 29: Αρχιτεκτονική μιας Spark εφαρμογής 

Υπάρχουν αρκετά χρήσιμα πράγματα που πρέπει να σημειωθούν σχετικά με αυτήν την 

αρχιτεκτονική: 

1. Kάθε εφαρμογή λαμβάνει τις δικές της εκτελεστικές διαδικασίες, οι οποίες 

παραμένουν οι ίδιες σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και εκτελούν εργασίες σε 

πολλαπλά νήματα. Αυτό έχει το πλεονέκτημα της απομόνωσης των εφαρμογών, 

τόσο στην πλευρά του προγραμματισμού (κάθε πρόγραμμα προγραμματίζει τις 

δικές του εργασίες) όσο και στην πλευρά της εκτέλεσης (οι εργασίες από 

διαφορετικές εφαρμογές εκτελούνται σε διαφορετικά JVMs). Ωστόσο, σημαίνει 

επίσης ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να μοιράζονται σε διαφορετικές εφαρμογές 

Spark χωρίς να γραφτούν σε ένα εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης. 
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2. Το πρόγραμμα οδήγησης πρέπει να ακούει και να δέχεται εισερχόμενες συνδέσεις 

από τους διαχειριστές του καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του. Ως εκ τούτου, το 

πρόγραμμα οδήγησης πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενο μέσα στο δίκτυο από 

τους worker nodes. 

3. Επειδή ο driver προγραμματίζει εργασίες στο cluster, θα πρέπει να εκτελείται 

κοντά στους worker nodes, κατά προτίμηση στο ίδιο τοπικό δίκτυο.  



59 

5. Τεχνική περιγραφή και πειραματική διαδικασία 

Μετά την θεωρητική εισαγωγή των προηγούμενων κεφαλαίων είμαστε πλέον σε θέση να 

δώσουμε αναλυτικά την τεχνική περιγραφή και τις διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την 

υλοποίηση του συστήματός μας για το πρόβλημα της ανάλυσης συναισθήματος σε ένα σύνολο 

δεδομένων που θα περιγράψουμε παρακάτω. 

5.1. Δεδομένα και προεπεξεργασία 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για την εκπαίδευση του αλγορίθμου αλλά και για την 

ταξινόμησή τους με βάση το συναίσθημα, είναι κριτικές κινητών τηλεφώνων και tablet από 

γνωστή ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα συλλέξαμε περίπου 3.5 εκατομμύρια κριτικές από 9 

χιλιάδες κινητά και tablet 116 κατασκευαστών. Τα δεδομένα αυτά εξορύχθηκαν  με έναν 

crawler γραμμένο σε python3.7 ο οποίος για κάθε κινητό ή tablet τραβούσε όλα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά για αυτό όπως όνομα, κατασκευαστής, κάμερα, βάρος, κλπ., αλλά και κάθε 

κριτική για αυτό το κινητό μαζί με το όνομα του συγγραφέα της κριτικής και την ημερομηνία 

που έγινε. Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύτηκαν αρχικά σε τοπικά αρχεία σε μορφή JSON 

και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε μία MongoDB βάση δεδομένων. Παρακάτω θα αναλυθεί 

βήμα προς βήμα η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

5.1.1. Δημιουργία του Crawler 

Οι βιβλιοθήκες τις Python3.7 που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του crawler είναι η 

requests για την δημιουργία HTTP ερωτημάτων και η BeautifulSoup για την εξαγωγή των 

δεδομένων από τα html αρχεία. Χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες άλλες βιβλιοθήκες όπως η 

Pillow για την διαχείριση εικόνων αλλά οι δύο πρώτες είναι οι βασικές για την δημιουργία του 

crawler.  

 

Εικόνα 30: Βιβλιοθήκες του Crawler 

 

Στην συνέχεια διαβάζοντας το html αρχείο της σελίδας που περιέχει τον πίνακα με όλους τους 

κατασκευαστές τηλεφώνων αποθηκεύουμε σε μία μεταβλητή με όνομα brand όλα τα urls των 

κατασκευαστών (116 στο σύνολο).  Για κάθε κατασκευαστή κάνουμε μία αίτηση και 

παίρνουμε την html σελίδα που περιέχει τον πίνακα με όλα τα κινητά και tablet που διαθέτει ο 

κατασκευαστής. Αποθηκεύουμε τα urls τους σε μία μεταβλητή με όνομα phones.  
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Εικόνα 31: Crawler δεδομένων (1) 

 

Για κάθε κινητό στην μεταβλητή phones παίρνουμε την html σελίδα του κινητού και από εκεί 

κρατάμε όλες τις πληροφορίες που δίνονται όπως είναι το όνομα του κινητού, η χρονολογία 

κυκλοφορίας, το βάρος, η μπαταρία και άλλα. Στην συνέχεια παίρνουμε την html σελίδα που 

περιέχει όλες τις κριτικές του κινητού και αποθηκεύουμε για κάθε κριτική, τον συγγραφέα, την 

ημερομηνία, την τοποθεσία (σε κωδικοποιημένη μορφή), και το κείμενο της κριτικής. 

 

Εικόνα 32: Crawler δεδομένων (2) 

 

Στο τέλος αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες σε ένα json αρχείο για κάθε κατασκευαστή. 

Τελικά έχουμε 9.923 κινητά και tablet με συνολικά περίπου 3.500.000 σχόλια. Η μορφή του 

json φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 33: JSON δεδομένων κινητών 

 

5.1.2. Σύνδεση με βάση δεδομένων 

Τα παραπάνω δεδομένα περάστηκαν σε μία βάση δεδομένων της MongoDB με την χρήση της 

βιβλιοθήκης pymongo, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα. 

 

Εικόνα 34: Σύνδεση με την βάση με την βιβλιοθήκη pymongo 
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Εικόνα 35: Μορφή δεδομένων στην βάση της MongoDB 

 

5.1.3. Δημιουργία ταξινομημένων δεδομένων εκπαίδευσης 

Αφού πλέον έχουμε εξορύξει τα δεδομένα για όλα τα κινητά και τις κριτικές τους από την 

ιστοσελίδα, κρατάμε ένα json με όλες τις κριτικές κρατώντας το όνομα του κινητού, τον 

συγγραφέα, την ημερομηνία, την τοποθεσία, το σχόλιο και ένα επιπλέον πεδίο στο οποίο 

τοποθετείται το συναίσθημα της κριτικής (1: θετικό , 0: ουδέτερο, -1: αρνητικό). Επειδή οι 

αλγόριθμοι που χρησιμοποιήσαμε για την μηχανική μάθηση εφαρμόζονται σε ήδη 

ταξινομημένα δεδομένα ώστε να εκπαιδευτούν, χειροκίνητα ταξινομήσαμε 1.500 τυχαίες 

κριτικές ως θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες. Στην συνέχεια ξεκινώντας ένα Spark session 

περάσαμε όλα τα ταξινομημένα σχόλια σε ένα Dataframe με όνομα ranked_comms. Σε αυτό 

το σημείο μετρήθηκε το πλήθος κάθε τάξης ώστε να γνωρίζουμε ότι οι κριτικές τυχαία δεν 

τείνουν προς μία μόνο τάξη με αποτέλεσμα να μην γίνει σωστή εκμάθηση του αλγόριθμου 

αργότερα. Παρατηρήθηκε ότι τα σχόλια κατά 50% ήταν ουδέτερα ενώ τα θετικά και τα 

αρνητικά ήταν σχεδόν ισοπίθανα με 25% έκαστος. Τα παραπάνω αποτελέσματα κρίθηκαν 

ικανά ώστε να προχωρήσουμε στην εκπαίδευση του αλγορίθμου. 

5.2. Εκπαίδευση αλγορίθμων και εξαγωγή μοντέλου 

Το dataframe με τα ταξινομημένα σχόλια δόθηκε σαν είσοδος σε ένα Pipeline με τα εξής 

στάδια: 

1. Tokenizer: Ώστε η στήλη που περιείχε το σχόλιο σαν αλφαριθμητικό να γίνει διάνυσμα 

λέξεων. 

2. CountVectorizer: Ώστε κάθε διάνυσμα λέξεων να γνωρίζουμε ποιες λέξεις και πόσες 

φορές τις περιέχει. 

3. IDF: Ώστε να υπολογιστεί η βαρύτητα κάθε λέξης ως προς το συναίσθημα που 

εκφράζει το σχόλιο. 

4. StringIndexer: Για να ετικετοποιήσουμε τις κλάσεις του συναισθήματος. 

5. Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης. Στην περίπτωσή μας δοκιμάστηκαν οι 

LogisticRegression, MultilayerPerceptron και RandomForest classifier. 
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Εικόνα 36: Δημιουργία του Pipeline 

 

5.2.1. Επιλογή καταλληλότερου αλγόριθμου ταξινόμησης 

Δοκιμάστηκαν 3 αλγόριθμοι ταξινόμησης για να επιλεχθεί τελικά αυτός ο οποίος 

πραγματοποιεί καλύτερη ταξινόμηση των κριτικών που δόθηκαν σαν είσοδος. Ο κάθε 

αλγόριθμος είχε διαφορετικές παραμέτρους για την σωστότερη εφαρμογή του πάνω στα 

δεδομένα εισόδου. Για αυτόν τον λόγο μετρήθηκε η απόδοση του κάθε αλγορίθμου με 

διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών στις παραμέτρους. Η μετρική απόδοσης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η  καμπύλη AUC-ROC η οποία είναι μία μετρική απόδοσης για το 

πρόβλημα της ταξινόμησης. Η ROC είναι καμπύλη πιθανότητας και η AUC αντιπροσωπεύει 

τον βαθμό διαφορετικότητας δηλαδή το κατά πόσο είναι ικανό ένα μοντέλο να ξεχωρίσει τις 

διαφορές ανάμεσα σε δύο κλάσεις. Υψηλότερη AUC σημαίνει ότι το μοντέλο διακρίνει 

καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στις κλάσεις οπότε και καλύτερο μοντέλο. Ένα πολύ καλό 

μοντέλο έχει την τιμή της μετρικής κοντά στο 1 ενώ ένα κακό μοντέλο έχει την τιμή της 

μετρικής κοντά στο 0. 
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Εικόνα 37 Καμπύλη AUC-ROC 

Στην παραπάνω εικόνα ο άξονας y (TPR) αντιπροσωπεύει τον βαθμό των σωστών θετικών 

(True Positive Rate) ενώ ο άξονας x τον βαθμό των λανθασμένα θετικών (False Positive Rate). 

TPR = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  , FPR = 

𝐹𝑃

𝑇𝑁+𝐹𝑃
 . 

 

Έτσι λοιπόν έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις: 

 

Εικόνα 38: Δοκιμές με LogisticRegression 

 

• maxIter: μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (αυτόματα: 100). 

• regParam: reqularization parameter (αυτόματα 0.0). 

• aggregationDepth: προτεινόμενο βάθος του treeAggregate (>=2, αυτόματα 2.0). 
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Εικόνα 39: Δοκιμές με MultilayerPerceptron 

• hidden-layers: Αριθμός κόμβων ενδιάμεσων επιπέδων, αριθμός ενδιάμεσων επιπέδων 

([100,10] = 2 ενδιάμεσα επίπεδα, το πρώτο περιέχει 100 κόμβους το δεύτερο 10). 

 

 

Εικόνα 40: Δοκιμές με RandomForest 

 

• num-Trees: Αριθμός μεμονωμένων δέντρων. 

• maxDepth: Μέγιστο βάθος των δέντρων. 

• maxBins: μέγιστος αριθμός ‘κάδων’ για τον χωρισμό των χαρακτηριστικών.  

 

Με κόκκινο σημειώνονται οι γραμμές με την καλύτερη απόδοση. Η στήλη στην οποία 

μετρήθηκε η ROC των δεδομένων εκπαίδευσης μας δείχνει πως δεν υπάρχει υπερ-προσαρμογή 

του αλγορίθμου στα δεδομένα εκπαίδευσης οπότε δεν θέλουμε η τιμή της μετρικής να είναι 

όσο πιο κοντά στο 1 αλλά το αντίθετο.  
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Εικόνα 41: Δοκιμή με υπερ προσαρμογή στα δεδομένα εκπαίδευσης 

 

Μετά τις παραπάνω μετρήσεις, ο αλγόριθμος LogisticRegression επιλέχθηκε για την 

ταξινόμηση των κριτικών καθώς κατάφερε να φτάσει στο 0.728 την τιμή της μετρικής ROC. 

Εκτός από την μετρική ROC χρησιμοποιήθηκε και η μετρική F1 score η οποία είναι ο 

αρμονικός μέσος της ακρίβειας και της ανάκλησης (precision and recall), ο οποίος είχε 

παρόμοια αποτελέσματα με την καμπύλη ROC. 

 

Εικόνα 42: Έλεγχος αποτελεσμάτων με την μετρική F1 

 

 

5.3. Εξαγωγή μοντέλου και επαναχρησιμοποίησή του 

Αφού έχει επιλεχθεί ο καταλληλότερος αλγόριθμος ταξινόμησης και έχουν βρεθεί οι τιμές των 

παραμέτρων του που εφαρμόζουν καλύτερα στα δεδομένα εισόδου, το μοντέλο που εξάγεται 

από το Pipeline αποθηκεύεται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα για άλλα δεδομένα 

εισόδου παίρνοντας σαν είσοδο ένα Dataframe με μία στήλη που περιέχει ένα String λέξεων 

(σχόλιο). 

 

Εικόνα 43: Αποθήκευση μοντέλου ταξινόμησης 
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Το παραπάνω μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για να ταξινομηθούν τα υπόλοιπα 3.500.000 σχόλια. 

Έπειτα ενώθηκαν τα δύο Dataframe (δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα δοκιμών) και 

αποθηκεύτηκαν σε ένα αρχείο json. 

 

Εικόνα 44: Κλήση του αποθηκευμένου μοντέλου και εφαρμογή του 

 

5.4. Παρατήρηση αποτελεσμάτων  

Μετά την ταξινόμηση των κριτικών σε θετικές αρνητικές και ουδέτερες από τον αλγόριθμο, 

παρατηρήθηκαν τα αποτελέσματα της ταξινόμησης. Πιο συγκεκριμένα ελέγχθηκαν τα κινητά 

με τις περισσότερες θετικές αρνητικές και ουδέτερες κριτικές 

 

 

Εικόνα 45: Τα 20 κινητά με τις περισσότερες θετικές κριτικές 
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 καθώς και αυτά με την μεγαλύτερη διαφορά θετικών με αρνητικών κριτικών 

 

Εικόνα 46: Τα 20 κινητά με την μεγαλύτερη διαφορά θετικών με αρνητικές κριτικές 

Πρέπει να σημειωθεί πως στα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν κινητά με περισσότερες από 

200 κριτικές ώστε να έχει νόημα η ανάλυση. 

Το αρχείο json με τις ταξινομημένες κριτικές περάστηκε σε μία βάση δεδομένων της 

MongoDB για να χρησιμοποιηθούν αργότερα στην εφαρμογή. 

 

 

Εικόνα 47: Βάση δεδομένων ταξινομημένων κριτικών 



69 

Η μέθοδος logistic regression παρότι μια απλή μέθοδος κατηγοριοποίησης παρατηρείται πως 

έχει την καλύτερη επίδοση πάνω στα δεδομένα των κριτικών.   

 

Εικόνα 48: Σύγκριση απόδοσης ROC των μεθόδων κατηγοριοποίησης 

Ένα άλλο αποτέλεσμα που παρατηρήθηκε αλλά δυστυχώς δεν έχει αποτυπωθεί σε στιγμιότυπο 

είναι η απόδοση των αλγορίθμων με βάση τον χρόνο εκτέλεσης. Και οι 3 αλγόριθμοι 

εκπαιδευόντουσαν στα δεδομένα σε λιγότερο από ένα λεπτό κάτι που δείχνει ότι και σε 

μεγαλύτερο μέγεθος δεδομένων οι αλγόριθμοι θα έχουν πολύ καλή απόδοση με βάση τον 

χρόνο.  

5.5. Περιγραφή διεπαφής χρήστη 

Με τις ταξινομημένες κριτικές περασμένες στην βάση μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε 

μία βαθμολογία για κάθε κινητό και να εξάγουμε μία λίστα με προτάσεις ανάλογα με τις 

βαθμολογίες τους. Αρχικά, θεωρήθηκε σωστό να εμφανίζονται μόνο κινητά με περισσότερες 

από 50 κριτικές έτσι ώστε να θεωρούνται σωστά τα αποτελέσματα. Ο βαθμός που δόθηκε σε 

κάθε κινητό πιο συγκεκριμένα είναι ο αριθμός των θετικών κριτικών μείον τον αριθμό των 

αρνητικών δια τον αριθμό του συνόλου των κριτικών του κινητού. Αν ο αριθμός των 

αρνητικών κριτικών είναι μεγαλύτερος των θετικών τότε το κινητό παίρνει βαθμολογία 0. 

Phone_rank = 
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠−𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠+𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠+𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑠
 

1 df['positive-ranking%'] = np.where((df['positive'] > df['negative']), ((df['positive'] - 

df['negative'])*100/(df['positive']+df['negative']+df['neutral'])), 0) 

 

Η βαθμολογία κάθε κινητού αποθηκεύτηκε και αυτή στην βάση της MongoDB σε μία συλλογή 

με όνομα phone-rankings. 
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Εικόνα 49: Βαθμολογίες κινητών στην βάση της MongoDB 

Από την παραπάνω εικόνα παρατηρείται πως μόνο περίπου τα 5.1 χιλιάδες τηλέφωνα από τα 

9.9 χιλιάδες έχουν βαθμολογηθεί που σημαίνει πως τα υπόλοιπα δεν έχουν περισσότερες από 

πενήντα κριτικές. Το δεύτερο που παρατηρείται είναι πως έχει κρατηθεί και μια δεύτερη 

βαθμολογία για κάθε κινητό η οποία δεν λαμβάνει υπόψιν τις ουδέτερες κριτικές παρά μόνο 

τις θετικές και τις αρνητικές. 

Με τα παραπάνω δεδομένα αποθηκευμένα στην βάση μπορεί πλέον να δημιουργηθεί μια 

διεπαφή χρήστη με την λογική να μπορεί να δει τα κινητά με την υψηλότερη βαθμολογία αλλά 

και να μπορεί να αναζητήσει για βαθμολογία με βάση το όνομα του κινητού ή με βάση την 

μάρκα του. Η διεπαφή αυτή δημιουργήθηκε σαν ιστοσελίδα  με την χρήση των γλωσσών ιστού 

HTML και PHP αλλά και με την βοήθεια της εφαρμογής Apache Xampp για την τοπική 

δημιουργία ενός server.  

Αρχικά γίνεται η σύνδεση της σελίδας με την βάση σε PHP. H PHP χρησιμοποιεί έναν 

διαχειριστή της σύνδεσης αυτής που ονομάζεται MongoClient. Υπάρχει συγκεκριμένο 

συντακτικό για την επιλογή της βάσης το οποίο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 50: Σύνδεση της PHP με την βάση της MongoDB 

Για να γίνει αναζήτηση σε ένα πεδίο της βάσης πρέπει να δημιουργηθεί ένας δείκτης όπως 

φαίνεται στην γραμμή 46 του κώδικα της εικόνας 34. Με τον δείκτη αυτόν απομονώνεται 

δυναμικά η μάρκα κάθε κινητού που υπάρχει στην βάση, επιλέγονται τα διακριτά ονόματα 

όλων των μαρκών και τοποθετούνται σε ένα drop-down κουτί έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί 

να αναζητήσει τα κινητά με την καλύτερη βαθμολογία της μάρκας για την οποία επιθυμεί. 

 

Εικόνα 51: Δυναμικό Drop-Down επιλογής brand 
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Στο δεύτερο πεδίο αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση κινητού με βάση το 

όνομά του. Η αναζήτηση δεν γίνεται με απόλυτο τρόπο αλλά επιστρέφει τα είκοσι κινητά με 

την καλύτερη βαθμολογία που περιέχουν στο όνομά τους την λέξη που αναζήτησε ο χρήστης. 

Έτσι αν για παράδειγμα ο χρήστης πληκτρολογήσει στο πεδίο αναζήτησης με όνομα την λέξη 

‘apple’, η διεπαφή θα αναζητήσει στην βάση όλα τα κινητά τηλέφωνα που περιέχουν την λέξη 

αυτή στο όνομά τους και από αυτά θα επιστρέψει τα 20 με την καλύτερη βαθμολογία σε ένα 

πίνακα, εμφανίζοντας επίσης τον αριθμό των θετικών και αρνητικών κριτικών κάθε τηλεφώνου 

αλλά και την βαθμολογία του. 

 

Εικόνα 52: Επιστρεφόμενα δεδομένα αναζήτησης με βάση το όνομα του κινητού 

 

Η αναζήτηση στην βάση γίνεται με την βοήθεια του δείκτη που έχει δημιουργηθεί. Ο δείκτης 

σχετίζεται με μία ή περισσότερες στήλες ενός πίνακα μιας βάσης. Όταν γίνεται το ερώτημα 

στην βάση ορίζεται με ποιόν δείκτη θα γίνει η αναζήτηση , σε ποια στήλη του πίνακα , πόσες 

γραμμές θα επιστραφούν και με βάση ποια στήλη θα γίνει η ταξινόμηση. 
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Οι είκοσι (ή λιγότερες) γραμμές που επιστρέφονται από την βάση τοποθετούνται δυναμικά 

σε έναν πίνακα της PHP όπως φαίνεται στο παρακάτω κομμάτι κώδικα: 

 

 

 

Στο δεξιά μισό της διεπαφής εμφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος περιέχει τα 20 κινητά με τις 

μεγαλύτερες βαθμολογίες, έτσι ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να ψάχνει μεμονωμένα 

κάθε μάρκα ή με βάση το όνομα των κινητών. 



74 

 

Εικόνα 53: Πίνακας των είκοσι κινητών με την μεγαλύτερη βαθμολογία 
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6. Επίλογος 

Συνοψίζοντας, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν αρχικά να γίνει μια 

εισαγωγή στον κλάδο της εξόρυξης δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και στην έννοια 

της μηχανικής μάθησης και στην συνέχεια να εφαρμοστούν τεχνικές των παραπάνω κλάδων 

στην πράξη για να δημιουργηθεί μια εφαρμογή η οποία θα δείχνει ότι έχουν κατανοηθεί και 

εφαρμοστεί σωστά. 

Το πεδίο της μηχανικής μάθησης και πιο συγκεκριμένα της ανάλυσης συναισθήματος είναι 

πολύ μεγάλο και χωράει ακόμα αρκετή εμβάθυνση και μελέτη. Οι αλγόριθμοι μάθησης του 

πεδίου έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

μηχανική μάθηση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων εταιριών οι οποίες ζητούν 

ολοένα και περισσότερους μηχανικούς δεδομένων. Χρειάζεται όμως ακόμα αρκετή πρόοδος 

καθώς υπάρχουν και δημιουργούνται καθημερινά ολοένα και περισσότερα προβλήματα που 

χρειάζονται λύση. 

Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε στην παρούσα διπλωματική είναι ο χρόνος και η 

υπολογιστική δύναμη που χρειάζεται η ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Η χρήση του Spark 

framework σε αυτό το κομμάτι και η πλήρης αξιοποίηση των πόρων του υπολογιστικού 

συστήματος το οποίο του δόθηκε βοήθησε καταλυτικά στην επίτευξη της μηχανικής μάθησης 

της εφαρμογής που δημιουργήσαμε.  

6.1. Συμπεράσματα 

Το πρώτο συμπέρασμα που έβγαλα κατά την διαδικασία της δημιουργίας της εφαρμογής ήταν 

στην δημιουργία του crawler για την εξόρυξη των δεδομένων και την δημιουργία ενός dataset 

από το διαδίκτυο. Παρατήρησα πως λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων που έπρεπε να 

ζητηθούν με HTTP αιτήσεις, ο server της ιστοσελίδας συχνά τερμάτιζε την σύνδεση με 

αποτέλεσμα ο crawler να σταματούσε να λειτουργεί. Έτσι δημιούργησα έναν δεύτερο crawler 

ο οποίος δεν ζήταγε όλες τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα παρά μόνο αυτές που δεν 

κατάφερναν να εξορυχθούν από τον πρώτο. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως η χρήση της μηχανής ανάλυσης δεδομένων Apache Spark 

ήταν καταλυτική ως προς το θέμα χρόνου της επεξεργασίας των δεδομένων. 

Το τρίτο και τελευταίο συμπέρασμα είναι πως ο αλγόριθμος logistic regression είχε την 

καλύτερη απόδοση στα δεδομένα με την μετρική της καμπύλης ROC = 0.728, σε σχέση με τον 

αλγόριθμο multilayer perceptron με ROC = 0.693 και τον αλγόριθμο random forest με ROC = 

0.685.  

6.2. Μελλοντικές επεκτάσεις συστήματος 

Η βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου είναι μια από τις βασικές μελλοντικές επεκτάσεις του 

συστήματος. Μια πιθανή βελτίωση θα ήταν η είσοδος του μοντέλου να μην παίρνει ολόκληρο 

το σχόλιο αλλά να χωριζόταν σε προτάσεις και να ταξινομείται η κάθε πρόταση ξεχωριστά. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια δεύτερη βελτίωση. 

Η ταξινόμηση που ακολουθήσαμε στην ανάπτυξη της διεπαφής δεν εντόπιζε τα 

χαρακτηριστικά του κινητού που αναφέρονταν σε κάθε σχόλιο καθώς αυτό είναι αρκετά 

δύσκολο να γίνει και χρειάζεται πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων εκπαίδευσης για να είναι 

αξιόπιστο. Θα μπορούσε όμως μελλοντικά να εξεταστεί μία λύση όπου το μοντέλο θα παίρνει 
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σαν είσοδο μία πρόταση της κριτικής την φορά, θα εξετάζει ποια χαρακτηριστικά του κινητού 

σχολιάζονται και με τι συναίσθημα και η έξοδος του μοντέλου θα είναι τα ταξινομημένα 

χαρακτηριστικά του κινητού που αναφέρονται σε κάθε κριτική οπότε στο τέλος δεν θα υπάρχει 

μια συνολική βαθμολογία για το κινητό αλλά μια μεμονωμένη βαθμολογία για κάθε 

χαρακτηριστικό του κινητού. 

Έτσι ο χρήστης θα μπορεί μετά μέσω της διεπαφής να αναζητήσει για παράδειγμα το κινητό 

με τις καλύτερες κριτικές στην κάμερα ή με την καλύτερη οθόνη κλπ. 

Μια ακόμα μελλοντική επέκταση της διεπαφής είναι η προσθήκη περισσότερων επιλογών 

αναζήτησης. Η βάση δεδομένων περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά κάθε 

κινητού, άρα μπορεί να δημιουργηθεί μία αναζήτηση με βάση κάποια φίλτρα όπως τα 

megapixel της κάμερας, το έτος κυκλοφορίας του κινητού κλπ. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή των κριτικών σε πίνακες αριθμών ήταν η 

TF-IDF. Όπου κάθε λέξη αποθηκεύεται ξεχωριστά σε μία στήλη του πίνακα. Μία βελτίωση σε 

αυτό θα μπορούσε να είναι η χρήση μιας άλλης πιο σύνθετης μεθόδου της Word Embedding 

και συγκεκριμένα του αλγόριθμου word2vec. Σε αντίθεση με την TF-IDF o word2vec 

δημιουργεί έναν διάνυσμα πολλών διαστάσεων για να βρει την σύνδεση μιας λέξης με τις 

υπόλοιπες και πολλές φορές εκπαιδεύεται με έτοιμα λεξικά. Μία άλλη εναλλακτική θα ήταν η 

χρήση n-grams. Η TF-IDF αποθηκεύει την κάθε λέξη ξεχωριστά. Αυτό θα μπορούσε να 

αλλαχθεί και να μην σπάγαμε την πρόταση σε λέξεις αλλά σε ζευγάρια λέξεων ή και παραπάνω 

ελέγχοντας κάθε φορά την απόδοση του αλγορίθμου. 

Μία άλλη πιθανή βελτίωση θα μπορούσε να γίνει με την χρήση διαφορετικών νευρονικών 

δικτύων εκτός του multilayer perceptron που χρησιμοποιήθηκε. Πιθανά πιο σύνθετα μοντέλα 

νευρονικών δικτύων με ανατροφοδότηση της εξόδου ίσως έχουν καλύτερα αποτελέσματα από 

το μοντέλο του multilayer perceptron που εξετάστηκε. 

Επειδή η κατηγοριοποίηση των δεδομένων εκπαίδευσης έγινε χειροκίνητα, πιστεύουμε πως αν 

κατηγοριοποιηθούν περισσότερα σχόλια έτσι ώστε ο λόγος των κατηγοριοποιημένων προς τα 

υπόλοιπα να είναι μεγαλύτερος από 1500 / 3.500.000 = 0.0000428 το οποίο είναι ένας αρκετά 

μικρός αριθμός, τότε η αξιοπιστία του μοντέλου θα αυξηθεί. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν έτοιμα ταξινομημένα dataset προτάσεων, αλλά δεν προτιμήθηκε διότι μια 

λέξη μπορεί να περιέχει διαφορετικό νόημα σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας με 

αποτέλεσμα να μην υπήρχε βελτίωση αλλά χειροτέρευση της απόδοσης.  

Τέλος, η διεπαφή του χρήστη θα μπορούσε να γίνει και μία εφαρμογή για κινητά και η 

ιστοσελίδα να είναι mobile friendly έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδεθούν από 

οπουδήποτε και όχι αναγκαστικά από τον υπολογιστή τους.  
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