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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στο να ενημερώσει τον αναγνώστη για την 

επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης και των υποκλάδων της, τα βασικά μοντέλα συστημάτων 

συστάσεων καθώς και μια αρχή στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

γράφων. Στο τέλος αναλύεται η προσπάθεια δημιουργίας ενός υβριδικού συστήματος συστάσεων 

με την χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων γράφων. Για την κατασκευή του συγκεκριμένου 

υβριδικού συστήματος συστάσεων αρχικά κατασκευάζεται ένας γράφος ο οποίος λαμβάνει τα 

δεδομένα κριτικών από χρήστες της ιστοσελίδας «Amazon» για τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν. 

Αυτός ο γράφος περιέχει τα περισσότερα από τα στοιχεία που προσφέρονται από τα δεδομένα 

όπως οι χρήστες, τα αντικείμενα που έχουν αγοράσει και τις κριτικές που έχουν εισάγει για τα 

αντικείμενα αυτά. Αποτελούμενος από κόμβους και ακμές αυτών των στοιχείων, στην συνέχεια 

εισάγονται και χαρακτηριστικά στον κάθε διαφορετικό τύπο κόμβου και ακμής, όπως 

διανυσματικές απεικονίσεις σε κάθε λέξη της κάθε κριτικής με χρήση αλγόριθμου «Word2Vec», 

βάρη σε ακμές όπως η βαθμολογία που έχει εισάγει ο χρήστης στο προϊόν στην ακμή που συνδέει 

το προϊόν με τον χρήστη κ.α.. Ο γράφος στην συνέχεια δέχεται ανάλυση μέσω νευρωνικών 

δικτύων γράφων και προκύπτουν τα επιθυμητά αποτελέσματα προβλέψεων. Εδώ, αναλύονται 

τρεις διαφορετικοί τύποι αλγορίθμων νευρωνικών δικτύων γράφων, ο καθένας από τους οποίους 
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αναπαράστασης του γράφου κειμένων (graph-of-docs) και νευρωνικών 

δικτύων γράφων  
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δέχεται και διαφορετική δομή του αρχικά κατασκευασμένου γράφου. Τέλος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των αλγορίθμων αυτών και προτάσεις για την εξέλιξη του αντικειμένου.  
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ABSTRACT 

The present dissertation aims to inform the reader about the science of artificial intelligence 

and its subdivisions, the basic models of recommendation systems as well as a beginning in 

artificial neural networks and artificial graph neural networks. Finally, the attempt to create a 

hybrid system of recommendations using artificial graph neural networks is analyzed. To build 

this hybrid system of recommendations, a graph is first constructed that receives review data from 

the users of “Amazon” website for the products that they purchase. This graph contains most of 

the information offered by the given data such as users, items they have purchased and reviews 

they have given for those items. This graph, which consists of nodes and edges of the given data 

is then fed with features for each different type of node and edge, such as embeddings for each 

word of each review using the “Word2Vec” algorithm, edge weight such as the score given by the 

user for the product for the edge that connects the user with the product, etc. the graph is then 

analyzed via graph neural networks and the desired predicted results are obtained. Here, three 

different types of graph neural network algorithms are analyzed, each of which accepts a different 

structure of the originally constructed graph. Finally, the results of these algorithms are presented 

and suggestions for the evolution of the subject are given. 

 

Development of a hybrid graph-based recommendation system with the utilization of 

graph-of-docs representation and Graph Neural Networks 

Charalampos Aris Katsoudas 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

[Ο πρόλογος είναι προαιρετικός. Οποιεσδήποτε ειδικές αναφορές, ευχαριστίες, κλπ. που γίνονται 

σε τρίτους συνήθως περιλαμβάνονται στον πρόλογο.]    
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μηχανική μάθηση είναι μία μέθοδος ανάλυσης δεδομένων η οποία αυτοματοποιεί την 

δημιουργία αναλυτικών μοντέλων. Είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βασισμένος στην 

ιδέα πώς ένα σύστημα μπορεί να μαθαίνει από δεδομένα, να αναγνωρίζει μοτίβα εντός αυτών και 

να λαμβάνει αποφάσεις με ελάχιστη ή καθόλου παρέμβαση από τον άνθρωπο. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της τεράστιας εξέλιξης των υπολογιστών και της τεχνολογίας, 

η μηχανική μάθηση του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το τι εφαρμοζόταν τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Άρχισε από πρώιμα στάδια απλής αναγνώρισης μοτίβων και της θεωρίας πώς οι 

υπολογιστές μπορούν να μαθαίνουν να πραγματοποιούν συγκεκριμένες εργασίες χωρίς να 

προγραμματίζονται άμεσα. Τώρα πλέον, οι υπολογιστές είναι ικανοί να πραγματοποιούν 

αυτόματα πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα σε τεράστιο αριθμό δεδομένων, κατ’ επανάληψη και 

όλο και πιο γρήγορα. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα οδήγησε τα μοντέλα μηχανικής μάθησης να 

εφαρμοστούς σε πολυπληθής πρακτικές εφαρμογές όπως: αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να 

κινούνται αυτόνομα χωρίς κάποια βοήθεια από άνθρωπο, διαδικτυακές συστάσεις και προσφορές 

από εταιρίες όπως η «Amazon» και η «Netflix», αναγνώριση φυσικής γλώσσας, εικόνων και ήχων 

καθώς και διάφορες άλλες εφαρμογές.  

Όσον αφορά τα συστήματα συστάσεων, αυτά είναι συστήματα μηχανικής μάθησης τα 

οποία βοηθούν τους χρήστες να ανακαλύψουν καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες. Κάθε φορά που 

ένας άνθρωπος κάνει διαδικτυακές αγορές, ένα σύστημα συστάσεων τον οδηγεί στα προϊόντα και 
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τις υπηρεσίες που είναι πιο πιθανό να τον ενδιαφέρει και να προβεί στην αγορά τους. Ένα σύστημα 

συστάσεων είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση με διαδικτυακή υπόσταση, καθώς στον ψηφιακό 

κόσμο που ζούμε, οι χρήστες είναι πολύ συχνά κατακλεισμένοι από μεγάλο αριθμό επιλογών και 

χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να εντοπίσουν αυτό που  αναζητούν. Αυτό οδηγεί σε 

χαρούμενους πελάτες και εν συνεχεία αυτού, περισσότερες πωλήσεις προϊόντων. Τα συστήματα 

συστάσεων θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με πραγματικούς πωλητές, οι οποίοι όμως 

γνωρίζουν ήδη, βάση του ιστορικού του πελάτη και τον προτιμήσεων του, τι θα του αρέσει. 

Μία νέα τάση στα συστήματα συστάσεων που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια είναι η 

χρήση και ανάπτυξη συστημάτων συστάσεων με χρήση γράφων[12]. Η χρήση των γράφων στα 

συστήματα συστάσεων δίνει έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων στα συστήματα και με 

χρήση αυτών μπορούν να παραχθούν ακόμη καλύτερα συστήματα. Με τη βοήθεια των κριτικών 

που παράγουν οι χρήστες και στη συνέχεια της δόμησής τους σε μορφή γράφου (κόμβων λέξεων 

ή ολόκληρων κειμένων) γίνεται περισσότερο κατανοητή η σύνδεση που έχουν τα επηρεαζόμενα 

στοιχεία μεταξύ τους και το σύστημα γίνεται πιο αποδοτικό.  

Τα συστήματα συστάσεων ξεκίνησαν από πολύ απλά μοντέλα τα οποία μπορούσαν απλά 

να προτείνουν παρόμοια προϊόντα ανάλογα με αυτά που προτιμά ο χρήστης και να του κάνουν 

μία σύσταση 5 όμοιων προϊόντων. Τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί σε πολύπλοκα συστήματα τα 

οποία λαμβάνουν τεράστιο και διαφορετικό αριθμό δεδομένων από διάφορες εισόδους και 

μεθόδους με αποτέλεσμα τα συστήματα να προτείνουν ακριβώς αυτό που αναζητεί ο χρήστης 

κάνοντας έτσι την εμπειρία του πιο θετική και αυξάνοντας το κέρδος της επιχείρησης. 
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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ  

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ  

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ως μέσο για 

ηλεκτρονικές συναλλαγές οδήγησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των συστημάτων συστάσεων. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που προσφέρει αυτός ο τρόπος συναλλαγών είναι η άμεση και εύκολη 

ικανότητα του χρήστη να αφήσει κάποιο σχόλιο σύμφωνα με τι προτιμά και τι όχι. Για 

παράδειγμα, σε ιστοσελίδες όπως το «Netflix» και το «Amazon», ο χρήστης μπορεί να 

καταχωρήσει μία αξιολόγηση για μία ταινία (Netflix) ή για ένα προϊόν (Amazon) με το πάτημα 

μόνο ενός κουμπιού. Η μεθοδολογία που συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου να 

καταχωρηθούν οι προτιμήσεις των χρηστών, είναι αυτή της μορφής αξιολόγησης με την οποία οι 

χρήστες επιλέγουν μία αριθμητική βαθμολόγηση από έναν συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης (π.χ. 

σύστημα αξιολόγησης 5 αστεριών, αξιολόγηση με βαθμολογία από το 1 έως το 10, ακόμη και 

δυαδική αξιολόγηση «like» ή «dislike»). 

 Πέραν της άμεσης αξιολόγησης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, περισσότερο έμμεσοι, μέσω 

των οποίων οι χρήστες μπορούν να αφήσουν μία κριτική για ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται σε 

κάποια σελίδα στο ίντερνετ. Για παράδειγμα, μόνο η αγορά ενός προϊόντος, είναι μία μορφή 

κριτικής που αφήνει ο χρήστης, χωρίς κάποια επιπλέον ενέργεια από μέρους του, με αποτέλεσμα 
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να δημιουργείται ένα εικονικό προφίλ για αυτόν. Στην συνέχεια, η σελίδα μέσα από την οποία ο 

χρήστης αγόρασε το συγκεκριμένο προϊόν γνωρίζει το τι αρέσει στον χρήστη και το σύστημα 

συστάσεων προτείνει στον χρήστη παρόμοια προϊόντα με αυτό που αγόρασε.  

 Η βασική ιδέα πίσω από τα συστήματα συστάσεων είναι η ακόλουθη∙ το σύστημα δέχεται 

όσα περισσότερα δεδομένα (έμμεσα ή άμεσα) μπορεί να λάβει και στη συνέχεια τα χρησιμοποιεί 

για να προτείνει στον χρήστη όσο πιο κατάλληλα προϊόντα μπορεί. Η οντότητα στην οποία και 

αναφέρεται η σύσταση συνήθως ονομάζεται ως «χρήστης» και το προϊόν το οποίο προτείνεται 

συνήθως ονομάζεται ως «αντικείμενο». Συνεπώς η ανάλυση που γίνεται από τον αλγόριθμο του 

συστήματος συστάσεων βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκάστοτε 

χρήστη και των αντικειμένων, καθώς οι προηγούμενες αλληλεπιδράσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πυξίδα για την πρόβλεψη μελλοντικών προτιμήσεων του χρήστη [1]. 

 

2.1.1 Πώς δουλεύει ένας αλγόριθμος συστήματος συστάσεων 

Ο βασικός κανόνας που χρησιμοποιούν τα συστήματα συστάσεων είναι ότι υπάρχουν 

σημαντικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των χρηστών και των αντικειμένων. Για παράδειγμα, ένας 

χρήστης που ενδιαφέρεται για μία ταινία δράσης, είναι πολύ πιο πιθανό να ενδιαφέρεται και για 

άλλες ταινίες παρόμοιου περιεχομένου από το να ενδιαφέρεται για κωμωδίες ή για ντοκιμαντέρ. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι διάφορες κατηγορίες αντικειμένων έχουν πολλά παρόμοια 
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χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο του συστήματος 

συστάσεων προκειμένου να έχει πιο ακριβή αποτελέσματα στην πρόβλεψη του. Σε ακόμη πιο 

εξειδικευμένη ανάλυση, το εκάστοτε αντικείμενο, μπορεί να έχει παρόμοια γνωρίσματα, τα οποία 

οδηγούν τον αλγόριθμο σε πιο στοχευμένες προβλέψεις. Όλες αυτές οι συγκεκριμένες 

αλληλεξαρτήσεις των αντικειμένων εισάγονται στον αλγόριθμο σαν δεδομένα μέσω ενός πίνακα 

βαθμολόγησης και στη συνέχεια το μοντέλο μπορεί να κάνει προβλέψεις για τις προτιμήσεις ενός 

συγκεκριμένου χρήστη. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των προτιμήσεων που έχει ο χρήστης για τα 

αντικείμενα (μέσω των κριτικών που βάζει ο χρήστης) τόσο καλύτερα λειτουργεί το μοντέλο για 

τις επόμενες προβλέψεις του [5]. 

 

2.1.2 Ποιος είναι ο σκοπός των συστημάτων συστάσεων  

Ο κυρίαρχος σκοπός των συστημάτων συστάσεων είναι η αύξηση του κέρδους των 

εταιριών μέσω της αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων τους. Τα συστήματα συστάσεων 

χρησιμοποιούνται από εταιρίες προκειμένου να προτείνουν στους ενδιαφερόμενους προϊόντα που 

ταιριάζουν καλύτερα σε αυτούς και είναι πιο πιθανό να τα αγοράσουν. Στην σημερινή εποχή, ο 

ολοένα και αυξανόμενος αριθμός των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την τεράστια 

ποικιλομορφία τους δημιουργεί μία χαοτική πληθώρα επιλογών που συχνά μπορεί να μπερδεύει 

τον χρήστη. Εάν ο χρήστης δυσκολεύεται να βρει κάτι που τον ενδιαφέρει είναι πολύ πιθανό να 
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καταλήξει στο να μην αγοράσει τίποτα, κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια κέρδους από τον 

προμηθευτή. Ένα καλό σύστημα συστάσεων, επομένως, λειτουργεί σαν οδηγός για τον χρήστη. 

Ανάμεσα στα εκατοντάδες προϊόντα, το σύστημα μπορεί να προτείνει στον χρήστη τα προϊόντα 

που πραγματικά τον ενδιαφέρουν, χωρίς να κατακλύζεται από αδιάφορα προς αυτόν αντικείμενα. 

Έτσι, ο χρήστης περνάει σημαντικά λιγότερο χρόνο αναλύοντας τα προσφερόμενα προϊόντα 

καθώς χωρίς να το γνωρίζει άμεσα, έχει ήδη μπροστά του αυτά που τον ενδιαφέρουν. Το 

αποτέλεσμα είναι ο χρήστης να βρίσκει πιο εύκολα αυτό που επιθυμεί και η εταιρία να αυξάνει το 

κέρδος της [5]. 

 Η αύξηση των πωλήσεων που γίνεται μέσω των συστημάτων συστάσεων επιτυγχάνεται 

μέσω τριών στόχων. Ο πρώτος και πιο βασικός στόχος είναι η ομοιότητα. Όταν ο αλγόριθμος 

βρίσκει και προτείνει αντικείμενα παρόμοια με αυτά που έχει ήδη αγοράσει ο χρήστης, τότε είναι 

πιο πιθανό αυτός να αγοράσει και τα υπόλοιπα αφού τα βρίσκει ενδιαφέροντα γιατί είναι ίδια με 

προηγούμενες αγορές του. Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία νέων προτάσεων, καθώς η 

παρατεταμένη επίδειξη όμοιων με  τα προηγουμένως αγορασθέντα προϊόντα τείνει να οδηγεί στην 

κούραση και στην μείωση του  ενδιαφέροντος των χρηστών.  Ένα καλό μοντέλο, πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, προτείνοντας νέα και διαφορετικά αντικείμενα τα οποία 

όμως αφορούν τον συγκεκριμένο χρήστη και βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα ενδιαφέροντα του. 

Το συγκεκριμένο μειώνει το πρόβλημα της επαναπροβολής συγκεκριμένου αριθμού αντικειμένων 

βοηθώντας την εταιρία στην πώληση όλου του καταλόγου προϊόντων της καθώς και στην 

μεγαλύτερη ικανοποίηση του αγοραστικού κοινού της. Ο τρίτος και τελικός στόχος ενός μοντέλου 
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είναι αυτός της συγκυρίας ή τύχης.  Το μοντέλο πρέπει να προτείνει και αντικείμενα τα οποία είναι 

εντελώς καινούρια στον χρήστη, χωρίς κανέναν σύνδεσμο με τις προηγούμενες αγορές του. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να εμφανιστούν συνδέσεις μεταξύ του χρήστη και του αντικειμένου που 

πριν δεν υπήρχε κάποιο δεδομένο που να τις παρουσίαζε. Έτσι ούτε ο χρήστης εγκλωβίζεται σε 

παρόμοιες αγορές που μπορεί σε κάποιον δεδομένο χρόνο να φανούν ανούσιες, αλλά και η εταιρία 

αυξάνει το δυναμικό των προϊόντων της [2, 3]. 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ  

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται πίσω από τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούν δύο 

ειδών δεδομένα. Τα πρώτα είναι δεδομένα αλληλεπιδράσεων μεταξύ χρήστη και αντικειμένου 

όπως το τι αντικείμενα έχει αγοράσει ο χρήστης, ποιες ταινίες έχει δει κ.ο.κ. Τα δεύτερα είναι τα 

χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν τα αντικείμενα ή ο χρήστης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν 

το πρώτο είδος δεδομένων λέγονται μέθοδοι ή τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσματος 

(collaborative filtering), ενώ οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν το δεύτερο είδος δεδομένων λέγονται 

τεχνικές με βάση το περιεχόμενο (content based) οι οποίες εστιάζουν στην σύγκριση αντικειμένων 

για την εύρεση κοινών χαρακτηριστικών.[31] 



Ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος συστάσεων με τη χρήση της αναπαράστασης του γράφου 

κειμένων (graph-of-docs) και νευρωνικών δικτύων γράφων  

 Χαράλαμπος – Άρης Κατσούδας 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 10 

 

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες μοντέλων συστημάτων συστάσεων που χρησιμοποιούνται 

συχνά. Τεχνικές με βάση τη γνώση (knowledge-based) χρησιμοποιούν δεδομένα τα οποία 

προκύπτουν από ακριβής προϋποθέσεις που ορίζει ο χρήστης κατά την πρώτη εισαγωγή του στο 

σύστημα. Για παράδειγμα, σε εφαρμογές όπως το «Booking» όπου προτείνει σπίτια για διακοπές 

περιορισμένου χρόνου, είναι δύσκολο να συλλεχθούν πληροφορίες εκ των προτέρων για τον 

χρήστη καθώς κάθε αναζήτηση είναι και διαφορετική και δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για 

αυτή. Οπότε σε τέτοιες εφαρμογές, ο χρήστης μπορεί να ορίσει εξ’ αρχής πρότυπα αναζήτησης 

όπως την τιμή που επιθυμεί να πληρώσει, τον αριθμό των δωματίων του σπιτιού και την απόσταση 

που μπορεί να έχει το σπίτι από την παραλία ή από το κέντρο. Το αποτέλεσμα αυτού είναι το 

μοντέλο να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποια συγκεκριμένη κατηγορία σπιτιών να αναφερθεί 

προκειμένου να έχει κάποια αποτελεσματική πρόταση. Αντί να χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα, 

όπως κριτικές ή προηγούμενες αγορές, η γνώση έρχεται άμεσα από τον χρήστη και μειώνει το 

εύρος της αναζήτησης. Τέλος, υπάρχουν υβριδικά μοντέλα (hybrid- systems) τα οποία 

χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό από τα προαναφερθέντα με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη 

απόδοση σε μεγαλύτερο εύρος προβλημάτων [31]. 

2.2.1 Μοντέλα συνεργατικού φιλτραρίσματος ( Collaborative Filtering ) 

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν συνεργατικό φιλτράρισμα δημιουργούν ένα προφίλ για 

τον κάθε χρήστη, συλλέγοντας πληροφορίες και δεδομένα προτιμήσεων από άλλους χρήστες. 
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Όλες οι πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, αναλύονται με σκοπό την δημιουργία ομάδων 

χρηστών με παρόμοιες προτιμήσεις, οι οποίοι συχνά επιλέγουν τα ίδια αντικείμενα. Ένα 

παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι μία σελίδα η οποία χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

προτάσεων για να προτείνει διάφορα εστιατόρια. Με την συλλογή των στοιχείων (δεδομένων) από 

διάφορους ανθρώπους που επισκέπτονται συχνά εστιατόρια και στην συνέχεια με την ανάλυση 

τους προσδιορίζονται συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που προτιμούν τον εκάστοτε τύπο 

εστιατορίου. Με αυτόν τον τρόπο, ένας καινούριος χρήστης με δικές του προτιμήσεις οι οποίες 

είναι όμως κοντά σε μία συγκεκριμένη ομάδα, προστίθεται στην συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι, το 

σύστημα προτάσεων συστήνει ένα νέο εστιατόριο, το οποίο δεν έχει επισκεφθεί ο ίδιος αλλά 

υπάρχει στις προτιμήσεις των άλλων χρηστών της ομάδας στην οποία ανήκει. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα συνεργατικού φιλτραρίσματος (Πηγή: maruti techlabs) 

 Στην τεχνική αυτή, υπολογίζεται η ομοιότητα που έχουν οι χρήστες μεταξύ τους και με τις 

άλλες ομάδες χρηστών. Δημιουργείται, έτσι, ένας πίνακας R που συνδέει τους χρήστες και τα 

αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν τους χρήστες για την συγκεκριμένη κατηγορία προβλήματος. 

Τα στοιχεία του πίνακα αυτού δηλώνουν την προτίμηση του εκάστοτε χρήστη για το κάθε 

χαρακτηριστικό αντικείμενο [5]. Με τη χρήση αυτού του πίνακα, μπορεί να βρεθεί η ομοιότητα 

δύο χρηστών μέσω του τύπου συσχέτισης του Pearson:  
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𝑠𝑖𝑚(𝑎, 𝑏) =
∑ (𝑟𝑎�̇� − 𝑟𝑎)(𝑟𝑏𝑖 − 𝑟𝑏)𝜄

√∑ (𝑟𝑎�̇� − 𝑟𝑎)2
𝑖 ∗  √∑ (𝑟𝑏𝑖 − 𝑟𝑏)2

𝑖

 

όπου: ο συμβολισμός rai  δηλώνει τον βαθμό προτίμησης το χρήστη a για το αντικείμενο i , ο 

συμβολισμός ra δηλώνει τη μέση αξιολόγηση του χρήστη a για τα αντικείμενα και ο συμβολισμός 

sim(a,b) δηλώνει τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ των χρηστών a και b αντίστοιχα.  

Ένα παράδειγμα ενός πίνακα R μπορεί να είναι και αυτό του παρακάτω πίνακα 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 : Παράδειγμα πίνακα προτιμήσεων από χρήστες (Πηγή: [1]) 
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U2  5   4  

U3 5 3  1   

U4   3   4 

U5    3 5  

U6 5  4    

 

 

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται 6 χρήστες καθώς και οι βαθμολογίες που 

έχουν δώσει σε διάφορες ταινίες. Οι τιμές που δεν υπάρχουν στον πίνακα απεικονίζουν ταινίες 

που δεν έχουν δει οι χρήστες και επομένως δεν υπάρχει κάποια βαθμολόγηση. Το παράδειγμα του 

πίνακα αποτελεί μόνο ένα μικρό παράδειγμα καθώς σε πραγματικά δεδομένα, ο αριθμός των 

χρηστών και των αντικειμένων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. 

2.2.2 Μοντέλα με βάση το περιεχόμενο  

Στα μοντέλα αυτά γίνεται εστίαση στα εκάστοτε χαρακτηριστικά του αντικειμένου 

προκειμένου να βρεθούν παρόμοια αντικείμενα. Σε παραδείγματα όπως ταινίες, παρόμοια 

γνωρίσματα είναι το είδος της ταινίας και οι ηθοποιοί που παίζουν σε αυτή, σε προϊόντα ενός 

μαγαζιού, μπορεί να αναφέρονται στο χρώμα, το μέγεθος ή τον σκοπό τους ενώ σε βιβλία ή 
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οποιοδήποτε έγγραφο αναζητούνται το θέμα τους, οι λέξεις που μπορεί να περιέχονται ή η 

βιβλιογραφία τους. Ο όρος περιεχόμενο αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα συστήματος με βάση τη γνώση (Πηγή: sciforce) 

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν το «περιεχόμενο» του αντικειμένου (δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά του) προτείνουν προϊόντα και υπηρεσίες με βάση το προφίλ που έχει 

δημιουργηθεί για τον εκάστοτε χρήστη. Αυτό το προφίλ δημιουργείται από προηγούμενες 

προτιμήσεις, επιλογές και ενδιαφέροντα που έχει δείξει στο παρελθόν ο συγκεκριμένος χρήστης. 

Για παράδειγμα μπορεί να έχει αγοράσει ένα κινητό μίας συγκεκριμένης μάρκας, άρα είναι πιο 

πιθανό να ξαναγοράσει κάτι από την ίδια μάρκα. Για να είναι δυνατή η διαμόρφωση των 
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προτάσεων πρέπει να είναι γνωστές οι προτιμήσεις των χρηστών αλλά και η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών προϊόντων σύμφωνα με τα κριτήρια των χρηστών. Οι επιλογές που έχει κάνει ο 

χρήστης ( π.χ. ποιο προϊόν αγοράζει, ποια σελίδα κοιτάζει, τι κριτικές αφήνει ) αποθηκεύονται στο 

προφίλ του. Ένα μοντέλο στη συνέχεια είναι ικανό να προσδιορίσει τον βαθμό κατά τον οποίο 

ένας χρήστης ενδιαφέρεται για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και στη συνέχεια οι προτάσεις 

δημιουργούνται προσδιορίζοντας σε ποιο βαθμό ένα προϊόν είναι παρόμοιο με μία προηγούμενη 

επιλογή του συγκεκριμένου χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης έχει βαθμολογήσει με 

υψηλό βαθμό μία ταινία δράσης, τότε ο αλγόριθμος θα προτείνει και άλλες ταινίες δράσης.  

Ο βαθμός ομοιότητας των αντικειμένων δεν προσδιορίζεται μόνο από ένα χαρακτηριστικό 

του αντικειμένου. Το μοντέλο τροφοδοτείται με όσες περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν, τόσο 

για τα εκάστοτε χαρακτηριστικά του αντικειμένου, όσο και για τα στοιχεία του χρήστη. Ο 

υπολογισμός των προτάσεων καθορίζεται από το βαθμό ομοιότητας των χαρακτηριστικών του 

αντικειμένου με τις προτιμήσεις του χρήστη, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από προηγούμενες 

επιλογές του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού της ομοιότητας μεταξύ των διαφορετικών 

προτάσεων [5]. Ένας από αυτούς είναι ο παρακάτω:  

𝑠𝑖𝑚(𝑆𝑖, 𝑆𝑗) =  
∑ 𝑊𝑘𝑖 ∗ 𝑊𝑘𝑗𝑘

√∑ 𝑊𝑘𝑖
2  𝑘 ∗ √∑ 𝑊𝑘𝑗

2
𝑘

 

όπου:  ο συμβολισμός Sim(Si,Sj) δηλώνει τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ των αντικειμένων Si και 

Sj και οι συμβολισμοί Wki, Wkj δηλώνουν τους βαθμούς προτίμησης για το χαρακτηριστικό k του 

αντικειμένου i και j αντίστοιχα.  
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 Τα συστήματα συστάσεων με βάση το περιεχόμενο έχουν σημαντικά μειονεκτήματα. 

Εξαρτώνται αποκλειστικά από τις πληροφορίες του εκάστοτε προϊόντος με αποτέλεσμα όταν οι 

πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς, οι παραγόμενες προτάσεις να μην είναι αποτελεσματικές σε 

μεγάλο βαθμό. Η χρήση τους μπορεί να αποβεί αποτελεσματική όταν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

για τα αντικείμενα αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται πολλές φορές σε πραγματικά 

δεδομένα. Για το λόγο αυτό, τέτοια συστήματα δεν χρησιμοποιούνται αυτούσια αλλά συνήθως 

προτιμάται ένα υβριδικό σύστημα (Κεφ 2.2.4), τα οποία αναλύονται παρακάτω.  

2.2.3 Μοντέλα με βάση την γνώση  

Τα συστήματα συστάσεων με βάση τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε προβλήματα που 

αφορούν αντικείμενα τα οποία δεν αγοράζονται συχνά και σε μεγάλο βαθμό. Παραδείγματα 

τέτοιων αντικειμένων μπορεί να είναι κτήρια και μεγάλα σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα, 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς και άλλα ακριβά αγαθά. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

αντικειμένων, δεν υπάρχει αρκετές κριτικές χρηστών οπότε τα συστήματα συστάσεων που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως (Κεφ. 2.2.1 & Κεφ 2.2.2) δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα συστάσεων. Αυτό το πρόβλημα συναντάται και σε προβλήματα στα 

οποία δεν υπάρχουν αρχικές πληροφορίες για τον χρήστη ή για το αντικείμενο και ονομάζεται ως 

ψυχρή εκκίνηση (cold-start problem). Επίσης σε τέτοια αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα και ακριβά 

αγαθά, οι προτιμήσεις των χρηστών αλλάζουν με τον καιρό. Για παράδειγμα, τα μοντέλα 
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αυτοκινήτων εξελίσσονται με τον καιρό και με παρόμοιο τρόπο εξελίσσεται και το ενδιαφέρον 

του χρήστη για αυτά. Ακόμα, τα αυτοκίνητα έχουν διάφορες μάρκες, κατηγορίες, μοντέλα, 

χρώματα και εσωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα ο χρήστης να θέλει να αναφερθεί σε κάτι πολύ 

εξειδικευμένο από αυτά. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την συλλογή 

δεδομένων για τα συγκεκριμένα συστήματα συστάσεων.  

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα συστήματος με βάση τη γνώση (Πηγή: sciforce) 

Τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με συστήματα συστάσεων με βάση την γνώση, 

όπου δεν χρησιμοποιούνται προηγούμενες κριτικές των χρηστών για την παραγωγή προτάσεων. 
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Αντιθέτως, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη 

στο σύστημα για το ποιες είναι οι προτιμήσεις του, από τις οποίες και προκύπτουν τα ανάλογα 

αποτελέσματα. Άρα η γνώση στην οποία αναφέρεται το όνομα του μοντέλου είναι στο κατά πόσο 

κάθε χαρακτηριστικό και υπηρεσία του αντικειμένου θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

που έχει ο χρήστης. Οι προτάσεις προκύπτουν από την ομοιότητα μεταξύ των απαιτήσεων του 

χρήστη και των περιγραφών του αντικειμένου. Η ρητή προδιαγραφή των απαιτήσεων του χρήστη 

οδηγεί σε μεγαλύτερο έλεγχο του χρήστη στο σύστημα συστάσεων. Τόσο στην τεχνική 

συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering) όσο και στην τεχνική με βάση το 

περιεχόμενο (content based) οι προτάσεις καθορίζονται ολοκληρωτικά είτε από τις ενέργειες και 

κριτικές του χρήστη στο παρελθόν, είτε από κριτικές και ενέργειες άλλων χρηστών, είτε από 

συνδυασμό αυτών. Τα συστήματα συστάσεων με βάση την γνώση ξεχωρίζουν από τα αλλά καθώς 

επιτρέπουν στον χρήστη να δώσει ακριβείς πληροφορίες για το ποιες είναι οι ανάγκες του.[5] 

 

2.2.4 Υβριδικά μοντέλα (Hybrid Systems)  

Τα τρία παραπάνω συστήματα (Κεφ. 2.2.1, Κεφ 2.2.2, Κεφ. 2.2.3) επιδέχονται 

διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Για παράδειγμα στην περίπτωση συστημάτων συνεργατικού 

φιλτραρίσματος, το μοντέλο βασίζεται σε κριτικές άλλων χρηστών. Στην περίπτωση συστημάτων 

με βάση το περιεχόμενο το μοντέλο βασίζεται σε περιγραφές των αντικειμένων και τις κριτικές 
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του ίδιου του χρήστη, ενώ στην περίπτωση του συστήματος με βάση την γνώση, το μοντέλο 

βασίζεται στην ρητή εισαγωγή πληροφοριών και προτιμήσεων από τον χρήστη για παραγωγή 

προτάσεων. Όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους 

δεδομένων, το οποίο συνεπάγεται διαφορετικά προτερήματα και μειονεκτήματα. 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα υβριδικού συστήματος (Πηγή: maruti techlabs) 
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Σε πολλές περιπτώσεις προβλημάτων, όπου τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα είναι 

μεγάλου μεγέθους και διαφορετικού τύπου, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τύπων 

συστημάτων προτάσεων για το ίδιο πρόβλημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν υβριδικά μοντέλα. Τα υβριδικά μοντέλα αποτελούν έναν συνδυασμό όλων των 

παραπάνω συστημάτων, όπου διαφορετικές τεχνικές του κάθε συστήματος χρησιμοποιούνται για 

να προκύψουν μεγαλύτερης ακρίβειας αποτελέσματα. 

2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ  

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αλλά και στη συνέχεια της χρήσης ενός συστήματος 

συστάσεων, μπορούν να προκύψουν προβλήματα τα οποία και πρέπει να αντιμετωπιστούν 

προκειμένου το σύστημα συστάσεων να δίνει ικανοποιητικές προτάσεις.  

2.3.1 Πρόβλημα ψυχρής εκκίνησης (Cold-start problem) 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των συστημάτων συστάσεων είναι ο αριθμός των 

αρχικά διαθέσιμων κριτικών, ο οποίος είναι αρκετά μικρός όταν ένα νέο προϊόν εισάγεται σε μία 

ιστοσελίδα, καθώς και στην περίπτωση νέων χρηστών όπου δεν έχουν επιλέξει προϊόντα οπότε 

δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για τις επιλογές, άρα και τις προτιμήσεις τους. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις γίνεται πολύ δύσκολη η εφαρμογή μοντέλων συνεργατικού φιλτραρίσματος. Από την 
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άλλη, ενώ οι τεχνικές με βάση το περιεχόμενο και οι τεχνικές με βάση τη γνώση ανταπεξέρχονται 

καλύτερα στο συγκεκριμένο πρόβλημα, σε πραγματικά προβλήματα μπορεί να μην υπάρχουν τα 

δεδομένα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποδοτικά. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του 

συγκεκριμένου προβλήματος είναι η συλλογή και ανάλυση των προτιμήσεων του χρήστη με 

τεχνικές με βάση το περιεχόμενο. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, δημιουργούνται αρχικές 

αξιολογήσεις από τον συγκεκριμένο χρήστη οι οποίες στην συνέχεια μπορούν να γίνουν βάση για 

την παραγωγή προτάσεων από το μοντέλο, έως ότου υπάρξουν περισσότερα δεδομένα για τον 

χρήστη ή για άλλους παρόμοιους χρήστες  μέσω άλλων τεχνικών όπως του συνεργατικού 

φιλτραρίσματος [1].  

 

Εικόνα 5: Πρόβλημα ψυχρής εκκίνησης 
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2.3.2 Αντιμετώπιση απάτης – Ψευδείς πληροφορίες  

Η χρήση συστημάτων συστάσεων έχει τεράστιο αντίκτυπο στον όγκο πωλήσεων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάχρηση αυτών των συστημάτων από 

τους πωλητές των προϊόντων και των υπηρεσιών, προκειμένου να αναδεικνύονται τα δικά τους 

αντικείμενα σε μεγαλύτερο ποσοστό για αύξηση του κέρδους τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

κατάχρησης ενός συστήματος συστάσεων είναι η εισαγωγή υψηλών κριτικών από τους ίδιους τους 

πωλητές στα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα να φαίνονται πιο καλά ή προτιμητέα από το πόσο 

πραγματικά είναι. Στην αντίθετη πλευρά, ανταγωνιστές μπορεί να εισάγουν χαμηλές κριτικές με 

αποτέλεσμα να μειώνουν την αξία του προϊόντος, καθώς δεν προτιμάται από περισσότερους 

χρήστες, αφού βλέπουν αρνητικές κριτικές. Τέτοια φαινόμενα οδηγούν στην συνολικά κακή 

λειτουργία του συστήματος συστάσεων με αποτέλεσμα χρήστες οι οποίοι το χρησιμοποιούν ορθά 

να μην λαμβάνουν τις καταλληλότερες συστάσεις. Με το πέρασμα των χρόνων, διάφορες τεχνικές 

έχουν δημιουργηθεί για την αποτροπή τέτοιων κακόβουλων ενεργειών, αλλά το πρόβλημα 

παραμένει ακόμα καθώς μελέτες δείχνουν ότι τέτοιες πρακτικές είναι αρκετά αποτελεσματικές 

και είναι δύσκολο να εντοπιστούν [5].  
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2.3.3 Προσωπικά δεδομένα και συστήματα συστάσεων  

Τα συστήματα συστάσεων βασίζονται κατά κύριο λόγο σε δεδομένα και ενέργειες που 

παράγουν οι χρήστες κατά την περιήγηση του στο ίντερνετ. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να 

περιέχουν ευαίσθητο περιεχόμενο το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλες προσωπικές πληροφορίες του χρήστη. Η έγκριση 

ανάλυσης τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να οδηγεί τους χρήστες σε διάφορες 

ανησυχίες ως προς του που και σε ποιους διοχετεύονται αυτές. Τέτοιες ανησυχίες οδηγούν σε 

μείωση των διαθέσιμων πληροφοριών, κάτι το οποίο δυσκολεύει την δημιουργία βέλτιστων 

συστημάτων συστάσεων, καθώς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις πληροφορίες. Για αυτόν 

το λόγο, τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται αλγόριθμοι οι οποία προστατεύουν την ανωνυμία 

του χρήστη, με αποτέλεσμα αυτός να αισθάνεται πιο άνετα στο να διαθέσει συγκεκριμένες 

πληροφορίες για αυτόν [5].  
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3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  

Η Μηχανική Μάθηση ορίζεται ως το φαινόμενο κατά το οποίο ένα σύστημα βελτιώνει την 

απόδοσή του κατά την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης εργασίας, χωρίς όμως να υπάρχει ανάγκη να 

προγραμματιστεί εκ νέου. Η Μηχανική Μάθηση έχει ως σκοπό την δημιουργία μηχανών, οι οποίες 

είναι ικανές να βελτιώνουν την απόδοση τους χωρίς κάποια παρέμβαση από τον άνθρωπο, με 

αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης της 

ήδη υπάρχουσας γνώσης (δεδομένα) και εμπειρίας. Ένας γενικός ορισμός για την λειτουργία αυτή 

δίνεται από τον Mitchell (1997):  

«Ένα πρόγραμμα υπολογιστή λέμε ότι μαθαίνει από την εμπειρία Ε ως προς κάποια κλάση 

εργασιών Τ και μέτρο απόδοσης Ρ, αν η απόδοση του σε εργασίες από το Τ, όπως μετριέται από 

το Ρ, βελτιώνεται μέσω της εμπειρίας Ε.»  

Με τη χρήση ορισμένων αλγορίθμων οι οποίοι μπορούν να «μαθαίνουν» μέσα από τα ίδια 

τα δεδομένα, η Μηχανική Μάθηση επιτρέπει σε υπολογιστές να βρίσκουν πρότυπα/μοτίβα εντός 

των δεδομένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρεμβολή του προγραμματιστή στον τρόπο με τον 

οποίο συλλέγονται και αναλύονται τα δεδομένα, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη κάποια 

ουσιαστική παρέμβαση στον κώδικα [45]. Η χρήση της Μηχανικής μάθησης έχει εφαρμογή σε 

διάφορους επιστημονικούς τομείς καθώς και σε τομείς της αγοράς και των επιχειρήσεων. Μερικές 

από τις εφαρμογές είναι η πρόβλεψη αναζητήσεων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο [5], πρόβλεψη 
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αστοχίας υλικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων σε κατασκευές [37], κατανομή των πελατών 

σε βαθμίδες και κατηγορίες [40], αναγνώριση και κατανόηση εικόνων και σχεδίων [41] καθώς και 

κατασκευή οικονομοτεχνικών μοντέλων [6]. 

 Στην περίπτωση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που ανήκουν στην Μη 

Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως και στην περίπτωση Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων, ως 

μάθηση προσδιορίζεται η δυνατότητα που διαθέτουν τα συστήματα στο να μετασχηματίζουν την 

εσωτερική τους δομή, παρά στο να μεταβάλλουν κατάλληλα τη γνώση που έχει καταχωρηθεί μέσα 

σε αυτά κατά την δημιουργία τους [45].  

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης 

απαιτεί ορισμένα βήματα προκειμένου το μοντέλο να κατασκευαστεί με σωστό τρόπο. Αρχικό 

βήμα είναι η συλλογή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του μοντέλου. 

Επόμενο βήμα είναι η εκκαθάριση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Σε πολλές περιπτώσεις 

συλλογής δεδομένων, τα δεδομένα που λαμβάνονται μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες 

δεν είναι απαραίτητες για το πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν δυσκολίες στην επίλυση 

του. Με την εκκαθάριση τους και στην συνέχεια την σωστή τους δόμηση, τα δεδομένα μπορούν 
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να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία μοντέλων. Στην συνέχεια, τα δεδομένα διαχωρίζονται σε 

δύο υποομάδες:  

• τα δεδομένα εκπαίδευσης, όπου το μοντέλο μηχανικής μάθησης εκπαιδεύεται 

• τα δεδομένα ελέγχου, όπου δοκιμάζεται η ακρίβεια του μοντέλου στην εύρεση των 

σωστών τιμών. 

Η διαδικασία κατασκευής του μοντέλου συνεχίζεται με την εκπαίδευση και κατάλληλη 

τροποποίηση των μεταβλητών του μοντέλου. Το μοντέλο αξιολογείται στα δεδομένα που έχουν 

χωριστεί για δοκιμή και τα αποτελέσματα συλλέγονται και τροφοδοτούνται πίσω στο μοντέλο, 

προκειμένου να γίνει επιπλέον εκπαίδευση. Σε τελικό στάδιο, αρχίζει η λειτουργία του μοντέλου, 

το οποίο πλέον είναι ικανό να δέχεται νέα δεδομένα, στα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί και 

ακολούθως παράγει τα αποτελέσματα που απαιτούνται [45]. 

3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ο τομέας της Μηχανικής Μάθησης διακρίνεται σε τρείς διαφορετικούς τρόπους μάθησης, 

ανάλογα με την ύπαρξη ή μη παλαιότερων δεδομένων που περιγράφουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα: 

• Επιβλεπόμενη Μάθηση (Supervised Learning) είναι η διαδικασία όπου ο 

αλγόριθμος κατασκευάζει μια συνάρτηση που απεικονίζει δεδομένες εισόδους 
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(σύνολο εκπαίδευσης) σε γνωστές επιθυμητές εξόδους, με απώτερο στόχο τη 

γενίκευση της συνάρτησης [2]. 

• Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning), όπου ο αλγόριθμος 

κατασκευάζει ένα μοντέλο για κάποιο σύνολο εισόδων υπό μορφή παρατηρήσεων 

χωρίς να γνωρίζει τις επιθυμητές εξόδους [2]. 

•  Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning), όπου ο αλγόριθμος μαθαίνει 

μια στρατηγική ενεργειών μέσα από άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον [2]. 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι κατηγορίες αυτές. 

3.2.1 Μάθηση με Επίβλεψη ή Επιβλεπομένη Μάθηση  

Στην μάθηση με επίβλεψη ή αλλιώς επιβλεπόμενη μάθηση, οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται 

με χρήση δεδομένων τα οποία έχουν επισημανθεί με ετικέτες. Για παράδειγμα, τα δεδομένα 

φέρουν μία ετικέτα «TRUE» («T») ή «FALSE» («F»). Ο αλγόριθμος λαμβάνει ένα πακέτο 

δεδομένων που περιέχει ένα σύνολο εισόδων μαζί με τις αντίστοιχες σωστές εξόδους και μαθαίνει 

συγκρίνοντας την πραγματική έξοδο του συστήματος με τις σωστές ετικέτες. Στη συνέχεια, ο 

αλγόριθμος τροποποιεί κατάλληλα το μοντέλο.  

 Στην μάθηση με επίβλεψη χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως κατηγοριοποίηση, 

παλινδρόμηση και πρόβλεψη. Μέσω αυτών δημιουργούνται πρότυπα που χρησιμοποιούνται για 

να προβλεφθούν οι τιμές των ετικετών σε πρόσθετα δεδομένα τα οποία δεν διαθέτουν ετικέτα. Με 
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άλλα λόγια, χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα για την πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων 

σε καταστάσεις που δεν έχει ξανασυναντήσει το μοντέλο. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο μπορεί να 

προβλέπει εάν οι συναλλαγές που γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας είναι έγκυρες ή προϊόν 

κλοπής [45]. 

3.2.2 Μη Επιτηρουμένη ή Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση  

Στην μη επιτηρούμενη μάθηση ή αλλιώς στη μη επιβλεπόμενη μάθηση χρησιμοποιούνται 

δεδομένα τα οποία δεν διαθέτουν ετικέτα ιστορικού. Χωρίς να παρέχεται κάποια εμπειρία στον 

αλγόριθμο, σκοπός αυτού είναι να βρεθεί η δομή των δεδομένων εισόδου. Ο αλγόριθμος θα πρέπει 

να είναι ικανός να βρει μοτίβα εντός των δεδομένων και να μπορέσει να τα διαχωρίσει. Για 

παράδειγμα, να μπορεί να ταξινομεί τους πελάτες ενός καταστήματος σε συγκεκριμένες βαθμίδες 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, που δίνονται από τα δεδομένα [40]. Στη συνέχεια αυτή η 

ταξινόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ ανάλογα με την 

κατηγορία.  

 Στην μη επιτηρούμενη μάθηση χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως ομαδοποίηση (Clustering) 

και μείωση διαστάσεων (Dimensionality Reduction). Δημοφιλείς τεχνικές που χρησιμοποιεί η μη 

επιβλεπόμενη μάθηση είναι η Ιεραρχική Ομαδοποίηση (Hierarchical Clustering), η ομαδοποίηση 

Κ-μέσων (Κ-means Clustering) κ.τ.λ.. Επίσης, η μη επιβλεπόμενη μάθηση χρησιμοποιείται σε 

προβλήματα όπως ανάλυση συσχετισμών (Association Analysis) και ομαδοποίησης [45]. 
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3.2.3 Ενισχυτική Διδασκαλία ή Μάθηση  

Στην ενισχυτική μάθηση, ένα πρόγραμμα υπολογιστή αλληλοεπιδρά με ένα δυναμικό 

περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος, χωρίς να υπάρχει κάποια 

σχετική διαδικασία προκειμένου να γνωρίζει πόσο κοντά βρίσκεται στον στόχο του. 

Παραδείγματα ενισχυτικής διδασκαλίας χρησιμοποιούνται στην λειτουργία αυτόνομων 

αυτοκινήτων, στην κίνηση ρομπότ σε περιβάλλοντα και σε παιχνίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 

αλγόριθμος μαθαίνει μέσω της δοκιμής και των λαθών, ποια έκβαση είναι η επιθυμητή, δηλαδή 

ποια δράση επιφέρει μεγαλύτερη ανταμοιβή.  

 Για κάθε πρόβλημα προς επίλυση στον χώρο της μηχανικής μάθησης, υπάρχει ένας 

κατάλληλος τρόπος μάθησης και για κάθε τρόπο μάθησης υπάρχει τουλάχιστον ένας κατάλληλος 

αλγόριθμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί [45]. 
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4. TEXNHTA ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ TEXNHTA ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι μία τεχνητή προσομοίωση του νευρικού συστήματος 

των ζώντων οργανισμών (καθώς και των ανθρώπων), αφού το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι 

ότι οι κύριες αρχές λειτουργίας τους βασίζονται σε αυτό. Η μελέτη των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων έχει προχωρήσει τόσο πολύ σήμερα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση 

κάθε είδους προβλημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποτελούνται από 

διασυνδεδεμένα υπολογιστικά στοιχεία – κόμβους διατεταγμένα σε σειρές/επίπεδα (layers), όπου 

η κάθε σειρά κόμβων λαμβάνει ως είσοδο την έξοδο των κόμβων της προηγούμενης σειράς. Αυτά 

τα στοιχεία έχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα (δεδομένα) που δέχονται 

στην είσοδο τους, να τα περνάνε από κάποιου είδους επεξεργασία, να μαθαίνουν και να 

προσαρμόζονται [49]. 

4.1.1 Συσχετισμός τεχνητών και φυσικών νευρωνικών δικτύων  

Η φιλοσοφία των νευρωνικών δικτύων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι 

διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι κλασσικοί υπολογιστές και ο κλασσικός 

προγραμματισμός όπου ο προγραμματιστής είναι αυτός που ορίζει το τι συμβαίνει την κάθε 
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στιγμή. Η λειτουργία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων προσπαθεί να συνδέσει τον τρόπο με τον 

οποίο σκέφτεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος με τον αφηρημένο μαθηματικό τρόπο σκέψης. Με 

αυτόν τον τρόπο, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο μπορεί να εκπαιδεύεται σε κάποιον τύπο 

δεδομένων, στην συνέχεια να θυμάται ή να ξεχνά μία αριθμητική τιμή και να την επεξεργάζεται. 

Ακριβώς όπως θα μπορούσε να δουλεύει ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Σε αντίθεση όμως με τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο μπορεί πλέον να αναλύσει τεράστιο αριθμό 

δεδομένων και να χρησιμοποιήσει πολύπλοκες μαθηματικές συναρτήσεις και κάθε είδους 

εργαλεία από την μαθηματική ανάλυση. 

Σε αντίθεση με τους νευρώνες του εγκεφάλου, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα τα οποία 

δημιουργούν ένα πυκνό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ τους, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ 

πιο απλά και χρησιμοποιούν πολύ απλοποιημένα μοντέλα νευρώνων, τέτοια ώστε να διατηρούν 

μόνο τα πολύ αδρά χαρακτηριστικά των λεπτομερών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην 

νευρολογία. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν αυτά τα βασικά μοντέλα είναι 

τα ακόλουθα:  

• Οι νευρώνες πρέπει να αποτελούνται από ρυθμιζόμενες παραμέτρους, ώστε να 

πραγματοποιείται η διαδικασία της μάθησης. 

• Το δίκτυο πρέπει να αποτελείται από πολλούς νευρώνες, ώστε να επιτυγχάνεται 

παραλληλισμός της επεξεργασίας και κατανομή της πληροφορίας που παρέχεται στο 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο.  
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Η θεμελιώδης μονάδα επεξεργασίας της πληροφορίας ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου 

είναι ο νευρώνας (neuron) ή κόμβος (node) [48], ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω 

(Κεφ. 4.2.1).  

4.1.2 Σκοπός της λειτουργίας ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου (ΤΝΔ)  

Κατά κύριο λόγο ο σκοπός της δημιουργίας και στη συνέχεια της λειτουργίας ενός ΤΝΔ 

είναι να μπορεί να πραγματοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες, που ορίζονται από τον 

προγραμματιστή, χωρίς, όμως, στη συνέχεια να λαμβάνει αυτός μέρος στη λειτουργία και ρύθμισή 

του. Για παράδειγμα, ένα ΤΝΔ πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίζει εικόνες, να αναγνωρίζει 

ηχητικά μηνύματα καθώς και νοήματα προτάσεων μέσα σε κείμενα ή ολόκληρα βιβλία, αφού 

πρώτα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα σε δεδομένα του εκάστοτε προβλήματος.  

Τα δεδομένα τα οποία χρειάζεται προκειμένου να εκπαιδευτεί το μοντέλο, διοχετεύονται 

μέσα από ορισμένες εισόδους και στην συνέχεια τα αποτελέσματα που παράγει απορρέουν από 

συγκεκριμένες εξόδους. Η εκπαίδευση του δικτύου γίνεται με την τροφοδότηση του από 

δεδομένα, για τα οποία γνωρίζουμε ποια πρέπει να είναι τα αποτελέσματα τους (δηλαδή η έξοδος 

του δικτύου - ετικέτες). Τα ΤΝΔ, δηλαδή, μπορούν να ιδωθούν σαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή 

ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. Στη συνέχεια το δίκτυο επεξεργάζεται τα 

δεδομένα και τροποποιεί την εσωτερική του δομή, δηλαδή τις ρυθμιζόμενες παραμέτρους του, 

ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί την ίδια αντιστοιχία σύμφωνα με τα δεδομένα που του δόθηκαν. 
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Έχοντας στα τροφοδοτούμενα δεδομένα και την είσοδο και το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμεί ο 

χρήστης, δίνεται μέσω αυτής της διαδικασίας η δυνατότητα στο μοντέλο να αναπροσαρμόζεται 

και να παράγει ορθά αποτελέσματα. Όλο αυτό συμβαίνει χωρίς κάποια παρέμβαση από τον 

προγραμματιστή. Ο ίδιος δεν κάνει κάποια παραμετροποίηση αλλά όλη η διαδικασία 

πραγματοποιείται αυτόματα από το ίδιο το μοντέλο. Αμέσως αφού ολοκληρωθεί η εύρεση της 

ορθής εσωτερικής δομής, το μοντέλο μπορεί να δεχθεί παρόμοια δεδομένα με αυτά στα οποία 

εκπαιδεύτηκε, χωρίς όμως την επιθυμητή έξοδο, και να παράγει μόνο του ακριβείς προβλέψεις 

και αποτελέσματα [2]. 

4.2 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Το πιο απλό μοντέλο ΤΝΔ είναι αυτό του μοντέλου του αισθητήρα (Perceptron). 

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1957 από τον F.Rosenblatt ο οποίος έφτιαξε το πρώτο 

νευρωνικό δίκτυο με υλικό (hardware) το οποίο μπορούσε να πραγματοποιήσει διάφορες 

ενέργειες [33]. Το μοντέλο αυτό έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο, και το σήμα προχωράει 

μονοδρομικά από την είσοδο στην έξοδο του. Ο «Perceptron» είναι ένας δυαδικός ταξινομητής, 

δηλαδή μία συνάρτηση η οποία απεικονίζει την είσοδο «x» (ένα διάνυσμα με πραγματικές τιμές) 

σε μία τιμή εξόδου f(x) (μία και μοναδική δυαδική τιμή).  

Η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται παρακάτω: 
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𝑓(𝑥) =  {
1 ,    𝑖𝑓 𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 > 0
0 ,          𝑒𝑙𝑠𝑒                 

 

όπου ο συμβολισμός w δηλώνει ένα διάνυσμα από βάρη με πραγματικές τιμές, το w*x είναι το 

εσωτερικό γινόμενο μεταξύ των διανυσμάτων w και x (υπολογίζεται ένα βεβαρημένο άθροισμα) 

και το b δηλώνει την προτίμηση («bias»), πρόκειται δηλαδή για έναν σταθερό όρο, ο οποίος δεν 

εξαρτάται από καμία τιμή εισόδου. 

Μέσω της συνάρτησης f(x) ταξινομείται το διάνυσμα εισόδου x ως θετικό ή αρνητικό 

στιγμιότυπο (δίνεται δηλαδή στο στιγμιότυπο η ετικέτα «0» ή «1») στην περίπτωση που το 

πρόβλημα είναι δυαδικό πρόβλημα ταξινόμησης. Η προτίμηση ή «bias» χρησιμοποιείται για την 

μετατόπιση της συνάρτησης ενεργοποίησης ή για να δώσει στον νευρώνα εξόδου ένα βασικό 

επίπεδο δραστηριότητας και ουσιαστικά μεταβάλει την θέση του συνόρου απόφασης. Εφόσον οι 

είσοδοι τροφοδοτούνται στο δίκτυο άμεσα μέσω των βεβαρημένων συνδέσεων, ο νευρώνας 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό είδος νευρωνικού δικτύου πρόσθιας τροφοδότησης 

(feedforward).   

 

4.2.1 Το μοντέλο τεχνητού νευρώνα  

Ένας τεχνητός νευρώνας έχει άμεση αντιστοιχία με έναν βιολογικό νευρώνα, αποτελεί, 

δηλαδή, το υπολογιστικό μοντέλο του. Δέχεται κάποια σήματα εισόδου και κάθε σήμα εισόδου 
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μεταβάλλεται από μία τιμή βάρους, κάτι το οποίο παρομοιάζει την σύναψη στον βιολογικό 

νευρώνα.  

 

Εικόνα 6: Δομή ενός τεχνητού νευρώνα (Πηγή: ResearchGate) 

Η τιμή του βάρους μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, ανάλογα με το εάν είναι 

επιταχυντική ή επιβραδυντική η λειτουργία της σύναψης.  

Στην Εικόνα 6 μπορεί να παρατηρηθεί η δομή του τεχνητού νευρώνα η οποία αποτελείται 

από τις εισόδους x1,x2,x3,…,xn, τα βάρη w1,w2,w3,…,wn, τον αθροιστή, την συνάρτηση 

ενεργοποίησης και την έξοδο. Ο αθροιστής (summation function) προσθέτει τα βεβαρημένα 

σήματα εισόδου παράγοντας ένα άθροισμα. Η συνάρτηση ενεργοποίησης αποτελεί ένα είδος 

φίλτρου το οποίο διαμορφώνει την τελική τιμή του σήματος εξόδου σε συνάρτηση με την 
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ποσότητα του αθροίσματος και την τιμή κατωφλιού της συνάρτησης ενεργοποίησης. Το μοντέλο 

επίσης περιλαμβάνει μία εξωτερικά εφαρμοζόμενη πόλωση ή προτίμηση (bias). Η πόλωση έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση ή μείωση της δικτυακής διέγερσης της συνάρτησης ενεργοποίησης, 

αναλόγως με το εάν αυτή είναι θετική ή αρνητική [48]. 

Υπάρχουν πολλά είδη συναρτήσεων ενεργοποίησης∙ από τις πιο σημαντικές είναι η 

βηματική συνάρτηση 0/1 (step function) , η βηματική συνάρτηση -1/1 (sgn), η γραμμική και η 

σιγμοειδής συνάρτηση (sigmoid), οι οποίες φαίνονται στην Εικόνα 7.  

 

Εικόνα 7 : Συναρτήσεις ενεργοποίησης (Πηγή : [2]) 
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4.2.2 Συναρτήσεις απωλειών (Loss Function)  

Η συνάρτηση απωλειών χρησιμοποιείται προκειμένου να βρεθεί εάν ο αλγόριθμος είναι 

αποτελεσματικός και παράγει ορθά αποτελέσματα. Αυτό γίνεται μέσω της εύρεσης της απόστασης 

μεταξύ της εξόδου του αλγορίθμου και της πραγματικής τιμής που είναι επιθυμητό να προβλεφθεί. 

Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείται ως σήμα για αλλαγή των μεταβλητών (βαρών) του αλγορίθμου 

που χρησιμοποιείται. Αυτή η πράξη είναι και το σημείο στο οποίο εκπαιδεύεται το μοντέλο 

προκειμένου να παράγει ορθά αποτελέσματα [8]. Η συνάρτηση απωλειών είναι μία συνάρτηση η 

οποία υπολογίζει την απόσταση μεταξύ της τωρινής εξόδου του αλγορίθμου και της 

προσδοκώμενης εξόδου. Είναι μία μέθοδος που αξιολογεί πώς ο αλγόριθμος προσαρμόζεται στα 

δεδομένα. Οι συναρτήσεις απωλειών μπορούν να χωριστούς σε δύο κατηγορίες, τις συναρτήσεις 

για κατηγοριοποίηση (δηλαδή προβλέπουν διακριτές τιμές αποτελεσμάτων) και τις συναρτήσεις 

για παλινδρόμησης (δηλαδή προβλέπουν συνεχείς τιμές). 

Υπάρχουν πολλά είδη συναρτήσεων απωλειών, μερικές από αυτές είναι: διασταυρωμένης 

εντροπίας (cross-entropy), εκθετικών απωλειών (exponential loss), ρίζα της μέσης τετραγωνικής 

απόκλισης (mean-squared error), μέσο απόλυτο σφάλμα (mean absolute error) καθώς και αρκετές 

άλλες [21].  
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4.3 ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

Τα πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα περιέχουν περισσότερα από ένα επίπεδο κόμβων. Στην 

προηγούμενη ανάλυση του Perceptron, είδαμε ότι περιέχει μόνο ένα επίπεδο εισόδου και ένα 

επίπεδο εξόδου, από τα οποία μόνο το επίπεδο εξόδου παράγει κάποιους υπολογισμούς. Το 

επίπεδο εισόδου μεταφέρει τα δεδομένα στην έξοδο και όλοι οι υπολογισμοί είναι φανεροί στον 

χρήστη. Τα πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα περιέχουν πολυάριθμα επίπεδα υπολογισμών. Τα 

επίπεδα μεταξύ του επιπέδου εισόδου και του επιπέδου εξόδου ονομάζονται κρυφά επίπεδα 

(hidden layers), για τον λόγο ότι οι υπολογισμοί που γίνονται σε αυτά δεν είναι ορατοί στον 

χρήστη. 

4.3.1 Δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (Feedforward neural networks)  

Τα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης αποτελούν την πιο απλή μορφή ενός τεχνητού 

νευρωνικού δικτύου.  
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Εικόνα 8: Τεχνητό νευρωνικό δίκτυο ενός επιπέδου (Feedforward) (Πηγή : ResearchGate) 

Το συγκεκριμένο νευρωνικό δίκτυο περιέχει ένα επίπεδο εισόδου το οποίο λαμβάνει τα 

δεδομένα και τα στέλνει στο επόμενο επίπεδο, το οποίο είναι αυτό της εξόδου, όπου και γίνονται 

οι διάφοροι υπολογισμοί. Στο συγκεκριμένο νευρωνικό δίκτυο η πληροφορία μεταφέρεται από 

την είσοδο στην έξοδο και δεν γίνεται κάποια αντίστροφη μεταφορά. Το επίπεδο εισόδου 

μεταφέρει το σήμα στο επίπεδο εξόδου χωρίς να κάνει κάποια επεξεργασία. Το επίπεδο εισόδου 

δεν προσμετράται, καθώς δεν γίνεται κάποια επεξεργασία, οπότε για αυτό και το συγκεκριμένο 

δίκτυο ονομάζεται ενός επιπέδου.  
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4.3.2 Πολυεπίπεδα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (Multi-layer Feedforward neural 

networks)  

Στα πολυεπίπεδα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης μπορούν να 

υπάρχουν περισσότερα από ένα κρυφά επίπεδα τα οποία μπορούν να περιέχουν πολλούς νευρώνες 

ή κόμβους. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι ονομάζονται κρυφοί καθώς ο χρήστης δεν μπορεί να δει τι 

επεξεργασία δεδομένων συμβαίνει σε αυτούς. Ο κάθε κόμβος λαμβάνει ως είσοδο το σήμα των 

κόμβων του προηγούμενου επιπέδου. Και σε αυτό το νευρωνικό δίκτυο, οι κόμβοι εισόδου 

μεταφέρουν το σήμα προς το επόμενο κρυφό επίπεδο, χωρίς να κάνουν κάποια επεξεργασία. Η 

επεξεργασία που συμβαίνει, εκτελείται στους κόμβους των κρυφών επιπέδων, καθώς και στο 

επίπεδο εξόδου, στους κόμβους εξόδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας νευρώνας ή κόμβος σε κάθε 

στρώμα είναι πλήρως διασυνδεδεμένος, υπό την έννοια ότι διασυνδέεται μέσω κάποιου 

κατευθυνόμενου συνδέσμου με κάθε νευρώνα του επόμενου στρώματος, αλλά και με κάθε 

νευρώνα του αμέσως προηγούμενου στρώματος. Επίσης κανένας κόμβος του επιπέδου εισόδου 

δεν έχει κάποια συνάρτηση μεταφοράς, ενώ κάθε άλλος έχει αφού γίνονται υπολογισμοί για τον 

προσδιορισμό του αποτελέσματος [2]. 
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Εικόνα 9: Πολυεπίπεδο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (Πηγή: Virtual Labs) 

Στην Εικόνα 9 παρατηρείται ένα πολυεπίπεδο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο το οποίο 

αποτελείται από τρείς κόμβους εισόδου, δύο κρυφά επίπεδα τα οποία αποτελούνται από τέσσερις 

κόμβους το καθένα και από το επίπεδο εξόδου, το οποίο αποτελείται από δύο κόμβους.  

4.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Η εκπαίδευση ή μάθηση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου ονομάζεται η διαδικασία 

υπολογισμού των βαρών των συνδέσμων του. Υπάρχουν δύο τύποι μάθησης οι οποίοι είναι:  

▪ Μάθηση με εποπτεία ή επιβλεπόμενη μάθηση, η οποία τυπικά χρησιμοποιείται για 

προβλήματα κατηγοριοποίησης (Κεφ. 3.2.1.). 
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▪ Μάθηση χωρίς εποπτεία ή επίβλεψη, η οποία τυπικά χρησιμοποιείται για 

ομαδοποίηση (Κεφ 3.2.2.). 

Στην μάθηση με επίβλεψη δίνονται στο νευρωνικό δίκτυο τιμές διανυσμάτων εισόδου και 

εξόδου και αυτό συνέχεια χρησιμοποιεί τις τιμές με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση των βαρών 

του για να παράγει μία έξοδο, η οποία όμως διαφέρει κατά κάποιο βαθμό από την πραγματική 

τιμή που του έχει δοθεί αρχικά (πραγματική τιμή εξόδου). Αυτή η διαφορά μεταξύ πραγματικής 

και προβλεπόμενης τιμής από το μοντέλο ονομάζεται σφάλμα και με βάση αυτή τη διαφορά 

αναπροσαρμόζονται τα βάρη στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, με έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης.  

 

Εικόνα 10: Μάθηση με επίβλεψη 

Όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα 10, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο υπό επίβλεψη 

είναι ένα σύστημα ανάδρασης κλειστού βρόγχου. Ως μέτρο απόδοσης του συστήματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ή το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων, 

ορισμένο ως συνάρτηση των βαρών των κόμβων του δικτύου. Επειδή το σύστημα δεν γνωρίζει εξ 

αρχής τις τιμές που πρέπει να λάβουν τα βάρη των κόμβων, μπορεί να χρειαστούν αρκετές 
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επαναλήψεις προκειμένου να βρεθεί η μέγιστη απόδοση. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να προκύψουν 

αρκετά μεγάλοι υπολογιστικοί χρόνοι. Η γνώση που υπάρχει στα δεδομένα μεταφέρεται στο 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο μέσω της εκπαίδευσης και αποθηκεύεται σε αυτό υπό την μορφή των 

σταθερών βαρών των κόμβων, τα οποία και αποτελούν την μακροπρόθεσμη μνήμη του δικτύου 

[24]. 

Στην μάθηση χωρίς επίβλεψη η απόδοση του δικτύου στο να προβλέπει ορθά τις 

ζητούμενες τιμές βασίζεται στην ικανότητα του ίδιου του δικτύου να αυτό-οργανώνεται με βάση 

τις τιμές εισόδου που παίρνει από τα δεδομένα, καθώς δεν του δίνονται οι τιμές εξόδου που πρέπει 

να προβλεφθούν. Το νευρωνικό δίκτυο σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί έναν εσωτερικό 

έλεγχο, δηλαδή ψάχνει συσχετισμούς μεταξύ των δεδομένων εισόδου και εκπαιδεύεται ώστε οι 

τιμές εξόδου που προκύπτουν να είναι ίδιων χαρακτηριστικών με τις τιμές εισόδου. Με αυτόν τον 

τρόπο τα βάρη των κόμβων αναπροσαρμόζονται μέχρι να φτάσουν την βέλτιστη απόδοση και στη 

συνέχεια σταματάει η εκπαίδευση του δικτύου. 

Για τις περισσότερες εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

εφαρμόζεται η μάθηση υπό επίβλεψη, καθώς υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι εκπαίδευσης και 

μείωσης του σφάλματος εξόδου. Σε αλγόριθμους όπως αυτούς που βασίζονται στον κανόνα Δέλτα 

(Delta rule learning) η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της πραγματικής εξόδου και της τιμής που 

προκύπτει από το δίκτυο ελαχιστοποιείται μέσω μίας διαδικασίας ελαχίστων τετραγώνων. Ο 

κανόνας Δέλτα χρησιμοποιεί τη βηματική συνάρτηση ενεργοποίησης και υπολογίζει τη μεταβολή 

του βάρους με τον παρακάτω τρόπο:  
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𝑤𝑖 =  𝑤𝑖𝑜𝑙𝑑 − 𝑑 ∗ (𝑎𝑗 − 𝑎𝑖) 

όπου ο συμβολισμός ai δηλώνει την τρέχουσα έξοδο του νευρώνα i, ο συμβολισμός aj δηλώνει την 

επιθυμητή έξοδο του νευρώνα i για το τρέχον δείγμα, ο συμβολισμός d δηλώνει τον ρυθμό 

εκμάθησης (d>0), ο συμβολισμός wi δηλώνει το νέο βάρος εισόδου από τον νευρώνα i και ο 

συμβολισμός wiold δηλώνει το παλιό βάρος εισόδου από τον νευρώνα i. Ο ρυθμός εκμάθησης d 

καθορίζει το πόσο γρήγορα συγκλίνει η μάθηση. Μεγάλος ρυθμός μάθησης μπορεί να οδηγήσει 

σε γρηγορότερη σύγκλιση και σε ταλάντωση γύρω από τις βέλτιστες τιμές βαρών. Μικρός ρυθμός 

μάθησης έχει ως αποτέλεσμα πιο αργή σύγκλιση, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε παγίδευση σε τοπικά 

ακρότατα [47] . Στον αλγόριθμο ανάστροφης μετάδοσης του λάθος (backpropagation) η αλλαγή 

της τιμής των βαρών των κόμβων βασίζεται στον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε βάρους στο 

συνολικό σφάλμα. Στη μέθοδο ανταγωνιστικής μάθησης, οι κόμβοι κάθε επιπέδου ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους και μόνο αυτός με τη μεγαλύτερη απόκριση σε δοθείσα τιμή εισόδου τροποποιεί τα 

βάρη του [48], 
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5. ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΡΑΦΩΝ (GRAPH NEURAL NETWORKS)  

Τον τελευταίο καιρό τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα γράφων έχουν αποκτήσει μεγάλη 

απήχηση σε διάφορους τομείς ανάλυσης δεδομένων, όπως κοινωνικά δίκτυα (social networks), 

γραφήματα γνώσης (knowledge graphs), συστήματα συστάσεων, ακόμα και στην επιστήμη της 

χημείας. Η δύναμη των τεχνητών νευρωνικών δικτύων γράφων στο να μοντελοποιούν τη 

συσχέτιση μεταξύ κόμβων σε ένα γράφημα δίνει την δυνατότητα για τεράστια επιτεύγματα στον 

τομέα της ανάλυσης γράφων.  

5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΡΑΦΟΣ  

 Πριν την ανάλυση των νευρωνικών δικτύων γράφων πρέπει να αναλυθεί τι είναι ένας 

γράφος. Στην επιστήμη των υπολογιστών, ένας γράφος είναι μία δομή δεδομένων που 

αποτελούνται από δύο στοιχεία, έναν κόμβο και μία ακμή. Επομένως, ένας γράφος «G» μπορεί 

να χαρακτηριστεί πλήρως από τον συνδυασμό κόμβων και ακμών που περιέχει. 

𝐺 = (𝑉, 𝐸) 

Στην παραπάνω εξίσωση, G ορίζεται ως ο γράφος, V ως οι κόμβοι του γράφου και E οι 

ακμές που ενώνουν τους κόμβους του γράφου. Σε έναν γράφο, οι ακμές του μπορεί να είναι 
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κατευθυνόμενες ή μη κατευθυνόμενες, δηλαδή μπορούν να έχουν προσανατολισμό από έναν 

κόμβο σε έναν άλλο ή απλά να συνδέουν τους δύο κόμβους χωρίς ακριβή κατεύθυνση [20].  

 

 

Εικόνα 11: Γράφος με κόμβους και ακμές (Πηγή: Perfectial) 

5.1.1 Ορισμός τύπου και μεγέθους γράφου  

Οι γράφοι έχουν πολύπλοκη δομή και συνήθως περιέχουν πολλές πληροφορίες τόσο για 

τους κόμβους όσο και για τις ακμές που τους συνδέουν. Συνήθως οι γράφοι κατηγοριοποιούνται 

σε:  

• Κατευθυνόμενοι/ Μη κατευθυνόμενοι Γράφοι: Οι ακμές σε κατευθυνόμενους 

γράφους είναι κατευθύνονται όλες από έναν γράφο σε έναν άλλον, δηλαδή έχουν 
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αρχή και τέλος. Το συγκεκριμένο δίνει περισσότερη πληροφορία για τη σχέση 

μεταξύ των κόμβων ενός γράφου. Σε μη κατευθυνόμενους γράφους οι ακμές 

θεωρούνται ως δύο κατευθύνσεων και δεν δίνουν περισσότερη πληροφορία ως 

προς την σχέση των κόμβων που συνδέουν.  

• Ομογενείς/  Μη ομογενείς γράφοι: Οι κόμβοι και οι ακμές στους ομογενείς 

γράφους έχουν τον ίδιο τύπο ενώ οι κόμβοι και οι ακμές στους μη ομογενείς 

γράφους μπορούν να έχουν δύο ή περισσότερους τύπους. Ο τύπος των κόμβων και 

των ακμών στους μη ομογενείς γράφους έχει τεράστιο ρόλο στην ανάλυση του 

συστήματος.  

• Στατικοί/ Δυναμικοί γράφοι: Όταν τα δεδομένα ή τα χαρακτηριστικά των κόμβων 

και των ακμών αλλάζουν με τον χρόνο, τότε ο γράφος θεωρείται ως δυναμικός.  

Όσον αφορά το μέγεθος ενός γράφου, δεν υπάρχει ακριβής κατηγοριοποίηση για το ποιος 

γράφος θεωρείται μικρός και ποιος γράφος θεωρείται μεγάλος. Τα κριτήρια συνεχώς και αλλάζουν 

με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της επεξεργαστικής ισχύς των υπολογιστών. 

5.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΡΑΦΩΝ  

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα γράφων είναι ένας τύπος τεχνητών νευρωνικών δικτύων που 

λειτουργεί άμεσα πάνω σε δεδομένα με δομή γράφων. Ως η μοναδική μη Ευκλείδεια δομή 
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δεδομένων για μηχανική μάθηση, τυπικές εφαρμογές των GNN (τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

γράφων) είναι η κατηγοριοποίηση κόμβων, η πρόβλεψη ακμών, η κατηγοριοποίηση ολόκληρου 

του γράφου καθώς και η ερμηνεία της κατηγοριοποίησης των κόμβων. Τόσο οι κόμβοι όσο και οι 

ακμές που τους συνδέουν, μπορούν να περιέχουν δεδομένα που συνδέονται με αυτά ως 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ένας γράφος που περιέχει ανθρώπους ως κόμβους και τις 

σχέσεις φιλίας μεταξύ τους ως ακμές, μπορεί να περιέχει ένα σύνολο γνωρισμάτων, όπως η ηλικία 

του ατόμου και την ημερομηνία που άρχισε η φιλία ως χαρακτηριστικά των κόμβων και των 

ακμών αντίστοιχα [44]. 

Οι γράφοι είναι πολλοί σημαντικοί καθώς πολλοί τύποι προβλημάτων με δεδομένα 

μπορούν να παρουσιαστούν με αυτούς. Θέματα όπως κοινωνικά δίκτυα, μόρια (όπου τα άτομα 

παρουσιάζονται ως κόμβοι και οι χημικοί δεσμοί μεταξύ τους ως ακμές στον γράφο) και 

εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν να παρουσιαστούν με μεγάλη ευκολία σε γράφους. Παρ’ όλα 

αυτά, τα παραδοσιακά νευρωνικά δίκτυα δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιήσουν τέτοια 

δομή δεδομένων, όπως είναι αυτή των γράφων.  

Τα κλασσικά νευρωνικά δίκτυα λειτουργούν με πολύ πιο απλές δομές δεδομένων, όπως 

εικόνες σταθερού αριθμού πίξελ, ακολουθίες λέξεων καθώς και άλλα δομημένα δεδομένα. Τα 

δεδομένα γράφων είναι πολυσύνθετα και μπορεί να περιέχουν αυθαίρετο μέγεθος, πολυπληθή και 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολύπλοκη τοπολογία, καθώς και απουσία ιεραρχίας στους 

κόμβους του γράφου. Για να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, προτάθηκαν διάφορες μέθοδοι 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων γράφων, π.χ. Graph convolutional networks, Graph attention 
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networks, Graph recurrent networks, οι οποίες έχουν δείξει τεράστια απόδοση σε πολλά 

προβλήματα που χρησιμοποιούνται νευρωνικά δίκτυα[44]. 

 

Εικόνα 12 : Διαφορά δομής μεταξύ γράφων, εικόνων και κειμένου (Πηγή : Jure Leskovec, Stanford 

CS224W: Machine Learning with Graphs, http://cs224w.stanford.edu ) 

 

5.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΡΑΦΟΥ  

Η κατασκευή ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου γράφου απαιτεί ορισμένα βήματα. 

Αρχικά πρέπει να βρεθεί η δομή του γράφου. Στη συνέχεια ορίζεται ο τύπος του γράφου και 

σχεδιάζεται η συνάρτηση απωλειών (loss function) (μία μετρική που χρησιμοποιείται για να 

μετρήσουμε το σφάλμα μεταξύ των προβλεπόμενων τιμών του τεχνητού νευρωνικού δικτύου και 

των επιθυμητών εξόδων) και τέλος κατασκευάζεται το μοντέλο. 
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5.3.1 Σχεδιασμός συνάρτησης απωλειών (Loss function) 

Σε αυτό το βήμα σχεδιάζεται η συνάρτηση απωλειών, η οποία βασίζεται στον τύπο του 

προβλήματος και στον τρόπο εκπαίδευσης. Οι κύριοι τύποι προβλημάτων όσον αφορά τους 

γράφους είναι τρείς:  

• Επίπεδο κόμβων: Αυτά τα προβλήματα εστιάζουν στους κόμβους, και μπορεί να 

είναι προβλήματα κατηγοριοποίησης, παλινδρόμησης ή ομαδοποίησης. Η 

κατηγοριοποίηση κόμβων προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τους κόμβους ενός 

γράφου σε συγκριμένες κλάσεις, ενώ προβλήματα παλινδρόμησης προβλέπουν μία 

συνεχής τιμή για κάθε κόμβο. Η ομαδοποίηση κόμβων στοχεύει στο να χωριστούν 

οι κόμβοι σε διαφορετικές ομάδες, όπου όμοιοι κόμβοι αντιστοιχούν σε μία ομάδα.  

• Επίπεδο ακμών: Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι κατηγοριοποίηση ακμών και 

πρόβλεψη ακμών που δεν υπάρχουν. Τέτοια προβλήματα απαιτούν από το μοντέλο 

να διαχωρίσει τους τύπους των διαφορετικών ακμών ή να προβλέψει εάν μπορεί 

να υπάρξει μία ακμή μεταξύ δύο κόμβων.  

• Επίπεδο γράφου: Σε αυτό το επίπεδο γίνεται κατηγοριοποίηση ολόκληρου του 

γράφου, παλινδρόμηση ή συσχέτιση γράφων.  

Ένας τρόπος ο οποίος μπορούν να διαχωριστούν τα προβλήματα των γράφων είναι και 

από τη σκοπιά της μάθησης, δηλαδή αν θα είναι επιβλεπόμενη ή μη επιβλεπόμενη μάθηση. Όπως 

και στα κλασσικά νευρωνικά δίκτυα, στη επιβλεπόμενη μάθηση, δίνονται όλα τα δεδομένα που 
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χρειάζονται στο μοντέλο προκειμένου να προβλεφθούν οι τιμές. Στη μη επιβλεπόμενη μάθηση τα 

δεδομένα δεν είναι χαρακτηρισμένα και στόχος του μοντέλου είναι να ανακαλύψει πιθανές δομές 

που μπορεί να υπάρχουν. Η ομαδοποίηση κόμβων είναι ένα κλασσικό παράδειγμα προβλήματος 

μη επιβλεπόμενης μάθησης. Τέλος, υπάρχει η περίπτωση της ημι-επιβλεπόμενης μάθησης (semi-

supervised learning), όπου δίνεται ορισμένος αριθμός κόμβων με τις τιμές που είναι επιθυμητό να 

προβλεφθούν και ένας μεγάλος αριθμός κόμβων όπου δεν δίνονται τα δεδομένα που πρέπει να 

προβλεφθούν. 

Έχοντας ήδη τον τύπο του προβλήματος καθώς και τον τρόπο που γίνεται η εκπαίδευση ή 

μάθηση του μοντέλου, μπορεί στη συνέχεια να σχεδιαστεί η συνάρτηση απωλειών. Για 

παράδειγμα, για ένα πρόβλημα στο επίπεδο των κόμβων όπου η μάθηση είναι ημι-επιβλεπόμενη 

και απαιτείται κατηγοριοποίηση, η συνάρτηση απωλειών διασταυρωμένης εντροπίας (cross-

entropy) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους χαρακτηρισμένους κόμβους στα δεδομένα 

εκπαίδευσης. 

5.3.2 Κατασκευή του μοντέλου  

Στο τελικό βήμα βρίσκεται η κατασκευή του μοντέλου χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο 

τύπο υπολογιστικού αλγόριθμου. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι οικογένειες αλγορίθμων είναι 

οι ακόλουθες:  
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• Αλγόριθμοι διάδοσης: Μέσω αυτών των αλγορίθμων η πληροφορία διαδίδεται 

μεταξύ των κόμβων έτσι ώστε η αθροισμένη πληροφορία μπορεί να καλύψει τόσο 

τα χαρακτηριστικά όσο και την τοπολογία των κόμβων.  

• Δειγματοληψία: Όταν οι γράφοι είναι μεγάλου μεγέθους, συνήθως απαιτούνται 

δειγματοληπτικοί αλγόριθμοι προκειμένου να γίνει η διάδοση (propagation) στον 

γράφο. Συνήθως, η δειγματοληψία γίνεται μαζί με την διάδοση (propagation and 

sampling) [44]. 

 

Εικόνα 13: Βήματα κατασκευής ενός GNN (Πηγή : [44]) 
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6. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

Τα νευρωνικά δίκτυα γράφων γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια 

λόγω του ότι αναφέρονται όλο και περισσότερο σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, 

πραγματοποιούνται σε εφαρμογές καθώς και χρησιμοποιούνται από πολλούς πλέον ερευνητές. 

Μία από τις πιο κοινές εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Γράφων είναι αυτή των συστημάτων συστάσεων. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει καθώς τα 

συστήματα συστάσεων διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για πολλές σημερινές 

επιχειρήσεις αφού μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια ποσά εισοδήματος, εφόσον γίνονται 

σωστές προτάσεις για τους χρήστες, καθώς και είναι ένας τρόπος για τις επιχειρήσεις να 

ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες του ίδιο τομέα και να πάνε πιο μπροστά.  

 

6.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Τα συστήματα συστάσεων έχουν αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια 

καθώς χρησιμοποιούνται εκτενώς από τεράστιες επιχειρήσεις όπως η «Amazon», η «Google», το 

«Netflix» καθώς και άλλες πολυάριθμες επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. Μέσω των 

ιστοσελίδων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προτείνονται στους χρήστες αναρίθμητα αγαθά, 
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ταινίες, προορισμοί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανεί ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο. Αυτές οι 

προτάσεις δεν είναι τυχαίες αλλά συνήθως βασίζονται στα χαρακτηριστικά του χρήστη ή στα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή και στα δύο, καθώς και σε προηγούμενες κινήσεις που μπορεί να 

έχει κάνει ο χρήστης («κλικ» σε προϊόν, είσοδος σε σελίδα κ.τ.λ.).  

Ο τεράστιος αριθμός και η ποικιλομορφία των δεδομένων που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει ένα σύστημα συστάσεων είναι τεράστια, για αυτό και η δημιουργία επιτυχώς 

προτάσεων είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Οι χρήστες δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτιμήσεις, 

μπορεί να έχουν μία συγκεκριμένη προτίμηση για ένα τομέα αντικειμένων και διαφορετική για 

έναν άλλον καθώς και μπορεί να αλλάξουν γνώμη στο διάστημα του χρόνου.  

Παρόλο που ήδη έχουν παραχθεί πάρα πολλοί τρόποι δημιουργίας συστημάτων 

συστάσεων, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα υπάρχει πάντα τρόπος βελτίωσης. Ήδη υπάρχοντα 

συστήματα χρησιμοποιούν μοντέλα Κοντινότερων Γειτόνων (nearest neighbours), 

Παραγοντοποίηση Πινάκων (matrix factorization) καθώς και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

(artificial neural networks). 

Ένας νέος τρόπος που μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα συστάσεων είναι αυτός των 

συστημάτων συστάσεων με χρήση Τεχνητών Νευρωνικών δικτύων Γράφων. Τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα γράφων μπορούν να απεικονίσουν καλύτερα και με περισσότερη πληροφορία 

τα δεδομένα που συνήθως χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν προτάσεις. Τα GNN μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τόσα τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων και των χρηστών, καθώς επίσης 

μπορούν και να απεικονίσουν τις σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
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αντικειμένων και χρηστών, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων μεταξύ τους και των 

χρηστών επίσης. Τα κλασσικά συστήματα συστάσεων δεν μπορούν να κάνουν χρήση όλης αυτής 

της πληροφορίας που μπορεί να παραχθεί από τα δεδομένα αυτά. Επομένων, η χρήση των GNN 

μπορεί να επιφέρει καλύτερη απόδοση στην δημιουργία προτάσεων ενός συστήματος συστάσεων.  

6.2 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου προς δημιουργία 

είναι ένα κομμάτι από τα δεδομένα κριτικών της «Amazon» (Amazon Review Data) [32]. Τα 

δεδομένα αυτά περιέχουν κριτικές (βαθμολογίες, κείμενο, ψήφους βοήθειας), χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων (περιγραφές, πληροφορίες κατηγορίας, τιμή, μάρκα, εικόνες) καθώς και συνδέσμους 

(μαζί αγοράστηκε).  

Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε μορφή «json» και αφού εισαχθούν στην γλώσσα 

προγραμματισμού Python μετατρέπονται σε μορφή «dataset» για καλύτερη και πιο 

αποτελεσματική μεταχείριση τους. 

6.2.1 Προετοιμασία των δεδομένων 

Προκειμένου να γίνει η χρήση των δεδομένων, πρέπει πρώτα να έχουν την κατάλληλη 

δομή για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο.  
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6.2.1.1 Διαγραφή στηλών  

Πίνακας 2: Δομή των δεδομένων 

Πίνακας 3: Δομή των δεδομένων 
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Παρόλο που δίνονται αρκετά δεδομένα, υπάρχουν κάποιες στήλες οι οποίες δεν δίνουν 

πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για παράδειγμα, η στήλη με 

όνομα image όπου περιέχει συνδέσμους με φωτογραφίες των αντικειμένων, δεν είναι χρήσιμη σε 

αυτό το πρόβλημα καθώς δεν χρησιμοποιείται για την λήψη κάποιας πληροφορίας. Τα ίδιο 

συμβαίνει και για της στήλες οι οποίες περιέχουν την πληροφορία για το πότε έγινε η κριτική για 

το αντικείμενο καθώς είναι μία πληροφορία η οποία δεν λαμβάνεται υπόψιν για το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. 

6.2.1.2 Επεξεργασία των κριτικών 

Μετά το πρώτο βήμα της εισαγωγής των δεδομένων στην γλώσσα προγραμματισμού 

Python σε μορφή json, η αλλαγή της μορφής τους σε μορφή dataframe και στη συνέχεια η 

διαγραφή των στηλών που δεν χρειάζονται για το πρόβλημα ακολουθεί το επόμενο βήμα της 

επεξεργασίας των κριτικών. 

Οι κριτικές αρχικά έρχονται σε μορφή string προκειμένου να γίνει επεξεργασία τους. Οι 

κριτικές που γράφουν οι χρήστες μπορούν να έχουν διάφορα στοιχεία τα οποία δεν είναι χρήσιμα 

για το μοντέλο και αντίθετα μπορεί να το οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα ως προς το νόημα 

τους. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει μία εκκαθάριση τους από μη χρήσιμα στοιχεία όπως 

κεφαλαία γράμματα, αποσιωπητικά, παρενθέσεις κ.α.. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν 

είναι χρήσιμο αλλά αντίθετα μπορεί να καθυστερεί και τον χρόνο επεξεργασίας του κειμένου είναι 

λέξεις με το ίδιο νόημα αλλά με άλλη  μορφή. Για παράδειγμα, η λέξη reading και η λέξη read 
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έχουν το ίδιο νόημα για τον άνθρωπο αλλά για την μηχανή θεωρούνται διαφορετικές και πρέπει 

να αποφευχθούν. Οπότε το δεύτερο βήμα είναι ο καθαρισμός των κριτικών.  

Παράδειγμα :  

«I like this as a vent as well as something that will keep house warmer in winter.  I sanded 

it and then painted it the same color as the house.  Looks great.» 

«i like thi as a vent as well as someth that will keep hous warmer in winter i sand it and 

then paint it the same color as the hous look great» 

Όπως φαίνεται από το πάνω παράδειγμα, τα περιττά έχουν φύγει και οι διαφορετικές λέξεις 

στο σύνολο των κριτικών μειώνονται σημαντικά αλλά διατηρείται το νόημα του κειμένου.  

6.2.1.3 Διαχωρισμός προτάσεων σε λέξεις 

Επόμενο βήμα είναι ο διαχωρισμός των προτάσεων σε λέξεις. Αυτό γίνεται καθώς είναι 

επιθυμητό, οι λέξεις της κάθε κριτικής να περαστούν μία προς μία στον γράφο που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί. Το συγκεκριμένο δεν μπορεί να γίνει άμεσα καθώς τα δεδομένα δεν είναι 

διαχωρισμένα. Άρα, η φράση διασπάται και δημιουργείται μία λίστα λέξεων για κάθε κριτική 

μέσα στο σετ δεδομένων. 

Παράδειγμα: 

«I like this as a vent as well as something that will keep house warmer in winter.  I sanded 

it and then painted it the same color as the house.  Looks great.» 
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['i', 'like', 'thi', 'as', 'a', 'vent', 'as', 'well', 'as', 'someth', 'that', 'will', 'keep', 'hous', 'warmer', 

'in', 'winter', 'i', 'sand', 'it', 'and', 'then', 'paint', 'it', 'the', 'same', 'color', 'as', 'the', 'hous', 'look', 'great']  

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω παράδειγμα, η μία φράση έχει χωριστεί σε μία λίστα 

από λέξεις, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια κατά την δημιουργία του γράφου. 

 

6.2.1.4 Μετατροπή κάθε λέξης σε διάνυσμα (Word2Vec)  

Η διανυσματική αναπαράσταση λέξεων είναι μία από τις πιο διάσημες απεικονίσεις 

λέξεων σε κείμενα. Μέσω αυτής της αναπαράστασης, μπορεί να προσδιοριστεί το νόημα μίας 

λέξης μέσα σε ένα κείμενο, επίσης μπορεί να προσδιοριστεί η ομοιότητα μεταξύ λέξεων τόσο 

νοηματικά όσο και συντακτικά μέσα στο κείμενο καθώς και η σχέση μίας λέξης με τις υπόλοιπες 

στο ίδιο κείμενο. Αυτή η απεικόνιση είναι απαραίτητη προκειμένου να βρεθεί το νόημα των 

κριτικών μέσα στα δεδομένα και να ληφθεί η πληροφορία που είναι απαραίτητη για το μοντέλο.  

Η τεχνική Word2Vec είναι μία από τις πιο διάσημες τεχνικές εκμάθησης διανυσματικών 

αναπαραστάσεων λέξεων με χρήση ρηχών τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σχεδιάστηκε από τον 

Tomas Mikolov το 2013 στην Google [30]. Μέσω αυτής της τεχνικής δημιουργείται ένα διάνυσμα 

για κάθε λέξη, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί και το μοντέλο στη συνέχεια. Οι λέξεις που είναι 

νοηματικά παρόμοιες, έχουν όμοιο διάνυσμα, η ομοιότητα του οποίου μπορεί να υπολογιστεί 

μέσω τεχνικών (π.χ. cosine similarity). Τα διανύσματα αυτά στη συνέχεια εισάγονται στους 

κόμβους των λέξεων στον γράφο ως χαρακτηριστικά των λέξεων.  
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6.2.1.5 Κωδικοποίηση των χρηστών και των αντικειμένων 

Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 6.2.1.4 για τις λέξεις των κριτικών, παρόμοια 

πρακτική πρέπει να γίνει και για τα ονόματα των χρηστών και των αντικειμένων. Τα δεδομένα δεν 

έχουν ξεκάθαρα ονόματα για τα αντικείμενα και τους χρήστες οπότε πρέπει να γίνει μία 

κωδικοποίηση τους προκειμένου να εισαχθούν μετέπειτα στον γράφο και στον αλγόριθμο. Σε αυτή 

την περίπτωση δεν απαιτείται το νόημα της φράσης που αποτελεί το όνομα του αντικειμένου ή 

του χρήστη, αλλά μία απλή κωδικοποίηση τους προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

το μοντέλο.  

Η κωδικοποίηση των ονομάτων των χρηστών καθώς και των ονομάτων των αντικειμένων 

γίνεται με μία μέθοδο η οποία ονομάζεται «hash encoding». Μέσω αυτής της μεθόδου, τα 

δεδομένα μετασχηματίζονται από ένα αυθαίρετο μέγεθος, σε τιμές με ορισμένο μέγεθος, δηλαδή 

μία απεικόνιση σταθερού μεγέθους διαστάσεων. Όπως και με την πιο γνωστή μέθοδο «one-hot 

encoding» έτσι και με τη μέθοδο «hash encoding» αναπαριστάνονται κατηγορηματικά στοιχεία 

με χρήση των νέων διαστάσεων. Σε αυτή την μέθοδο ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον ακριβή 

αριθμό των διαστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν μετά την τροποποίηση των δεδομένων (σε αυτή 

την περίπτωση χρησιμοποιούνται 25 διαστάσεις). Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό με 5 

κατηγορίες μπορεί να παρουσιαστεί μέσω Ν νέων διαστάσεων, το ίδιο μπορεί να συμβεί και για 

ένα χαρακτηριστικό με 100 κατηγορίες, μπορεί και αυτό να μετατραπεί σε έναν διανυσματικό 

χώρο Ν νέων διαστάσεων [22] .  
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6.3 Ο ΓΡΑΦΟΣ 

Εφόσον τα δεδομένα έχουν μετατραπεί στην κατάλληλη μορφή, επόμενο βήμα στο 

πρόβλημα είναι η δημιουργία του γράφου ο οποίος απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι ενδιαφέρον να προσδιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και 

αντικειμένων καθώς και οι κριτικές που έχουν δημιουργήσει για τα συγκεκριμένα προϊόντα.  

 

Εικόνα 14: Μορφή του γράφου 

Η Εικόνα 14 παρουσιάζει μία απλή μορφή του γράφου για ένα μόνο στοιχείο δεδομένων. 

Απεικονίζει την σχέση που έχει η χρήστης με το αντικείμενο και την κριτική που έχει κάνει καθώς 

και την σχέση που έχει η κριτική που έχει κάνει με το αντικείμενο και με τις λέξεις μέσα στην 

κριτική. Τα δεδομένα που συνήθως χρησιμοποιούνται αποτελούνται από χιλιάδες χρήστες και 
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αντικείμενα που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, το παραπάνω σχήμα κάνει όμως εύκολη την 

κατανόηση των σχέσεων τους. Όταν εισαχθούν όλα τα δεδομένα στον γράφο, δημιουργείται ένα 

τεράστιο γράφημα με εκατοντάδες χιλιάδες κόμβους και ακμές, που δύσκολα μπορεί να γίνει 

κατανοητό το ποιες σχέσεις υπάρχουν μέσα σε αυτόν.  

Οι κριτικές που εισάγουν οι χρήστες για τα αντικείμενα που αγοράζουν έχουν αρκετά 

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των προτιμήσεων τους, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και από 

την κατασκευή του γράφου. Χρησιμοποιώντας τις ιδέες που προκύπτουν από τα [12][13][14], 

γίνεται ο διαχωρισμός των κριτικών σε λέξεις, οι οποίες εισάγονται στον γράφο ως ξεχωριστοί 

κόμβοι και συνδέονται μεταξύ τους ανάλογα με την σχέση που έχουν στην αρχική κριτική καθώς 

και με την ύπαρξη τους σε άλλες κριτικές που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες. 

Η δημιουργία του γράφου πραγματοποιείται μέσω μίας βιβλιοθήκης της γλώσσας 

προγραμματισμού Python που ονομάζεται «NeworkX». Μέσω της βιβλιοθήκης αυτής, τα 

δεδομένα λαμβάνονται από την μορφή πίνακα που βρίσκονται προηγουμένως και αποθηκεύονται 

σε μία δομή γράφου [16]. 

6.3.1 Εισαγωγή κόμβων στον γράφο 

 Οι κόμβοι αποτελούν τις οντότητες που αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα του προβλήματος. 

Εντός των κόμβων μπορούν να εισαχθούν χαρακτηριστικά των δεδομένων που δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κόμβο.  
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Στο συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι κόμβων και είναι οι 

ακόλουθοι:  

1. Κόμβος χρήστη («Reviewer»): Με αυτόν τον κόμβο απεικονίζονται οι διαφορετικοί χρήστες 

που υπάρχουν στα δεδομένα. Ως χαρακτηριστικό του κόμβου χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση 

που έχει προκύψει από την επεξεργασία των δεδομένων για το όνομα του κάθε ξεχωριστού 

χρήστη.  

2. Κόμβος αντικειμένου(«Product»): Με αυτόν τον κόμβο απεικονίζονται τα διαφορετικά 

αντικείμενα που υπάρχουν στα δεδομένα. Ως χαρακτηριστικό του κόμβου χρησιμοποιείται η 

κωδικοποίηση που έχει προκύψει από την επεξεργασία των δεδομένων για το όνομα του κάθε 

ξεχωριστού αντικειμένου.  

3. Κόμβος κριτικής («Review»): Με αυτόν τον κόμβο απεικονίζονται οι διαφορετικές κριτικές 

που έχει κάνει ο κάθε χρήστης για κάθε αντικείμενο που υπάρχει στα δεδομένα. Σε αυτόν τον 

κόμβο δεν εισάγεται κάποιο χαρακτηριστικό αφού στην συνέχεια χωρίζεται σε επιμέρους κόμβους 

λέξεων.  

4. Κόμβος λέξης («Word»): Με αυτόν τον κόμβο απεικονίζεται η κάθε λέξη που μπορεί να 

υπάρξει σε κάθε κριτική. Άρα κάθε λέξη μιας κριτικής αποκτά τον δικό της κόμβο. Μέσω αυτού 

ανακαλύπτεται τόσο το νόημα των λέξεων όσο και η σημαντικότητα τους σε όλο τον γράφο 

ανάλογα με το πόσες φορές εμφανίζονται και με το που συνδέονται [12]. Ως χαρακτηριστικό του 

κόμβου χρησιμοποιείται η διανυσματική αναπαράσταση της ίδιας της λέξης.  



Ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος συστάσεων με τη χρήση της αναπαράστασης του γράφου 

κειμένων (graph-of-docs) και νευρωνικών δικτύων γράφων  

 Χαράλαμπος – Άρης Κατσούδας 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 65 

 

6.3.2 Εισαγωγή ακμών στον γράφο  

Οι ακμές σε έναν γράφο, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφορετικών κόμβων που 

υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Όπως και με τους κόμβους, έτσι και στις ακμές μπορούν να 

προσαρτηθούν διάφορα χαρακτηριστικά για αυτές. Στον συγκεκριμένο γράφο υπάρχουν πέντε 

διαφορετικοί τύποι ακμών και είναι οι παρακάτω:  

1. Ακμή χρήστη -  αντικειμένου («Bought»): Με την συγκεκριμένη ακμή συνδέονται οι χρήστες 

με τα αντικείμενα που έχουν αγοράσει. Ως χαρακτηριστικό «βάρος» της συγκεκριμένης ακμής 

προστίθεται ο βαθμός με τον οποίο έχει βαθμολογήσει ο χρήστης το συγκεκριμένο αντικείμενο.  

2. Ακμή χρήστη – κριτικής («Generated»): Με την συγκεκριμένη ακμή συνδέονται οι χρήστες 

με τις εκάστοτε κριτικές που έχουν κάνει. Ως χαρακτηριστικό «βάρος» της συγκεκριμένης ακμής 

προστίθενται οι ψήφοι που έχει πάρει η συγκεκριμένη κριτική ως προς την βοήθεια που έχει 

προσφέρει.  

3. Ακμή κριτικής – αντικειμένου («For»): Με την συγκεκριμένη ακμή συνδέονται η κριτική που 

έχει κάνει ένας χρήστης για ένα αντικείμενο, με το αντικείμενο για το οποίο γίνεται η κριτική. Η 

συγκεκριμένη ακμή δεν λαμβάνει κάποιο βάρος. 

4. Ακμή κριτικής – λέξης («Contains»): Με τη συγκεκριμένη ακμή συνδέονται η κριτική που 

έχει κάνει ένας χρήστης για ένα αντικείμενο, με τις λέξεις οι οποίες υπάρχουν στην συγκεκριμένη 

κριτική. Η συγκεκριμένη ακμή δεν λαμβάνει κάποιο βάρος. 
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5. Ακμή λέξης – λέξης («Co - occurrence»): Με την συγκεκριμένη ακμή συνδέονται οι 

ξεχωριστές λέξεις που υπάρχουν στην ίδια κριτική. Εάν δύο λέξεις βρίσκονται εντός μιας κριτικής, 

τότε συνδέονται μεταξύ τους με την συγκεκριμένη ακμή. Ως χαρακτηριστικό «βάρος» της ακμής 

προστίθεται ένα άθροισμα βαρών λέξεων.  

 

6.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ STELLARGRAPH  

Εφόσον ο γράφος έχει δημιουργηθεί καθώς έχουν εισαχθεί όλα τα στοιχεία που 

χρειάζονται από τα δεδομένα αλλά και οι σχέσεις μεταξύ τους, είναι έτοιμος να μπει σε 

αλγοριθμικά μοντέλα. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη «Stellargraph». 

Η βιβλιοθήκη «Stellargraph» είναι μία βιβλιοθήκη της γλώσσας προγραμματισμού Python 

για Μηχανική Μάθηση σε γράφους και δίκτυα. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη παρέχει αλγόριθμους 

για μηχανική μάθηση σε γράφους και καθιστά εύκολη την εύρεση μοτίβων σε γράφους. Μέσω 

της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης μπορούν να λυθούν αρκετά προβλήματα όπως κατηγοριοποίηση 

κόμβων και ακμών, κατηγοριοποίηση ολόκληρου του γράφου, πρόβλεψη ύπαρξης ακμών καθώς 

και ερμηνεία της κατηγοριοποίησης των κόμβων.  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα δεδομένα τα οποία έχουν εισαχθεί 

σε δομή γράφου παριστάνονται με την μορφή κόμβων και ακμών και μπορούν να περιέχουν 
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χαρακτηριστικά των δεδομένων. Η βιβλιοθήκη «Stellargraph» μπορεί να υποστηρίξει την 

ανάλυση πολλών τύπων γράφων όπως είναι οι ακόλουθοι: 

• Ομογενείς : γράφοι με ίδιο τύπο κόμβων και ακμών. 

• Ετερογενείς : γράφοι με διαφορετικούς τύπους κόμβων και διαφορετικούς τύπους 

ακμών.  

• Γράφους με ή χωρίς επιπλέον χαρακτηριστικά στους κόμβους  

• Γράφους με βάρη στις ακμές τους.  

Το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός υβριδικού 

συστήματος συστάσεων, είναι ουσιαστικά ένα πρόβλημα πρόβλεψης ακμών. Αναζητούμε ποια 

είναι η πιθανή ακμή που συνδέει έναν χρήστη με ένα προϊόν το με το οποίο δεν είναι ήδη 

συνδεδεμένος με κάποια ακμή. Με αυτόν τον τρόπο θα βρίσκεται ποιο αντικείμενο ταιριάζει στον 

χρήστη και θα γίνεται η σύσταση του.  

Η εισαγωγή του γράφου σε ένα αντικείμενο της «Stellargraph» είναι πάρα πολύ εύκολη, 

απλά λαμβάνεται ο ήδη κατασκευασμένος γράφος και εισάγεται στο αντικείμενο με μία εντολή.  
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6.5 ΜΟΝΤΕΛΟ «HETEROGENEOUS GRAPHSAGE» Η «HINSAGE» 

Για να αναλυθεί το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνει αναφορά στο 

μοντέλο από το οποίο προκύπτει και αποτελεί γενίκευση του. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται 

«GraphSAGE» (SAmple and aggreGatE). 

6.5.1 Τρόπος λειτουργίας «GraphSAGE» 

Η διανυσματική απεικόνιση μικρού αριθμού διαστάσεων των κόμβων σε μεγάλους 

γράφους έχει αποδειχθεί αρκετά χρήσιμη σε πολλά και διαφορετικά προβλήματα προβλέψεων, 

από την δημιουργία συστημάτων συστάσεων μέχρι τον προσδιορισμό πρωτεϊνικών λειτουργιών. 

Η δομή του μοντέλου «GraphSAGE» χρησιμοποιεί τις χαρακτηριστικές πληροφορίες των κόμβων 

του γράφου (π.χ. κείμενο) για να κατασκευάσει διανυσματικές απεικονίσεις των κόμβων για 

δεδομένα τα οποία δεν έχουν ήδη περάσει από το μοντέλο (δεν έχουν με κάποιο τρόπο περάσει 

επεξεργασία). Το μοντέλο αυτό αντί να εκπαιδεύεται και να παράγει διανύσματα για κάθε κόμβο 

ξεχωριστά, μαθαίνει μέσω συνάρτησης η οποία παράγει διανύσματα χρησιμοποιώντας 

αθροίσματα των χαρακτηριστικών των κόμβων που βρίσκονται γειτονικά του κόμβου – στόχου 

[17].  
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Η βασική ιδέα πίσω από τον τρόπο λειτουργίας αυτής της μεθόδου είναι η μάθηση του 

τρόπου με τον οποίο αθροίζονται οι χαρακτηριστικές πληροφορίες από τους γειτονικούς κόμβους 

ενός κόμβου (δηλ. με πόσους κόμβους συνδέεται, τα χαρακτηριστικά των κόμβων). Αρχικά 

γίνεται η δημιουργία του πίνακα διανυσμάτων (embeddings) μέσω ενός αλγορίθμου πρόσθιας 

διάδοσης (forward propagation) που δημιουργεί τους διανυσματικούς πίνακες των κόμβων, 

υποθέτοντας ότι οι παράμετροι του μοντέλου έχουν ήδη δοθεί (θεωρούνται ορθοί). Στη συνέχεια 

οι παράμετροι του μοντέλου μαθαίνονται εκ νέου με τη βοήθεια τεχνικών όπως στοχαστική 

κάθοδος βασισμένη στην κλίση (stochastic gradient descent) και οπισθοδιάδοσης 

(backpropagation) [17]. 

Ο αλγόριθμος αυτός υποθέτει ότι οι κόμβοι που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά πρέπει να 

έχουν και παρόμοια χαρακτηριστικά άρα και παρόμοια διανυσματική απεικόνιση. Αυτή η 

ομοιότητα είναι παραμετρική, δηλαδή ο αλγόριθμος έχει μία παράμετρο «Κ» η οποία προσδιορίζει 

Εικόνα 15: Τρόπος λειτουργίας του GraphSAGE (Πηγή: [17]) 
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το πόσο μεγάλη είναι η γειτονιά του κόμβου. Εάν η παράμετρος αυτή πάρει την τιμή 1 τότε ως 

γειτονιά ορίζονται οι κόμβοι που βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τον συγκεκριμένο κόμβο. Αν 

η παράμετρος αυτή πάρει την τιμή 2 τότε οι κόμβοι που βρίσκονται σε απόσταση 2 βημάτων από 

τον κόμβο θεωρούνται ότι βρίσκονται στην ίδια γειτονιά με αυτόν. Ο τρόπος με τον οποίο ο 

ορισμός της παραμέτρου «Κ» επηρεάζει τους κόμβους αποτυπώνεται και από την Εικόνα 15. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι μεγαλύτεροι αριθμοί του «Κ» δεν φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα 

καθώς εάν αυξηθεί κατά πολύ το μήκος των βημάτων από τον κόμβο τότε μπορεί όλοι οι κόμβοι 

στον γράφο να έχουν την ίδια διανυσματική απεικόνιση και να χαθούν οι διαφορετικές 

πληροφορίες του γράφου.  

Εφόσον έχει οριστεί η γειτονιά, επόμενο βήμα είναι η μεταφορά της πληροφορίας μεταξύ 

των γειτόνων. Οι συναρτήσεις αθροίσεων ή συναθροιστές (aggregation functions, aggregators) 

δέχονται ως είσοδο μία γειτονιά του γράφου (δηλαδή κόμβους που απέχουν μεταξύ τους έναν 

συγκεκριμένο αριθμό βημάτων) και συνδυάζουν την διανυσματική απεικόνιση κάθε κόμβου της 

γειτονιάς με ένα βάρος για να δημιουργηθεί μία διανυσματική απεικόνιση ολόκληρης της 

γειτονιάς κόμβων. Για να γίνει η εκμάθηση των διανυσμάτων μέσω των αθροιστών, πρέπει πρώτα 

να γίνει η διανυσματική απεικόνιση όλων των κόμβων και των χαρακτηριστικών τους. Στη 

συνέχεια, για κάθε γειτονιά με απόσταση «Κ», δημιουργείται μία διανυσματική απεικόνιση της 

γειτονιάς μέσω του αθροιστή για κάθε κόμβο και το διάνυσμα αυτό συνενώνεται με το ήδη 

υπάρχον διάνυσμα του κόμβου. Το διάνυσμα που προκύπτει στη συνέχεια περνάει μέσα από ένα 
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επίπεδο νευρωνικού δικτύου και όταν κάθε κόμβος έχει περάσει από το νευρωνικό δίκτυο γίνεται 

κανονικοποίηση των όλων των διανυσμάτων.  

Πίνακας 4 : Ψευδοκώδικας του αλγόριθμου "GraphSAGE"[17] 

 

Όταν επιτευχθεί η εκμάθηση των βαρών του αθροιστή, η διανυσματική απεικόνιση ενός 

καινούριου κόμβου στον γράφο μπορεί να παραχθεί από τα χαρακτηριστικά του και την γειτονιά 

που βρίσκεται στον γράφο. Αυτό το πλεονέκτημα είναι πολύ σημαντικό σε συστήματα όπου 

προστίθενται συχνά νέες πληροφορίες, όπως ένα σύστημα συστάσεων που εισάγονται καινούρια 

προϊόντα και καινούριοι πελάτες. 

Για να γίνει η εκμάθηση των βαρών των αθροιστών αλλά και των διανυσμάτων πρέπει να 

οριστεί μία συνάρτηση απωλειών (loss function). Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι οι γειτονικοί 

κόμβοι να έχουν παρόμοια διανύσματα, ενώ οι απομακρυσμένοι από αυτούς κόμβοι να έχουν 

διαφορετικά διανύσματα. Το συγκεκριμένο πραγματοποιείται με την ακόλουθη συνάρτηση:  

𝐽𝐺(𝑧𝑢) =  − log(𝜎(𝑧𝑢
𝑇𝑧𝑉)) − 𝑄 ∗ 𝐸𝑣𝑛~𝑃𝑛(𝑣) log(𝜎(−𝑧𝑢

𝑇𝑧𝑣𝑛
))   [17]  
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Όπου «v» είναι ένας κόμβος που βρίσκεται κοντά στον κόμβο «u» και η απώλεια που υπολογίζεται 

για τον κόμβο «u». Ο πρώτος όρος της συνάρτησης μεγιστοποιεί την ομοιότητα μεταξύ των 

γειτονικών κόμβων όπως και είναι επιθυμητό. Στον δεύτερο όρο της εξίσωσης, το «Q» είναι ο 

αριθμός των αρνητικών παραδειγμάτων, δηλαδή ο αριθμός των κόμβων που δεν βρίσκονται στην 

γειτονιά του κόμβου «u» και «vn» είναι ένα αρνητικό παράδειγμα. Αυτός ο όρος προσπαθεί να 

διαχωρίσει τα διανύσματα που προκύπτουν για τους κόμβους, εάν αυτοί δεν είναι γειτονικοί 

κόμβοι. Τέλος το «σ» καθορίζει την σιγμοειδή συνάρτηση (sigmoid function). 

 

6.5.2 Τρόπος λειτουργίας «HinSAGE» 

Το μοντέλο «HinSAGE» αποτελεί γενίκευση του μοντέλου «GraphSAGE». Ενώ το 

μοντέλο που αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο (6.5.1) μπορεί και λαμβάνει ως είσοδο 

μόνο έναν τύπο κόμβων, το μοντέλο αυτό μπορεί να λάβει ως είσοδο περισσότερους από έναν 

τύπο κόμβων. Για να υποστηριχθεί αυτό και γενικότερα η ετερογένεια των κόμβων και των ακμών 

επεκτείνεται το μοντέλο «GraphSAGE» ώστε να διαφορετικούς πίνακες βαρών των γειτόνων για 

κάθε ξεχωριστή σχέση κόμβων και ακμών, έστω (Ν1,Ε,Ν2) όπου Ν1,Ν2 οι διαφορετικοί τύποι 

κόμβων και Ε ο τύπος της ακμής που τους συνδέει. 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα 

μοντέλο το οποίο προβλέπει την βαθμολογία που θα βάλει ένας χρήστης σε ένα αντικείμενο στα 

file:///D:/Χρήστες/Admin/Πανεπιστήμιο/Διπλωματική/Πράγματα%20για%20Διπλωματική/GraphSAGE%23_Τρόπος_λειτουργίας_
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δεδομένα που έχουν επιλεχθεί. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα εξαγωγής 

χαρακτηριστικών των ακμών μέσω επιβλεπόμενης μάθησης, σε έναν υπογράφο του γράφου που 

έχει δημιουργηθεί με δύο τύπους κόμβων, κόμβοι χρηστών και κόμβοι αντικειμένων (και οι δύο 

με δεδομένα χαρακτηριστικά) και ακμές οι οποίες αντιστοιχούν στην βαθμολογία που έχουν βάλει 

οι χρήστες για τα αντικείμενα ( από το 1 έως το 5).  

Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος χρησιμοποιείται η ακόλουθη 

αρχιτεκτονική: Κατασκευάζεται ένα μοντέλο «HinSage» δύο επιπέδων το οποίο λαμβάνει ως 

είσοδο ζευγάρια κόμβων χρήστη αντικειμένου και παράγει ως έξοδο ζευγάρια διανυσματικών 

απεικονίσεων κόμβων χρήστη και αντικειμένου. Αυτά τα διανύσματα στη συνέχεια 

τροφοδοτούνται σε ένα επίπεδο παλινδρόμησης στο οποίο τα διανύσματα αθροίζονται για να 

κατασκευαστεί το διάνυσμα της ακμής που συνδέει τους δύο κόμβους. Στη συνέχεια το διάνυσμα 

που έχει προκύψει για την ακμή τροφοδοτείται σε επίπεδο παλινδρόμησης για να παραχθεί η 

πρόβλεψη της βαθμολογίας του χρήστη για το αντικείμενο. Το μοντέλο εκπαιδεύεται με μείωση 

της συνάρτησης απωλειών (ρίζα μέσης τετραγωνικής απόκλισης (root mean-square error)) μεταξύ 

πραγματικής και προβλεπόμενης τιμής βαθμολογίας μέσω αναθεώρησης των παραμέτρων του 

μοντέλου χρησιμοποιώντας στοχαστικής καθόδου βασισμένης σε κλίση (stochastic gradient 

descent SGD), με υπό παρτίδες ζευγαριών χρήστη-αντικειμένου να εισάγονται στο μοντέλο.  
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6.6 ΜΟΝΤΕΛΟ COMPLEX  

Το δεύτερο μοντέλο που χρησιμοποιείται ονομάζεται «ComplEx». Το μοντέλο αυτό είναι 

παρόμοιο με άλλα κλασσικά μοντέλα καθώς χρησιμοποιεί λανθάνουσα παραγοντοποίηση 

πινάκων («Latent Factorization»). Η μέθοδος αυτή είναι τυπική για χρήση σε συστήματα 

συστάσεων καθώς ο πίνακας των δεδομένων που υπάρχει για τις σχέσεις μεταξύ χρηστών και 

αντικειμένων χωρίζεται σε δύο πίνακες, τον πίνακα των χρηστών και τον πίνακα των αντικειμένων 

οι οποίοι περιέχουν ορισμένο αριθμό διαφορετικών παραγόντων, μεταβλητή που ορίζεται από τον 

χρήστη, για κάθε τιμή του αρχικού πίνακα. Ο πολλαπλασιασμός των δύο αυτών πινάκων έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία του αρχικού πίνακα. Σκοπός αυτής της πρακτικής είναι να βρεθούν 

μεταβλητές οι οποίες περιγράφουν καλύτερα τόσο τις προτιμήσεις του χρήστη, όσο και τα 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων προκειμένου να δημιουργηθεί το σύστημα συστάσεων.  

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει σε αυτό το μοντέλο είναι η δημιουργία και χρήση 

πολύπλοκων διανυσματικών απεικονίσεων (δηλ. με χρήση πραγματικών και φανταστικών τιμών). 

Η σύνθεση των πολύπλοκων αυτών απεικονίσεων μπορεί να περιγράψει και να διαχειριστεί σε 

πολύ καλό βαθμό μεγάλο εύρος συσχετίσεων, μεταξύ αυτών συμμετρικές και αντισυμμετρικές. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος, εάν συγκριθεί με άλλες μεθόδους όπως «Neural Tensor Network» ή 

«Holographic Embeddings» είναι πολύ πιο απλή καθώς χρησιμοποιεί μόνο το εσωτερικό γινόμενο 

ερμιτιανών πινάκων (περιέχει μιγαδικές τιμές), το οποίο είναι και το «πολύπλοκο» του μοντέλου, 

σε αντίθεση με το τυπικό εσωτερικό γινόμενο μεταξύ πραγματικών διανυσμάτων. Η συγκεκριμένη 
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προσέγγιση τόσο σε μικρό όσο και σε μεγάλο αριθμό δεδομένων καθώς παραμένει γραμμική στον 

χώρο και στον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τυπικά μοντέλα 

πρόβλεψης ακμών σύμφωνα με το [39]. 

6.6.1 Εφαρμογή του μοντέλου  

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το μοντέλο στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται πρέπει 

να γίνουν κάποιες αλλαγές στον γράφο και στις σχέσεις μεταξύ των κόμβων. Αρχικό βήμα είναι 

η κατασκευή ενός υπογράφου ο οποίος χρησιμοποιεί ως δεδομένα τους χρήστες και τα προϊόντα 

των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δύο κατηγορίες κόμβων, οι κόμβοι των 

χρηστών και οι κόμβοι των αντικειμένων. Επίσης αλλαγές πρέπει να γίνουν και στον τρόπο με τον 

οποίο συνδέονται οι κόμβοι μεταξύ τους. Κατά την δημιουργία του αρχικού γράφου υπάρχει μόνο 

ένα είδος ακμής που συνδέει τους χρήστες με τα αντικείμενα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο αυτό 

πρέπει να αλλάξει καθώς χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους ακμών για να γίνει η πρόβλεψη των 

ακμών.  

Ο σκοπός της χρήσης αυτού του μοντέλου είναι η δημιουργία ενός συστήματος συστάσεων 

που προτείνει αντικείμενα σε χρήστες. Εφόσον τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα περιέχουν την βαθμολογία που βάζει ο κάθε χρήστης για το αντικείμενο 

που επιλέγει, αυτό δείχνει την προτίμηση τους για τα προϊόντα. Η βαθμολογία που εισάγεται από 

τον χρήστη είναι άμεση αριθμητική βαθμολογία από το 1 μέχρι το 5. Η ιδέα για την υλοποίηση 
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του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η κατασκευή διαφορετικών τύπων ακμών οι οποίες 

περιγράφουν την βαθμολογία που εισάγει ο χρήστης για το προϊόν. Επομένως δημιουργούνται 5 

διαφορετικά ήδη ακμών με τιμές από το 1 μέχρι το 5 για κάθε σύνδεση κόμβων χρηστών με 

κόμβων ακμών. Το μοντέλο αυτό στην συνέχεια είναι ικανό να προβλέπει τον τύπο της ακμής που 

συνδέει έναν χρήστη με ένα αντικείμενο και άρα την βαθμολογία που βάζει για το προϊόν.  

Για την κατασκευή του μοντέλου αρχικά ορίζονται οι τιμές των παραμέτρων του μοντέλου, 

όπως για παράδειγμα ο αριθμός των «epochs» που θα πραγματοποιηθούν κατά την εκπαίδευση 

του, οι διαστάσεις των διανυσματικών απεικονίσεων των δεδομένων για κάθε κόμβο και για κάθε 

τύπο ακμής. Η αξιολόγηση του μοντέλου γίνεται σε τρία βήματα, αρχικά εισάγονται τα δεδομένα 

στο μοντέλου μέσου του γράφου που κατασκευάστηκε, στην συνέχεια γίνεται η εκπαίδευση του 

μοντέλου στα δοθέντα δεδομένα και τέλος γίνεται η αξιολόγηση του ίδιου του μοντέλου στην 

ικανότητα πρόβλεψης των ακμών.  

Ο αλγόριθμος «ComplEx» αποτελείται από κάποια επίπεδα στα οποία γίνεται η 

δημιουργία των διανυσματικών απεικονίσεων των δεδομένων και ένα επίπεδο βαθμολογίας των 

αποτελεσμάτων. Κατά την εφαρμογή του μοντέλου όμως στην γλώσσα προγραμματισμού Python, 

αυτό γίνεται μέσω του αντικειμένου «ComplEx» και επομένως δεν είναι εμφανή στον χρήστη 

αυτά τα επίπεδα. Η εισαγωγή των δεδομένων για εκπαίδευση στον αλγόριθμο, ο οποίος έχει ήδη 

λάβει ως είσοδο τον κατασκευασμένο γράφο, γίνεται μέσω ενός πίνακα δεδομένων που περιέχει 

την πηγή, τον τύπο της ακμής και του στόχου. Κάθε γραμμή αυτού του πίνακα δεδομένων 

αποτελεί μία πραγματική ακμή και συσχέτιση χρήστη και αντικειμένου που βρίσκεται στον γράφο. 
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Επίσης χρησιμοποιείται μία ακόμη παράμετρος για την λειτουργία του μοντέλου, αυτή των 

αρνητικών παραδειγμάτων. Τα αρνητικά παραδείγματα είναι ακμές που δημιουργούνται οι οποίες 

δεν υπάρχουν στον γράφο και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου. Η παράμετρος 

αυτή ορίζει τον αριθμό των τυχαίων ακμών που δημιουργούνται στον γράφο, για κάθε πραγματική 

ακμή που υπάρχει μέσα σε αυτόν για την εκπαίδευση του μοντέλου. 

 

 

 

6.7 ΜΟΝΤΕΛΟ «METAPATH2VEC» 

Τα μοντέλα τα οποία είναι βασισμένα σε νευρωνικά δίκτυα μπορούν να απεικονίσουν 

διανυσματικούς χώρους οι οποίοι μπορούν να αποτυπώσουν τις εσωτερικές σχέσεις πλούσιων και 

πολύπλοκων δεδομένων σε πολλές περιπτώσεις όπως εικόνες, ήχους και φυσική γλώσσα. Τα 

κοινωνικά και πληροφοριακά δίκτυα είναι επίσης πλούσια και πολύπλοκα δεδομένα τα οποία 

μπορούν και αποτυπώνουν τις δυναμική και τους τύπους των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων και 

είναι και αυτά υπαγόμενα σε μάθηση αναπαράστασης με χρήση νευρωνικών δικτύων. Οι 

πρόσφατη ανάπτυξη μοντέλων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας έχει οδηγήσει στην χρήση τους 

για μάθηση αναπαράστασης δικτύων, με πιο συγκεκριμένη την χρήση μοντέλων γνωστά ως 
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«word2vec» [29]. Ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων έχουν προτείνει δομές μάθησης 

αναπαράστασης δικτύων με βάση τα μοντέλα «word2vec» όπως το «Deepwalk» και «Node2vec». 

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτόματα την εύρεση χρήσιμων και με νόημα 

χαρακτηριστικών από τα δίκτυα (raw networks) [9]. Ωστόσο αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται 

κατά κύριο λόγο για δίκτυα τα οποία είναι ομογενή, δηλαδή αποτελούνται από έναν μοναδικό 

τύπο κόμβων και ένα μοναδικό τύπο ακμών που τους συνδέουν. Σε πραγματικά προβλήματα, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, τα δίκτυα που εκφράζουν τα δεδομένα είναι ετερογενή στη φύση 

τους και αποτελούνται από πολλούς τύπους κόμβων και ακμών. Αυτά τα ετερογενή δίκτυα 

παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες που δεν μπορούν να μεταχειριστούν τα μοντέλα που έχουν 

κατασκευαστεί για χρήση σε ομογενή δίκτυα. 

Για το παραπάνω πρόβλημα δημιουργήθηκε η δομή του «Metapath2Vec» όπου ο σκοπός 

του είναι να μαθαίνει ταυτόχρονα τις διανυσματικές απεικονίσεις λίγων διαστάσεων για πολλούς 

τύπους κόμβων. Ο στόχος του μοντέλου αυτού είναι η διατήρηση τόσο της δομής όσο και του 

νοήματος των στοιχείων του ετερογενή γράφου που του εισάγεται [9]. 

6.7.1 Εφαρμογή του μοντέλου  

Ο αλγόριθμος «Metapath2Vec» είναι πολύ χρήσιμος αλγόριθμος που επιτρέπει να 

πραγματοποιηθούν τυχαία βήματα σε μονοπάτια (random walks) του ετερογενή γράφου (με 
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διάφορους τύπους κόμβων και ακμών) ορίζοντας μονοπάτια (metapaths) τα οποία λένε στον 

αλγόριθμο πώς να διασχίσει τους διαφορετικούς τύπους κόμβων που υπάρχουν εντός του γράφου. 

Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο αυτό,  το πρόβλημα της πρόβλεψης ακμών 

αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα επιβλεπόμενης μάθησης πάνω σε διανυσματικές απεικονίσεις 

κόμβων. Αφού ληφθούν οι διανυσματικές απεικονίσεις μέσω του μη επιβλεπόμενου αλγόριθμου, 

ένας δυαδικός κατηγοριοποιητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνει η πρόβλεψη του 

αν υπάρχει μία ακμή ή όχι μεταξύ οποιονδήποτε δύο κόμβων μέσα στον γράφο. Επειδή πολλοί 

παράμετροι του μοντέλου μπορεί να είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του καλύτερου 

κατηγοριοποιητή ακμών, στην συγκεκριμένη χρήση του μοντέλου εισάγεται και η επιλογή του 

καλύτερου δυαδικού κατηγοριοποιητή που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ζευγάρι από 

διανυσματικές απεικονίσεις κόμβων. 

 Υπάρχουν τέσσερα βήματα τα οποία πραγματοποιούνται κατά την δημιουργία του 

μοντέλου, αυτά είναι:  

• Δημιουργία διανυσματικών απεικονίσεων κόμβων. 

• Για κάθε ομάδα παραμέτρων, εκπαίδευση ενός κατηγοριοποιητή (classifier).  

• Επιλογή του κατηγοριοποιητή που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. 

• Αξιολόγηση του επιλεγμένου κατηγοριοποιητή σε νέα δεδομένα για να επικυρωθεί 

η απόδοση του. 

Για την χρήση αυτού του μοντέλου, θα εισαχθεί όλος ο γράφος που έχει δημιουργηθεί, 

χωρίς να λείπει κάποιο είδος κόμβου. Εφόσον το μοντέλο μπορεί και εφαρμόζεται σε ετερογενής 
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γράφους, τότε θα εφαρμοστεί σε όλον τον γράφου ο οποίος περιέχει όλους τους κόμβους χρήστη, 

αντικειμένου, κριτικής και λέξης. 

Οι διανυσματικές απεικονίσεις που προκύπτουν μέσα από το μοντέλο «Metapath2Vec», 

μαθαίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βέβαιο ότι οι κόμβοι που είναι κοντά στον γράφο 

παραμένουν κοντά και στον διανυσματικό χώρο. Παρόμοια με το μοντέλο «Node2Vec» [15], 

πρώτα πραγματοποιούνται τυχαία βήματα στον γράφο τα οποία χρησιμοποιούνται για να 

δημιουργηθούν νοηματικά ζευγάρια (context pairs), τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται σε 

ένα μοντέλο «Word2Vec» για να δημιουργηθούν οι διανυσματικές απεικονίσεις των κόμβων. 

Τα τυχαία βήματα στο μοντέλο «Metapath2Vec» καθοδηγούνται από μία ομάδα 

καθορισμένων μονοπατιών (metapaths) τα οποία προσδιορίζουν την σειρά των διαφορετικών 

τύπων κόμβων μέσω των οποίων θα γίνουν τα βήματα εξερεύνησης του γράφου. Για παράδειγμα, 

ένα μονοπάτι με ακολουθία [“Reviewer”, “Product”, “Reviewer”] μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας 

κανόνας τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει ο αλγόριθμος, ξεκινώντας πάντα από έναν κόμβο τύπου 

“Reviewer”, συνεχίζοντας σε έναν κόμβο τύπου “Product” και καταλήγοντας ξανά σε κόμβο 

τύπου “Reviewer”. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται κατά τον 

προσδιορισμό των μονοπατιών, οι οποίοι είναι:  

• Κάθε μονοπάτι πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει με κόμβο ίδιου τύπου. 

• Όταν η παράμετρος «walk_length» (παράμετρος που ορίζει την απόσταση κάθε 

τυχαίου βήματος) είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος το μονοπατιού, τότε το 

μονοπάτι επαναλαμβάνεται αυτόματα για να γεμίσει το μήκος του βήματος. 
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• Ο γράφος πρέπει να έχει ακμές οι οποίες συνδέουν δύο κόμβους μέσα σε ένα 

μονοπάτι. Για παράδειγμα στον γράφο που έχει σχεδιαστεί δεν υπάρχουν ακμές 

που να συνδέουν έναν κόμβο λέξης με έναν κόμβο χρήστη οπότε ένα μονοπάτι 

[“Word”, “Reviewer”, “Word”] δεν θα πρόσφερε κάποιο στοιχείο και δεν είναι 

χρήσιμο  καθώς δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση στον γράφο. 

 

 

6.8 ΜΟΝΤΕΛΟ «SURPRISE» 

Το μοντέλο αυτό αποτελεί τη βασική αρχή για την αξιολόγηση των τιμών που προκύπτουν 

για όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται. Ένα βασικό μοντέλο είναι εύκολο να υλοποιηθεί και 

έχει τυπική ικανότητα να παρέχει ορθά αποτελέσματα. Επίσης μοντέλα όπως αυτό για βασικές 

μετρήσεις υλοποιούνται εύκολα και γρήγορα.  

Το μοντέλο «Surprise» βρίσκεται εντός ενός πακέτου της Python για κατασκευή και 

ανάλυση συστημάτων συστάσεων τα οποία λαμβάνουν ως είσοδο δεδομένα με άμεση κριτική των 

προϊόντων (δηλαδή υπάρχει η βαθμολογία του χρήστη για το προϊόν που αγόρασε). 

Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη παρέχει μία συλλογή από αλγόριθμους για πρόβλεψη 

κριτικών. Μεταξύ άλλων, κλασσικοί αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν όπως αλγόριθμοι με 
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βάση την ομοιότητα καθώς και άλλοι βασισμένοι σε παραγοντοποίηση πινάκων όπως SVD ή 

NFM [23].  

 

6.8.1 Εφαρμογή του μοντέλου 

Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά εύκολο να εφαρμοστεί καθώς καθώς δεν περιλαμβάνει 

καθόλου τον γράφο που έχει δημιουργηθεί για να λειτουργεί με τα προηγούμενα μοντέλα. Σε αυτό, 

λαμβάνουμε τον πίνακα δεδομένων και από αυτόν ξεχωρίζουμε μόνο τις στήλες που περιέχουν 

τους χρήστες, τα προϊόντα και τον βαθμό που έχουν ορίσει για κάθε προϊόν. Ο μικρότερος πίνακας 

δεδομένων που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει μόνο τις τρεις στήλες που αναφέρθηκαν και στη 

σειρά χρήστη, αντικειμένου και κριτικής για να λειτουργήσει. Επίσης πρέπει να οριστεί και άλλη 

μία παράμετρος, αυτή του «rating_scale» όπου ορίζεται το εύρος που παίρνει η βαθμολογία στα 

συγκεκριμένα δεδομένα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αριθμητική βαθμολογία από το 1 μέχρι 

το 5. Κάθε γραμμή του πίνακα δεδομένων, λοιπόν, αντιστοιχεί σε μία δοσμένη βαθμολογία.. 

Η διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μέσα σε αυτό το μοντέλο καθώς και η 

εκπαίδευση του πάνω σε αυτά γίνεται μέσω της μεθόδου «Κ-fold cross validation» [19] και οι 

προβλέψεις γίνονται μέσω της μεθόδου «SVD»[18]. 
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7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρακάτω θα αναφερθούν τα αποτελέσματα του κάθε μοντέλου καθώς και οι πίνακες των 

αποτελεσμάτων οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρμογή του κάθε μοντέλου. Πρώτα θα 

αναφερθεί το βασικό μοντέλο που σύμφωνα με αυτό θα συγκριθούν τα μοντέλα που αναλύθηκαν 

παραπάνω:  

Surprise  

 Το μοντέλο «Surprise» έβγαλε τα παρακάτω αποτελέσματα που σύμφωνα με αυτά θα 

συγκριθούν και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα άλλα μοντέλα: 

Root mean squared error: 1.46 

Mean absolute error: 1.17 

 

HinSAGE  

 Το μοντέλο «HinSAGE» έβγαλε τα παρακάτω αποτελέσματα καθώς έχει λάβει έναν 

υπογράφο από τον βασικό γράφο που αποτελείται από τους κόμβους του χρήστη, τους κόμβους 

του αντικειμένου και τις ακμές που συνδέουν αυτά τα είδη κόμβων.  

Root mean squared error: 1.39 

Mean absolute error: 1.13 
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Εικόνα 16: Γράφος με κόμβους "Reviewer" Και "Product" (μικρός αριθμός δεδομένων) 
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Εικόνα 17: Πίνακας αποτελεσμάτων μοντέλου HinSAGE 
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Εικόνα 18: Πίνακας αποτελεσμάτων HinSAGE 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανομή των προβλεπόμενων τιμών είναι αρκετά 

περιορισμένη και σπάνια δίνει τιμές 1 ή 2. Αυτό μπορεί μερικώς να οφείλεται στο ότι τα δεδομένα 

που έχουν ληφθεί δεν είναι ομαλά κατανεμημένα σε όλο το εύρος των τιμών και το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους έχει βαθμολογία 5. Επίσης το μέσο απόλυτο σφάλμα δεν είναι ομαλό κατά την 

εκπαίδευση και μετέπειτα την επικύρωση του μοντέλου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να 

εξομαλυνθεί με χρήση μεγαλύτερου αριθμού epochs.  

 

 

ComplEx 

 Το μοντέλο «ComplEx» έχει βγάλει τα παρακάτω αποτελέσματα καθώς έχει και αυτό 

λάβει έναν υπογράφο ο οποίος αποτελείται από τους κόμβους τύπου χρήστη και τους κόμβους 

τύπου αντικειμένου. Αυτή τη φορά έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο ενώνονται μέσω των 
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ακμών τους καθώς η κάθε βαθμολογία που ορίζει ο χρήστης αντιστοιχεί και σε μία διαφορετική 

ακμή που τον ενώνει με το αντικείμενο που έχει βαθμολογήσει:  

Binary accuracy: 0.88 

Loss: 0.34  

 

Εικόνα 19: Πίνακας αποτελεσμάτων ComplEx 

 

Εικόνα 20: Πϊνακας αποτελεσμάτων ComplEx 

 Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι απώλειες του μοντέλου δεν μειώνονται με τον αριθμό των 

epochs όσο και να αυξάνονται. 
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Metapath2Vec  

 Το μοντέλο «Metapath2Vec» έχει βγάλει τα παρακάτω αποτελέσματα καθώς έχει ως 

είσοδο όλο τον γράφο που έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα που υπήρχαν 

στην διάθεση του. Ο γράφος είναι ολόκληρος και το μοντέλο χρησιμοποιεί συγκεκριμένες 

ακολουθίες βημάτων προκειμένου να περάσει από κόμβο σε κόμβο και παράγει τις κατάλληλες 

διανυσματικές απεικονίσεις προκειμένου να φέρει ορθά αποτελέσματα:  

Number of Random walks: 432.588 

ROC AUC Score: 0.63 
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Εικόνα 21: Προβολή διανυσματικών απεικονίσεων ακμών σε δύο διαστάσεις 

Οι διανυσματικές απεικονίσεις των ακμών έχουν 128 διαστάσεις αλλά για την προβολή 

τους αποτυπώνονται σε δύο διαστάσεις με χρήση του αλγόριθμου PCA. Τα σημεία με μπλε 

παρουσιάζουν τις πραγματικές ακμές των δεδομένων και τα κόκκινα σημεία παρουσιάζουν τις 

αρνητικές (ή μη υπαρκτές στον γράφο) ακμές.  

 

Σχόλια  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήθηκε, ο κάθε 

διαφορετικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα δικά του μετρητικά στοιχεία προκειμένου να εμφανίσει 



Ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος συστάσεων με τη χρήση της αναπαράστασης του γράφου 

κειμένων (graph-of-docs) και νευρωνικών δικτύων γράφων  

 Χαράλαμπος – Άρης Κατσούδας 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 90 

 

τα αποτελέσματα του και την απόδοση του μοντέλου. Εδώ αποφασίστηκε να παραμείνουν ως έχει 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον κάθε αλγόριθμο και να μην συγκριθούν μεταξύ τους, 

καθώς αυτό θα απαιτούσε μεγάλες τροποποιήσεις στον βασικό κώδικα. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΞΕΛΙΞΗ  

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ολοένα και 

περισσότερο εισάγεται στις ζωές των ανθρώπων, τόσο στον επαγγελματικό τομέα, όσο και στον 

τομέα υγείας και εκπαίδευσης. Σε μερικά χρόνια θα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν 

κόσμο χωρίς τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, με την 

ανάπτυξη του διαδικτύου και των υπολογιστών υπάρχουν πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης με 

τα οποία αλληλοεπιδρά ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του, χωρίς καν να το αντιλαμβάνεται. 

Κάθε φορά που ένας χρήστης πληκτρολογεί κάτι στην μηχανή αναζήτησης «Google» ή επιλέγει 

να δει μία ταινία στην πλατφόρμα «Netflix» ή κάνει μία αναζήτηση για ένα προϊόν στην σελίδα 

της «Amazon» βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με ένα σύστημα μηχανικής μάθησης, και πιο 

συγκεκριμένα με ένα σύστημα συστάσεων. Τα συστήματα συστάσεων έχουν αναπτυχθεί εδώ και 

αρκετά χρόνια και συμβάλλουν θετικά, τόσο στη ζωή των καταναλωτών, όσο και στη ζωή των 

προμηθευτών καθώς προτείνουν αντικείμενα και υπηρεσίες που σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

των χρηστών είναι πιο ταιριαστά για αυτούς. Ξεκινάνε από πολύ βασικά συστήματα τα οποία 

λαμβάνουν ελάχιστες παραμέτρους των προϊόντων και των χρηστών ( όπως ο βαθμός ομοιότητας 

μεταξύ αντικειμένων) και αναπτύσσονται σε πολύπλοκα συστήματα με δεκάδες παραμέτρους που 

μπορεί να περιέχουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών, τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων, τον 
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χρόνο που μπορεί να αφιερώνει ο χρήστης σε ένα αντικείμενο, οι σελίδες που πλοηγείται αλλά και 

οι σχέσεις που μπορεί να έχει με άλλους χρήστες, γεωγραφικές περιοχές και προϊόντα. 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος συστάσεων το οποίο 

χρησιμοποιεί ως πηγή εισόδου δεδομένων του έναν γράφο, ο οποίος πέρα από τα δεδομένα τα 

οποία συλλέγει, κατέχει και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ανθρώπων, αντικειμένων, 

λέξεων και κριτικών που εισάγουν οι χρήστες. Η ιδέα της χρήσης μίας γραφικής απεικόνισης των 

δεδομένων σε γράφο έρχεται να υποστηρίξει ότι περισσότερα χαρακτηριστικά των δεδομένων που 

εμφανίζονται μέσω των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στον γράφο μπορούν να προσφέρουν 

καλύτερα αποτελέσματα προβλέψεων και άρα ένα καλύτερο σύστημα συστάσεων.  

Η χρήση της τοπολογίας γράφων και γενικά της δομής γράφων είναι μία ιδέα η οποία είναι 

πολύ καινούρια και μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό, όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα τα 

οποία δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη δομή. Τέτοια δεδομένα που δεν έχουν κάποιο προτέρημα 

να βρίσκονται σε Ευκλείδειο τόπο έχουν καλύτερες πιθανότητες να παρουσιαστούν σε γράφους 

και να είναι πιο αποδοτικές οι προβλέψεις τους. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι δεδομένα 

κοινωνικών δικτύων, δομές μορίων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου και χαρτογράφησης. Για τα 

συγκεκριμένα συστήματα συστάσεων που εξελίχθηκαν στην παρούσα διπλωματική, ένα 

ακόλουθο βήμα που θα μπορούσε να γίνει είναι η εξέλιξη και καλύτερη παραμετροποίηση των 

παραμέτρων των μοντέλων προκειμένου να εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα, η εισαγωγή και 

χρήση στον γράφο περισσότερων ειδών κόμβων και ακμών όπως για παράδειγμα η περίοδος που 

αγοράζει ο χρήστης ένα προϊόν ή η δημιουργία κόμβων που περιέχουν λέξεις που περιγράφουν το 
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ίδιο το προϊόν με σύνδεση ακμών τύπου «Περιγράφουν». Τέλος υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες 

στην γλώσσα προγραμματισμού Python για εφαρμογή διαφορετικών αλγορίθμων τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων γράφων που μπορούν να δοκιμαστούν για την συγκεκριμένη χρήση για 

συστήματα συστάσεων.  
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