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Πεξίιεςε 
 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηηο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο πνπ 

κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ κειέηε, θαηαλόεζε θαη επεμεξγαζία ηεο θπζηθήο γιώζζαο 

(natural language process). Δπίζεο ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθά ιεμηθά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

γηα αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο ζε αλεμάξηεηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

δελ πξνέξρνληαη από θάπνηα γλσζηή βάζε δεδνκέλσλ, αιιά δεκηνπξγήζεθε κία βάζε 

δεδνκέλσλ εμάγνληαο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα από δύν από ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά 

δίθηπα, Facebook θαη Twitter. Τα δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ από ηα δύν θνηλσληθά 

δίθηπα, πξνέξρνληαη από δεκνθηιείο θαη επίζεκεο ζειίδεο/ινγαξηαζκνύο ηερλνινγηθώλ 

θνινζζώλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ινγαξηαζκνί ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλήθνπλ ζηηο Lenovo, Asus θαη Acer.  

Δθόζνλ δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ην επόκελν βήκα ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιερζεί από ήδε γλσζηά ιεμηθά. Τα 

ζπγθεθξηκέλα ιεμηθά έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνρεύνληαο ζηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Τν θάζε ιεμηθό έρεη δεκηνπξγεζεί κε δηαθνξεηηθή ηερληθή, 

βαζηδόκελν ζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο, αιιά όια ηα ιεμηθά έρνπλ θνηλό 

ζηόρν, ηελ αθξηβέζηεξε απνηύπσζε ηεο δύλακεο (ζπλαηζζεκαηηθνύ θόξηνπ) ηεο θάζε 

ιέμεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε  δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελλέα (9) 

δηαθνξεηηθά ιεμηθά. 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ ην επόκελν βήκα ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο. Ο 

ζηόρνο ησλ ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε ζσζηή 

πξόβιεςε ηεο απνδνρήο ησλ δεκνζηεύζεσλ από ηνπο ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ε θάζε εηαηξία.    

Τα ζεκεία πξνο έξεπλα ζε απηή ηελ εξγαζία θπκαίλνληαη πάλσ ζε ηξεηο βαζηθνύο 

άμνλεο. Ο πξώηνο είλαη πνηα είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο ηα 

νπνία πξνθαινύλ ζηνπ ρξήζηεο ζπλαηζζήκαηα. Σην twitter νη ρξήζηεο κπνξνύλ 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κέζσ 3 αληηδξάζεσλ, retweet, favorite θαη response. 

Σην Facebook ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηξόπνη λα εθθξάζεη έλαο ρξήζηεο ζπλαηζζήκαηα, 

αθνύ πξνζθέξεηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο από έλα ζύλνιν 6 αληηδξάζεσλ 

ζε κία θαηάζηαζε (post), εθηόο ηνπ ζρνιηαζκνύ (comment) θαη ηεο αλαδεκνζίεπζεο 

(share). 

Τν δεύηεξν ζεκείν πξνο έξεπλα είλαη ε κειέηε ησλ δηάθνξσλ αιγνξίζκσλ 

κεραληθήο κάζεζεο θαη πόζν απνηειεζκαηηθνί είλαη ζηελ κειέηε ηεο θπζηθήο γιώζζαο. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο (classification) εθηόο ησλ θιαζζηθώλ 

ηερληθώλ, ρξεζηκνπνίεζα αθόκε Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Υπνζηήξημεο (Support Vector 

Machines) θαη Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Network). Σπλνιηθά ρξεζηκνπνίεζα 7 

αιγνξίζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο.  
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Τν ηειεπηαίν ζεκείν ζην νπνίν επηθεληξώλεηαη ε εξγαζία είλαη ε βαξύηεηα ηνπ 

ιεμηθνύ γηα ηε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε θαη πξόβιεςε απνδνρήο ησλ δεδνκέλσλ πξνο 

κειέηε. Πόζν κεγάιν ξόιν ζηε ζσζηή πξόβιεςε απνδνρήο δηαδξακαηίδεη ην ιεμηθό; 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ιεμηθό; Πώο δηαθνξνπνηνύληαη 

ηα ιεμηθά κεηαμύ ηνπο; Απηά είλαη κεξηθά από ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνύλ ζε απηή 

ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Facebook API, Twitter API, crawler, νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, ιεμηθό, 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάιπζε, κεραληθή κάζεζε, εμόξπμε δεδνκέλσλ, θαηεγνξηνπνίεζε, 

support vector machines, λεπξσληθά δίθηπα,  
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Abstract 
 

The present Master thesis deals with the techniques of machine learning that can 

contribute in the study and understanding in the field of natural language process. Also, 

compares different lexicon created for sentiment analysis on an independent database. 

The data have been used in the development of this thesis don‟t derive from some 

known database, but a database was created by extracting the necessary data from two of 

the most popular social networks, Facebook and Twitter. The data have been extracted 

from the two social networks derive from popular and official pages/account of well-

known technological companies. More specific, the accounts‟ data have been used belong 

in Lenovo, Asus and Acer. 

Provided the creation of the database, the next step of the thesis is the evaluation 

of the collected data from established lexicons. The specific lexicons have been created 

aiming in the interpretation of the words in sentiment level. Every lexicon has been 

created with different technique, created on different approach of implementation, but 

with identical target, a more accurate depiction of the emotional force of each word. For 

this thesis, nine (9) different dictionaries have been used.  

Having completed the evaluation of the data, the next step of the thesis is the 

study and comparison of different machine learning techniques. The target of the 

machine learning techniques that have been used is the correct prediction of the 

embracement of each company‟s posts from the users of the social network  

The points of interest in this thesis range in three basis axes. The first axe is the 

specific characteristics of the language that cause emotions to the users. In twitter the 

users can express their feelings through 3 reactions, retweet, favorite and response. In 

Facebook, there are more ways for a user to express feelings, since there is the choice of 

a specific reaction from a pool of 6 reactions in a post, without considering the choices of 

comment and share.  

The second point of interest is the study of various machine learning techniques 

and how effective are in the field of natural language process. Classification algorithms 

have been used besides the traditional techniques, Support Vector Machines and Neural 

Networks have also been used. In total I used 7 classification algorithms.  

The last point of focus on this thesis is the importance of the lexicon for the 

correct classification and prediction of embracement for the data have been studied. How 

important is the lexicon for the correct classification? Which are the characteristics a 

lexicon should have? What makes the difference between lexicons? These are some of 

the questions that will be answered in this thesis.  

 

Keywords: Facebook API, Twitter API, crawler, data visualization, sentiment analysis, 

machine learning, data mining, classification, support vector machines, neural networks 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Πξόβιεκα θαη θίλεηξα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο 

Η νινέλα θαη κεγαιύηεξε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ έρεη νδεγήζεη θαη ζε 

κεγαιύηεξε ζπιινγή δεδνκέλσλ, κέζα από ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο ησλ 

ρξεζηώλ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Βηνκεραλίεο θαη εηαηξίεο κάξθεηηλγθ σζνύκελεο από 

απηή ηελ πιεζώξα δεδνκέλσλ αλαδεηνύλ ηξόπνπο λα εμάγνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξντόληα 

θαη ππεξεζίεο.  

Η επηζηεκνληθή θνηλόηεηα έρεη εληνπίζεη απηή ηελ επθαηξία γηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ θαη θάλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε απηνύ ηνπ ηεξάζηηνπ όγθνπ 

δεδνκέλσλ. Έρνπλ ππάξμεη κειέηεο πάλσ ζηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο (sentiment 

analysis) κε ηε θάζε κία λα επηθεληξώλεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο θαη λα δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο.   

Ωο αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο νξίδεηαη ε ππνινγηζηηθή θαη ζηαηηζηηθή κειέηε 

απόςεσλ, αηζζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ εθθξαδόκελσλ ζε γξαπηό ιόγν [1]. Οη 

πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ζε απηό ην πεδίν επηθεληξώλνληαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

(classification) θεηκέλνπ αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα πνπ εθθέξνπλ, ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη ζεηηθό, αξλεηηθό ή νπδέηεξν [2] [3] [4], ελώ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε 

θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη δπαδηθή ρσξίο ηελ παξνπζία νπδεηεξόηεηαο [5]. 

Σηελ πξάμε νη πεξηζζόηεξεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο 

πηνζεηνύλ κία ζηξαηεγηθή δύν βεκάησλ [2]. Τν πξώην βήκα είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ θεηκέλνπ πξνο αλάιπζε σο πξνο ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηνπ, ην θείκελν 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο ππνθεηκεληθό ή αληηθεηκεληθό (νπδέηεξν). Τν δεύηεξν βήκα ζηελ 

αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ όζνλ αθνξά ηελ ρξνηά ή 

πνιηθόηεηα (polarity) ηνπ, όπνπ νη ππνθεηκεληθέο πξνηάζεηο θαηεγνξηνπνηνύληαη σο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο.   

Τν θύξην εξώηεκα ζην νπνίν απαληάεη ε αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο είλαη „ηη 

ζθέθηνληαη νη άιινη‟, κέζα από αλάιπζε θεηκέλνπ ζε αμηνινγήζεηο πξντόλησλ θαη άξζξα 
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εηδήζεσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν νη θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα 

πξντόλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη νη θαηαζθεπαζηέο/έκπνξνη δίλνπλ όιν θαη κεγαιύηεξε 

πξνζνρή ζηηο δηαδηθηπαθέο θξηηηθέο γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Απηή ε δπλεηηθή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζηελ 

αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο έρεη πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ δηαθόξσλ επηζηεκνληθώλ 

θνηλνηήησλ πνπ επηθεληξώλνληαη ζε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πεδία, όπσο κεραληθή 

κάζεζε (machine learning), εμόξπμε δεδνκέλσλ (data mining) θαη επεμεξγαζία θπζηθή 

γιώζζαο (natural language processing).  

Πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο έρεη 

ππάξμεη αξθεηά κεγάιε έξεπλα, ε νπνία όκσο επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

κεγάισλ θεηκέλσλ/εγγξάθσλ όπσο θξηηηθώλ [6]. Τα Tweets [7] [8], νη θνηλνπνηήζεηο ζην 

Facebook [9] θαη νπνηαδήπνηε κνξθή κηθξν-ηζηνινγίνπ (microblogging) δηαθέξνπλ από 

ηηο θξηηηθέο εμαηηίαο ηνπο ζθνπνύ δεκηνπξγίαο ηνπο: νη θξηηηθέο εθθέξνπλ ζηξσηέο θαη 

δνκεκέλεο ζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ελώ θάζε κνξθή κηθξν-ηζηνινγίνπ γξάθεηαη ζε πην 

αλεπίζεκε κνξθή κε πεξηνξηζκό ιέμεσλ.   

Σε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ην κηθξν-ηζηνιόγην δελ είλαη ηόζν 

πξνζεθηηθά δνκεκέλν όζν κία θξηηηθή. Παξόιν απηά κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηόζν ζε εκπνξηθό όζν θαη αθαδεκατθό επίπεδν.  Έρνπλ γίλεη 

θάπνηεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο ζε επίπεδν θξάζεο, 

ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζε tweets [10] [11] θαη ζε δεκνζηεύζεηο ζην Facebook [12].  

Όιεο νη έξεπλεο δηαιέγνπλ ην θνηλσληθό δίθηπν από ην νπνίν ζα ζπιιέμνπλ ηα 

δεδνκέλα, ην ιεμηθό πάλσ ζην νπνίν ζα αμηνινγήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμνξύμεη 

θαζώο θαη ηνπο ηαμηλνκεηέο (classifiers) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Με απηό ηνλ ηξόπν 

δελ εληνπίδνληαη αιιαγέο αλάκεζα ζηνλ ηξόπν ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ 

δηθηύσλ, δελ γίλεηαη εύξεζε βέιηηζηνπ ηαμηλνκεηή θαη δελ ππάξρεη ζύγθξηζε ιεμηθώλ γηα 

ηελ απόδνζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ.  

1.2 Σρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Τα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κία έθξεμε ζηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ ησλ 

δηαθόξσλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Απηή ε καδηθή ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ έρεη 

αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο εξεπλεηηθνύο ηνκείο. Η εθηίκεζε 

ηεο θνηλήο γλώκεο (opinion mining) θαη ε επεμεξγαζία ηεο θπζηθήο γιώζζαο (natural 
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language process) είλαη δύν ηνκείο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πξόζθνξν έδαθνο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα θνηλσληθά δίθηπα.  

Οη πξώηκεο κειέηεο πάλσ ζηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο μεθίλεζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1990, κε θύξην ζηόρν ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ αλάινγα κε ηε 

ζεκαζηνινγηθή ηνπο έλλνηα [13]. Σε απηέο ηηο πξώηεο δνπιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γισζζηθνί επξεηηθνί κεραληζκνί (heuristics) ή πξνεπηιεγκέλα ζύλνια ιέμεσλ σο ζπόξνη 

(seeds). Κύξηνο ζηόρνο απηώλ ησλ εξγαζηώλ ήηαλ ε ηαμηλόκεζε νιόθιεξσλ εγγξάθσλ, 

ζεσξώληαο όηη ν κέζνο ζεκαζηνινγηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ιέμεσλ ζε έλα θείκελν 

είλαη θαη‟ επέθηαζε έλαο δείθηεο γηα ηελ ζπλνιηθή εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ, θαηά πόζν 

απηή είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. 

 Η ζπζηεκαηηθή θαη καδηθή ρξήζε πιαηθνξκώλ κηθξό-ηζηνινγίνπ (microblogging) 

θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ από ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ έρεη νδεγήζεη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο λα εθκεηαιιεπηεί απηνύο ηνπο 

λένπο πόξνπο δεδνκέλσλ. Δθαηνκκύξηα κελπκάησλ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζε 

θνηλσληθά δίθηπα, όπσο ηα Facebook [9], Twitter [7], Tumblr [14], Google+ [15] θ.α. 

Σηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο νη ρξήζηεο θνηλνπνηνύλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα δεκηνπξγώληαο κία απύζκελε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία πξνζθέξεηαη 

γηα εθαξκνγή κεζόδσλ θαη ηερληθώλ πάλσ ζηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο. Αθόκε νη 

δηαθνξεηηθνί ηξόπνη έθθξαζεο ζε θάζε πιαηθόξκα θαη νη άηππνη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ην 

θάζε θνηλσληθό δίθηπν δεκηνπξγνύλ λέεο πξνθιήζεηο θαη ηδηαηηεξόηεηεο σο πξνο ηελ 

κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνπλ.    

Οη δηαθνξέο ζηηο ηερληθέο αλάιπζεο ηεο θπζηθήο γιώζζαο αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν κειεηάηαη είλαη ην θπξίσο ζέκα ελόο πνιύ ελδηαθέξνληνο άξζξνπ 

αλαζθόπεζεο [16]. Μέζα από ην άξζξν θαηαλννύληαη νη δηαθνξέο ζηελ επεμεξγαζία 

νιόθιεξνπ θεηκέλνπ, πξόηαζεο θαη εηδηθνύ ζέκαηνο, θαζώο επίζεο δίλνληαη νη βαζηθέο 

ηερληθέο γηα ηελ εμόξπμε γλώκεο από θπζηθό ιόγν.   

Η ρξεζηκόηεηα ησλ εξγαιείσλ γξακκαηηθήο αλάιπζε (POS Tagger), νη δηαθνξέο 

επίζεκνπ/αλεπίζεκνπ ιόγνπ θαη ζεκαληηθόηεηα ησλ εηθνληδίσλ emoticons θαη ησλ 

hashtags είλαη νη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξώλεηαη ε εξγαζία ησλ Kouloumpis, 

Wilson θαη Moore [3]. 

H θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη από ην Twitter κε θξηηήξην ηε 

ρξήζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ εηθνληδίσλ emoticons είλαη ην θύξην ζέκα έξεπλαο γηα ηελ 

εξγαζία ησλ Go, Bhayani θαη Huang [11]. Σηελ νπνία εμεηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί 

ηαμηλνκεηέο γηα ηελ απόδνζε ηνπο ζε πξόβιεκα δπαδηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο. H 

θαηλνηνκία απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ όξνπ Μάζεζε Με Δπί Μέξνπο 

Δπίβιεςε (Distant Supervised Learning), γηα λα ηνληζηεί ε δηαθνξά κε ηνλ όξν ηεο 

Μάζεζεο Με Πιήξε Δπίβιεςε (Full Supervised Learning).  

Μία άιιε επηζηεκνληθή κειέηε [4] επηθεληξώλεηαη ζηα ιεμηινγηθά θαηλόκελα πνπ 

παξαηεξνύληαη ζηα κηθξν-ηζηνιόγηα θαη πξνζπαζεί λα ηα θαηεγνξηνπνηήζεη κε βάζε 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά emoticons (noisy labelled data). Δπίζεο εμεηάδεη ηελ επηξξνή ησλ n-

grams θαη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία γηα ηε ζσζηή δεκηνπξγία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ.  
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Ο ζπλδπαζκόο ησλ κεζόδσλ noisy labelled data θαη ησλ ρεηξνθίλεησλ κεζόδσλ 

αμηνιόγεζεο είλαη έλα αθόκε ζέκα ην νπνίν έρεη εμεηαζηεί [5]. Με ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα είλαη ζεηηθά πξνο απηό ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

H πξνζζήθε πεδίσλ ζηηο εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλαληώληαη κόλν ζην Twitter θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ ζσζηή πξόβιεςε κέζσ 

ηαμηλνκεηώλ είλαη έλα αθόκε ζέκα ην νπνίν έρεη κειεηεζεί [10]. Σηελ ίδηα έξεπλα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ, όηαλ ε αλάιπζε ηνπ 

θπζηθνύ ιόγνπ γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό n-gram.  

H αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο θαη ε εθηίκεζε γλώκεο έρεη εθαξκνγέο θαη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηθά πιαίζηα. Έρεη ππάξμεη πεξηπησζηνινγηθή κειέηε (case study) γηα ηηο 

ακεξηθαληθέο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2012 [17], ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζηηο αληηδξάζεηο 

ησλ ρξεζηώλ ηνπ Twitter ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαηά ηε δηάξθεηα ζεκαληηθώλ πνιηηηθώλ 

εθδειώζεσλ (νκηιίεο, debates, θ.α.). Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε εληππσζηάδεη εμαηηίαο ηεο 

επεθηάζηκεο αξρηηεθηνληθήο ηεο, βάζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί μαθληθά 

έληνλεο ξηπέο δεδνκέλσλ.  

Τα πεξηζζόηεξα επηζηεκνληθά άξζξα πάλσ ζηελ εμόξπμε θνηλήο γλώκεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάιπζεο ζε θείκελν κηθξν-ηζηνινγίνπ, εμάγνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο από 

ην Twitter, ελώ ηα επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία εμάγνπλ δεδνκέλα από ην Facebook 

είλαη αηζζεηά ιηγόηεξα. Έλα ηδηαίηεξα θαηλνηόκν θαη πιήξεο άξζξν πάλσ ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάιπζε εθκεηαιιεύηεθε ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από 

ην Facebook κέζσ plug-in εθαξκνγήο [12]. Οη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ δεκηνπξγήζαλ 

ηελ εθαξκνγή γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πβξηδηθό κνληέιν 

γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζπλδπάδνληαο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο θαη ιεμηθά 

ζπλαηζζήκαηνο.   

1.3 Σπκβνιή εξγαζίαο 

Η πιεηνςεθία ησλ εξγαζηώλ πάλσ ζηελ αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο γίλεηαη κόλν ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ, κε έλα ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό, κε νξηζκέλεο από πξηλ 

δπλαηέο βαζκνινγίεο θαη κε ηε ρξήζε ελόο (1) κέρξη ηξηώλ (3) ηαμηλνκεηώλ. Δθόζνλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εμαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ε 

θάζε πξόηαζε (ή tweet) αμηνινγείηαη ρεηξνθίλεηα από θάπνηνλ εξεπλεηή.  
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Σηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο πξόηαζεο (tweet ή δεκνζίεπζεο 

ζην Facebook) κέζσ ηεο αληηδξάζεηο ρηιηάδσλ ρξεζηώλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα 

παξαθνινπζνύλ ηα λέα θαη ηηο θνηλνπνηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηώλ. Με απηό ηνλ 

ηξόπν κεηώλεηαη ε δπλαηόηεηα ιάζνπο εθηίκεζεο από ηνπο εξεπλεηέο πνπ αμηνινγνύλ 

ρεηξνθίλεηα ηηο πξνηάζεηο θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ρεηξνθίλεηε 

αμηνιόγεζε. 

Τν δεύηεξν ζεκείν ζην νπνίν θαηλνηνκεί ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε δνθηκή θαη ε 

ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ ιεμηθώλ γηα δεδνκέλα ηα νπνία εμάγνληαη από δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά δίθηπα. Η κέρξη ηώξα θπξίαξρε ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ αλάιπζε 

ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ από έλα κόλν ιεμηθό κε ηξεηο (ζεηηθή, 

αξλεηηθή, νπδέηεξε) ή δύν (ζεηηθή, αξλεηηθή) πηζαλέο θαηαζηάζεηο.  

Δλ αληηζέζεη απηήο ηεο ηαθηηθήο, ζηελ εξγαζία δνθηκάζηεθαλ ελληά (9) δηαθνξεηηθά 

ιεμηθά, ρσξίο λα νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ δπλαηέο ηηκέο. Γειαδή ηα ζθνξ πνπ ιακβάλεη 

έλα tweet κπνξεί λα είλαη αλάκεζα ζε δύν ή ηξεηο ηηκέο, αλ ην ιεμηθό παξνπζηάδεη κηθξή 

δηαζπνξά ζηα ζθνξ πνπ απνδίδεη ζηηο ιέμεηο ή λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε είθνζη (20) 

πηζαλέο ηηκέο, αλ ην ζύλνιν ησλ ζθνξ πνπ απνδίδεη ην ιεμηθό παξνπζηάδεη κεγάιε 

δηαθύκαλζε.   

Όζνλ αθνξά ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε 

ζπλαηζζήκαηνο, ζηηο πεξηζζόηεξεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δελ δίλεηαη βάξνο ζηε 

δηαθνξεηηθή απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ, γηα απηό ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ρξήζε 

κόλν ελόο (1) ή δύν (2) δηαθνξεηηθώλ αιγνξίζκσλ θαηεγνξηνπνίεζεο. Σπλήζσο νη 

ηαμηλνκεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πινπνηήζεηο Μεραλώλ Γηαλπζκάησλ 

Υπνζηήξημεο (Support Vector Machine - SVM), ηαμηλνκεηώλ Bayesian θαη ιίγν πην 

ζπάληα πινπνηήζεηο Γέληξσλ Απόθαζεο (Decision Tree). Σηελ παξνύζα εξγαζία 

ζπγθξίλνληαη νη απνδόζεηο εθηά (7) δηαθνξεηηθώλ ηαμηλνκεηώλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ γηα απηνύο ηνπο ηαμηλνκεηέο αλάινγα κε ηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ.  

Τέινο, παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ιεμηθό 

ην νπνίν θαιείηαη λα αμηνινγήζεη δεκνζηεύζεηο θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

γίλεη θαηαλνεηό όηη ιεμηθά πνπ παξνπζηάδνπλ θαιή απόδνζε ζε ζπληεηαγκέλα θαη 

δνκεκέλα θείκελα δελ είλαη αλαγθαίν λα παξνπζηάδνπλ πςειή απόδνζε ζε δεκνζηεύζεηο 

πνπ πξνέξρνληαη από θνηλσληθά δίθηπα. Η ρακειή απόδνζε ιεμηθώλ ζε ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο δεδνκέλα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (εηθνλίδηα emoticon, hashtags, ρξήζε 

αξγθό θ.α.)  δελ ζεκαίλεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα ιεμηθά δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο, απιά δελ ζπζηήλνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα 

είδνπο δεδνκέλα.  
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1.4 Σπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη δνκή εξγαζίαο 

H εξγαζία ρσξίδεηαη ζε νρηώ (8) θεθάιαηα, όπνπ ην θάζε έλα θαιύπηεη 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ ζπλόινπ θαη κπνξεί λα ππάξμεη απηόλνκα. Πξνο όθεινο ηεο 

απηνλνκίαο ησλ θεθαιαίσλ δελ έρεη ρσξηζηεί ε εξγαζία ζε ζεσξεηηθό θαη πεηξακαηηθό 

κέξνο, αληίζεηα ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν πθίζηαηαη ζην ίδην θεθάιαην κε ην πεηξακαηηθό 

κέξνο γηα θάζε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 Η ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο εξγαζίαο βνεζά ηνλ αλαγλώζηε λα θαηαλνήζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη, ηηο ζρεδηαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρσ ιάβεη, ην 

ζθεπηηθό πίζσ από ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξίζκσλ θαη ηέινο λα 

επέιζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.  

Σπλνπηηθά ε εξγαζία αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δνκή: 

 Σπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Πώο ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθό εμαγσγήο 

δεδνκέλσλ, πνηα δεδνκέλα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πώο. 

 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ. Τη ζα νξηζηεί σο πεδίν, πνηα ζα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηη ηύπνπ κεηαβιεηέο ζα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 Δκπινπηηζκόο ηεο ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε εξγαιείνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ πνπ δηαζέηεη ην πξνο εμέηαζε θνκκάηη θπζηθήο 

γιώζζαο.  

 Οπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε ν ρξήζηεο λα έρεη κία νπηηθή 

απεηθόληζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κειεηάηαη. 

 Θεσξεηηθή εηζαγσγή ζηηο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. Δπηβάιιεηαη ν 

αλαγλώζηεο λα απνθηήζεη ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο θάζε αιγνξίζκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, έηζη ώζηε λα θαηαιάβεη γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη, ηη απνηέιεζκα 

πεξηκέλνπκε από ηνλ αιγόξηζκν θαη πώο αμηνινγνύκε απηό ην απνηέιεζκα.       

 Μεηά ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζα αθνινπζήζεη ε εθηέιεζε ηνπ θάζε αιγνξίζκνπ 

καδί κε ζρνιηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη κία θπζηνινγηθή 

ξνή ζηελ θαηαλόεζε ηεο εξγαζίαο. Με απηό ηνλ ηξόπν δελ δεκηνπξγνύληαη 

θελά ζηελ θαηαλόεζε ηεο εξγαζίαο θη ν αλαγλώζηεο αθνινπζεί βήκα πξνο βήκα 

ηελ εμέιημε ηεο. 

 Δπηζθόπεζε, ζύγθξηζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ εμαρζεί 

 Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο εκθαλίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από όια 

ηα παξαπάλσ βήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο 
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2. Σπιινγή θαη Πξνεπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ  

Τν εξώηεκα ηνπ „ηη ζθέθηνληαη νη άιινη;‟ ήηαλ αλέθαζελ κία πνιύ ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία πξηλ ηε ιήςε κίαο απόθαζεο. Αθόκα θαη πξηλ ηελ εμάπισζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ, νη άλζξσπνη αλαδεηνύζαλ ζπζηάζεηο από γλσζηνύο θαη θίινπο γηα θάπνην 

πξντόλ ή ππεξεζία ή πξνρσξνύζαλ ζηελ αλάγλσζε θξηηηθώλ πνπ δεκνζηεύνληαλ ζε 

γλσζηά πεξηνδηθά. Η εμάπισζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ εύξεζε απόςεσλ 

θαη εκπεηξηώλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ή ππεξεζία κέζα από έλα κεγάιν ζύλνιν 

θξηηηθώλ από αγλώζηνπο ρσξίο απηνί λα πξαγκαηνπνηνύλ επίζεκεο θξηηηθέο γηα θάπνην 

θνξέα.  

Η αλάγθε ησλ ρξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα εύξεζε θξηηηθώλ, νη νπνίεο είλαη 

αμηόπηζηεο είλαη ν θύξηνο ιόγνο πίζσ από ηελ αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ηα νπνία επεμεξγάδνληαη θαηά θύξην ιόγν απόςεηο θαη θξηηηθέο.  

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα έλα ζύζηεκα ην νπνίν επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ηα νπνία 

εθθέξνπλ ππνθεηκεληθέο πξνηάζεηο απαηηεί ηελ επίιπζε αξθεηώλ πξνθιήζεσλ. Γηα ηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ παξαζέηνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα ιόγνπ 

ηα νπνία εθθέξνπλ άκεζα ή έκκεζα ππνθεηκεληθέο απόςεηο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη κέξνο κίαο κεραλήο 

αλαδήηεζεο γεληθνύ ζθνπνύ, ην πξώην εξώηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη αλ ν 

ρξήζηεο αλαδεηά όλησο ππνθεηκεληθέο ζέζεηο. Η ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ζην 

εξώηεκα αλαδήηεζεο (query) όπσο „θξηηηθή‟ ή „απόςεηο‟ δηεπθνιύλνπλ ζίγνπξα ηελ 

αλαδήηεζε, αιιά ε θαηεγνξηνπνίεζε εξσηεκάησλ αλαδήηεζεο είλαη έλα δύζθνιν 

πξόβιεκα [18]. 

H δεύηεξε πξόθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πεγώλ σο ππνθεηκεληθέο ή αληηθεηκεληθέο. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο όπνπ ηζηνζειίδεο 

παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν γηα θξηηηθέο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ην πξόβιεκα 

θαηεγνξηνπνίεζεο γίλεηαη ζρεηηθά εύθνιν. Αληίζεηα όηαλ νη θξηηηθέο θαη νη απόςεηο 

εθθξάδνληαη κέζα από ηζηνιόγηα θαη κηθξν-ηζηνιόγηα, όπνπ νη ρξήζηεο παξαβαίλνπλ 

γξακκαηηθνύο θαλόλεο θαη δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο, όπσο έληνλε 

εηξσλεία, ην πξόβιεκα γίλεηαη ηδηαίηεξα δύζθνιν.  

Δθόζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάθηεζε κίαο ππνθεηκεληθήο πξόηαζεο ζπλερίδνπλ 

λα ππάξρνπλ πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ, όπσο:  

 Σπλππνινγηζκόο θξηηηθώλ νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθή 

θιίκαθα (θιίκαθα 1-10, έλαληη απόιπησλ αξηζκώλ). 

 Δπηιεθηηθή αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ απόςεσλ.  
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 Δληνπηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ ηα νπνία αιιεινζπλδένληαη.  

 Αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεζηώλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απόςεηο. 

Από ηα παξαπάλσ ζεκεία γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα 

πξνβιήκαηα ζην ρώξν ηεο αηζζεκαηηθήο αλάιπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ. Ιδηαηηεξόηεηεο ησλ πεγώλ από ηηο νπνίεο 

εμάγνληαη ηα δεδνκέλα θαζώο θαη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλάιπζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληα ππόςηλ.   

2.1 Πξνγξάκκαηα Αλίρλεπζεο Γηαδηθηύνπ θαη Γηεπαθέο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ  

Τν πξώην βήκα ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κνπ. Όπσο έρεη 

επηζεκαλζεί δελ ρξεζηκνπνίεζα κία έηνηκε βάζε δεδνκέλσλ, αιιά δεκηνπξγήζεθε 

αλεμάξηεηε βάζε δεδνκέλσλ πξνεξρόκελε από δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθά 

δίθηπα.  

Τα δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ ραξαθηεξίδνληαη σο δεκόζηα (public). Απηόο ν 

ραξαθηεξηζκόο δίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα από ηνλ θαζέλα αλά 

παζά ζηηγκή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ινγαξηαζκό ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό 

δίθηπν. 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ από ην Γηαδίθηπν ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη από 

πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ (web crawlers). Οη web crawlers, νη νπνίνη 

είλαη γλσζηνί θη σο ants, automatic indexers, bots, web spiders, web robots θαη web 

scutters, είλαη απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζαξώλνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηξόπν ηζηνζειίδεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηάινγν δεδνκέλσλ. Υπάξρνπλ 

πνιινί web crawlers δηαζέζηκνη ζην Γηαδίθηπν, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο είλαη 

Αλνηρηνύ Λνγηζκηθνύ (Open Source). Οη πην γλσζηνί web crawlers είλαη νη scrapy [19], 

Apache Nutch [20] θαη Heritrix [21].  

Οη web crawlers ζαξώλνπλ html ζειίδεο θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνπλ λα κελ είλαη πάληα εύθνια επαλάγλσζηα, λα πεξηέρνπλ 

αρξείαζηεο πιεξνθνξίεο θαη απαηηείηαη κεγάιε επεμεξγαζία ζηα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ 

λα εμαρζνύλ πιεξνθνξίεο από απηά. Έλα παξάδεηγκα θώδηθα html θάλνληαο ζάξσζε 
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δεδνκέλσλ ζην ινγαξηαζκό ηεο Asus ζην twitter θαίλεηαη παξαθάησ ζηηγκηόηππν 

(snippet): 

 

 

<div class="js-tweet-text-container"> 

  <p class="TweetTextSize TweetTextSize--16px js-tweet-text tweet-text" lang="en" 

data-aria-label-part="0">Can you calculate the widest angle of the  

  <a href="/hashtag/ASUS?src=hash" data-query-source="hashtag_click" 

class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="ltr" ><s>#</s><b>ASUS</b></a>  

  <a href="/hashtag/TransformerMini?src=hash" data-query-source="hashtag_click" 

class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="ltr" ><s>#</s> 

  <b>TransformerMini</b></a>? <a href="/hashtag/SmartHinge?src=hash" data-

query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="ltr" > 

  <s>#</s><b>SmartHinge</b></a><a href="https://t.co/cljMaJOHcV" class="twitter-

timeline-link u-hidden" data-pre-embedded="true" dir="ltr" 

>pic.twitter.com/cljMaJOHcV</a> 

  </p> 

</div> 

 
Τμιμα Κώδικα 1: Κομμάτι HTML κώδικα από τθ ςάρωςθ τθσ ςελίδασ τθσ ASUS ςτο Facebook 

Ο πεγαίνο θώδηθαο ζε html από ην ινγαξηαζκό ηεο Asus απνηειείηαη από 7,883 

γξακκέο. Τα tweets ηνπ ρξήζηε δελ έρνπλ θάπνην μερσξηζηό id θαη είλαη δύζθνιν λα 

εληνπηζηνύλ κέζα ζηηο ρηιηάδεο γξακκέο θώδηθα.  Από ην παξαπάλσ ηκήκα θώδηθα δελ 

κπνξνύλ λα εμαρζνύλ πνιιέο πιεξνθνξίεο. Σπγθεθξηκέλα, νη κόλεο δύν πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ είλαη ε πξόηαζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην tweet (“Can you 

calculate the widest angle of the”) θαη ε ρξήζε θσηνγξαθίαο, ε νπνία βέβαηα δελ κπνξεί 

λα αμηνινγεζεί. Οη αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν tweet θαίλνληαη ζε άιιν 

ηκήκα θώδηθα ην νπνίν βξίζθεηαη κεηά από 40 γξακκέο.  

Με ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό γηα ηνλ 

αλαγλώζηε όηη έλαο απιόο web crawler δελ είλαη θαηάιιεινο γηα λα εμάγεη ρξήζηκα 

δεδνκέλα από θνηλσληθά δίθηπα. Να ζεκεησζεί αθόκα, όηη ν πεγαίνο θώδηθαο ηνπ 

Facebook είλαη αθόκα πην ραώδεο θαη απαηηεί πεξηζζόηεξε επεμεξγαζία γηα λα εμαρζνύλ 

ρξήζηκα δεδνκέλα.  

Η πνιππινθόηεηα ηεο εύξεζεο ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ κέζα από ηνλ θώδηθα ηεο  html 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα εύξεζε άιινπ ηξόπνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Τν Facebook 

[22] θαη ην Twitter [23] πξνζθέξνπλ δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ 

(Application Programming Interface, ελ ζπληνκία API). Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεπαθέο 

ππάξρνπλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εύθνιν γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηώληαο ή αληαιιάζζνληαο θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο από ην θνηλσληθό δίθηπν. 

Φξεζηκνπνηώληαο ην δηαζέζηκν API δεκηνπξγήζεθε έλα πξόγξακκα (script) ην νπνίν 

ζπιιέγεη δεδνκέλα από ην Facebook θαη έλα πξόγξακκα ην νπνίν ζπιιέγεη δεδνκέλα από 

ην Twitter. Γελ είλαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο λα εμεγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ API ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, γηα απηό ην ιόγν δελ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νύηε ζην ηξόπν δηαζύλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απηό. Δπίζεο 
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δελ παξαηίζεηαη νιόθιεξν ην πξόγξακκα, αιιά παξνπζηάδνληαη ζηαδηαθά νη 

ζπλαξηήζεηο πνπ ην απνηεινύλ γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ. Οιόθιεξν ην 

πξόγξακκα ππάξρεη ζε δηαδηθηπαθό απνζεηήξην (online depository), ζπγθεθξηκέλα 

βξίζθεηαη ζηνλ πξνζσπηθό κνπ ρώξν ζην Github (https://github.com/tasoslytos/thesis). 

2.2 Λνγηζκηθό Σπιινγήο Γεδνκέλσλ Πξνεξρνκέλσλ Από ην Facebook 

Γηα ην πξόγξακκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ην Facebook δεκηνπξγήζεθαλ 12 

δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο. Η δεκηνπξγία ηόζσλ πνιιώλ ζπλαξηήζεσλ γηα κία θπξίσο 

ελέξγεηα, απηή ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, έγηλε γηα λα δνζεί ζηνλ θώδηθα δπλαηόηεηα 

επεθηαζηκόηεηαο ζε κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ζπλαξηήζεηο εμππεξεηεί θαη ηελ εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηώλ αλεμάξηεηα από 

ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ ζπλαξηήζεσλ.     

H πξώηε ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ε getFacebookPageUrl(page_name, 

access_token, num_statuses), ε νπνία θαηαζθεπάδεη ην url (Uniform Resource 

Locator/Δληαίνο Δληνπηζηήο Πόξσλ) γηα ηε ζειίδα ηνπ Facebook από ηελ νπνία 

αλαδεηνύληαη δεδνκέλα. Η ζπλάξηεζε ιακβάλεη ηξεηο (3) παξακέηξνπο. Τν όλνκα ηεο 

ζειίδαο από ηελ νπνία αλαδεηνύληαη δεδνκέλα, ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ δίλεηαη 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Facebook API θαη έλαλ αθέξαην αξηζκό, ν 

νπνίνο αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη γηα επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ. Γηα απνθπγή ιαζώλ ρώξηζα ην url ζε 4 θνκκάηηα:  

 ηελ θνηλή βάζε ηνπ url, ε νπνία δείρλεη ην graph API ηνπ Facebook  

 ην όλνκα ηεο ζειίδαο γηα πξνεπεμεξγαζία,  

 ηα πεδία πξνο αλαδήηεζε θαη  

 ηηο παξακέηξνπο πνπ ζέηνληαη ρεηξνθίλεηα γηα ηνλ αξηζκό ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη θαη ην θσδηθό πξόζβαζεο από ην API ηνπ Facebook 

Έπεηηα ππάξρεη κία πξναηξεηηθή ηύπσζε γηα έιεγρν, ην http εξώηεκα κέζσ δηθήο κνπ 

ζπλάξηεζεο ζην url πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ε επηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί κεηά ην επηηπρέο http εξώηεκα.  

 

 

# returns the desired url, after the necessary construction 
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def getFacebookPageUrl(page_name, access_token, num_statuses): 

 

    url_base = "https://graph.facebook.com/v2.6" 

    node = "/%s/posts" % page_name 

    url_fields = "/?fields=message,link,created_time,type,name,id," + \ 

            "comments.limit(0).summary(true),shares,reactions" + \ 

            ".limit(0).summary(true)" 

    parameters = "&limit=%s&access_token=%s" % (num_statuses, access_token) 

    url = url_base + node + url_fields + parameters 

 

    # print the url in order to check it manually if I want 

    if debug_variable == True: 

        print url 

 

    # retrieve data 

    data = json.loads(requestUntilSucceed(url)) 

 

    return data 

 
Τμιμα Κώδικα 2: Η ςυνάρτθςθ getFacebookPageUrl(page_name, access_token, num_statuses),  γυρίηει το προσ 
εξζταςθ url 

Η ζπλάξηεζε πνπ εθηειεί ην http εξώηεκα είλαη ε requestUntilSucceed(url) ε νπνία 

θαιείηαη κέζα από ηε ζπλάξηεζε getFacebookPageUrl(page_name, access_token, 

num_statuses), θαζώο θαη κέζα από άιιεο ζπλαξηήζεηο όπσο ζα επηζεκαλζεί παξαθάησ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο ρξεηάζηεθε ε βηβιηνζήθε ηεο 

urllib2 [24]. H ζπλάξηεζε ιακβάλεη σο όξηζκα ην url, κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη ην 

request ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη έπεηηα ν θώδηθαο κπαίλεη ζε κία επαλάιεςε κέρξη 

ην εξώηεκα λα επηζηξέςεη θσδηθό επηηπρίαο (200). Σηελ ζπλάξηεζε ππάξρεη θαη ην 

απαξαίηεην exception γηα ην ρεηξηζκό ιαζώλ.  

 

 

# the function that makes persistent http request 

def requestUntilSucceed(url): 

    req = urllib2.Request(url) 

    success = False 

    while success is False: 

        try:  
            response = urllib2.urlopen(req) 

            if response.getcode() == 200: 

                success = True 

        except Exception, e: 

            print e 

            time.sleep(5) 

 

            print "Error for URL %s: %s" % (url, datetime.datetime.now()) 



 

24 
 

            print "Retrying." 

 

    return response.read() 

 
Τμιμα Κώδικα 3: Η ςυνάρτθςθ requestUntilSucceed(url), πραγματοποιεί τθ ςφνδεςθ http 

Η επόκελε ζπλάξηεζε πνπ ζα κειεηεζεί είλαη ε processFacebookPageData(status, 

access_token), είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθεη ην 

εξώηεκα ηνπ http. Λακβάλεη δύν (2) παξακέηξνπο εηζόδνπ, ε πξώηε είλαη ε δεκνζίεπζε 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην Facebook από ηελ ππό εμέηαζε ζειίδα θαη ε δεύηεξε είλαη 

ν θσδηθόο πνπ έρεη δνζεί από ην API ηνπ Facebook. H ιεηηνπξγία ηεο είλαη λα ειέγρεη ηα 

δεδνκέλα πνπ επέζηξεςε ε ζπλάξηεζε requestUntilSucceed(url) θαη πξαγκαηνπνηεί ην 

πξώην ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Μέζα ζηε ζπλάξηεζε δεκηνπξγήζεθαλ ηνπηθέο κεηαβιεηέο έηζη ώζηε λα θνξησζνύλ 

ζε απηέο ηα επηκέξνπο δεδνκέλα πνπ επηζηξέθεη ε κε επεμεξγαζκέλε δεκνζίεπζε ηνπ 

Facebook. Η ζπλάξηεζε ειέγρεη ηελ ύπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ θαζώο θαη ηε κνξθή 

ηνπο. Να ζεκεησζεί όηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε όισλ ησλ πεδίσλ ζε θάζε 

δεκνζίεπζε θαη επίζεο ην Facebook πξόζζεζε ηηο αληηδξάζεηο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2016, πξηλ από απηή ηελ εκεξνκελία ε κόλε δπλαηή αληίδξαζε ήηαλ ην „Μνπ αξέζεη‟ 

(like). Καηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη δύν αθόκα 

ζπλαξηήζεηο, ε getNumberTotalReactions(reaction_type, reactions) θαη ε 

getReactions(status_id, access_token), νη νπνίεο αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαζώο θαη 

έηνηκεο ζπλαξηήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη από βηβιηνζήθεο, όπσο ε unicodedata, datetime 

[25].  

 

 

# checks if everything goes right 

# some items does not exist necessarily 

def processFacebookPageData(status, access_token): 

 

    status_id = status['id'] 

    status_message = '' if 'message' not in status.keys() else \ 

            unicodeNormalize(status['message'])                                  

                                . 

                                . 

                                . 

    status_published = datetime.datetime.strptime( 

            status['created_time'],'%Y-%m-%dT%H:%M:%S+0000') 

                                . 

                                . 

                                . 

    num_reactions = 0 if 'reactions' not in status else \ 

            status['reactions']['summary']['total_count'] 

                                . 

                                . 

                                . 

    num_likes = num_reactions if status_published < '2016-02-24 00:00:00' \ 
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            else num_likes 

                                . 

                                . 

                                . 

    num_loves = getNumberTotalReactions('love', reactions) 

                                . 

                                . 

                                . 
Τμιμα Κώδικα 4: Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθσ processFacebookPageData(status, access_token),  πραγματοποιεί τθν 
πρώτθ επεξεργαςία δεδομζνων. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ υποδθλώνουν κώδικα που ζχει αφαιρεκεί 
για λόγουσ οικονομίασ χώρου 

H ζπλάξηεζε unicodeNormalize(text), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηε ζπλάξηεζε 

processFacebookPageData(status, access_token), είλαη κία απιή ζπλάξηεζε ε νπνία 

ιακβάλεη σο παξάκεηξν έλα αιθαξηζκεηηθό θαη ην θσδηθνπνηεί ζε κνξθή UTF-8. Σε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο απηή ε αιιαγή δελ είλαη απαξαίηεηε, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θάζε δεκνζίεπζε έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη όιεο νη πεξηπηώζεηο. 

 

# needed to write tricky unicode correctly to csv 

def unicodeNormalize(text): 

    return text.translate({ 0x2018:0x27, 0x2019:0x27, 0x201C:0x22, 0x201D:0x22, 0xa0:0x20 

}).encode('utf-8') 

 
Τμιμα Κώδικα 5: Η ςυνάρτθςθ unicodeNormalize(text),  μετατρζπει το κείμενο που λαμβάνει ςτθν παράμετρο 
ειςόδου ςε κωδικοποίθςθ UTF-8 

Η ζπλάξηεζε getNumberTotalReactions(reaction_type, reactions) είλαη κία 

ζπλάξηεζε ε νπνία νξίδεηαη κέζα ζηε processFacebookPageData(status, access_token) 

ε νπνία ιακβάλεη δύν νξίζκαηα, ην πξώην είλαη ε ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε πνπ 

αλαδεηείηαη θαη δεύηεξν είλαη νη ζπλνιηθέο αληηδξάζεηο από ηε δεκνζίεπζε πξνο κειέηε.  

 

# function that returns the number of each reaction  

def getNumberTotalReactions(reaction_type, reactions): 

    if reaction_type not in reactions: 

        return 0 

    else: 
        return reactions[reaction_type]['summary']['total_count'] 

 
Τμιμα Κώδικα 6: H ςυνάρτθςθ getNumberTotalReactions(reaction_type, reactions), επιςτρζφει τισ ςυνολικζσ 
αντιδράςεισ των χρθςτών ςε μία δθμοςίευςθ 

Η ηξίηε ζπλάξηεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηε processFacebookPageData(status, 

access_token) είλαη ε getReactions(status_id, access_token). H getReactions(status_id, 

access_token) είλαη κία ζπλάξηεζε ε νπνία ιακβάλεη δύν νξίζκαηα, ην αλαγλσξηζηηθό 

ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο από ην API ηνπ Facebook θαη επηζηξέθεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο δεκνζίεπζεο πνπ κειεηάηαη. Σύκθσλα κε ην API, γηα λα επηζηξαθνύλ νη 

αληηδξάζεηο ηεο θάζε θαηεγνξίαο („love‟, „wow‟, „haha‟, „sad‟, „angry‟) από κία 

δεκνζίεπζε πξέπεη λα δεηεζνύλ ξεηώο από ηνλ πξνγξακκαηηζηή.  
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# returns the reactions  

# must ask for each reaction explicitly      

def getReactions(status_id, access_token): 

 

    url_base = "https://graph.facebook.com/v2.6" 

    node = "/%s" % status_id 

    reactions = "/?fields=" \ 

            "reactions.type(LIKE).limit(0).summary(total_count).as(like)" \ 

            ",reactions.type(LOVE).limit(0).summary(total_count).as(love)" \                                

                                . 

                                . 

                                . 

    parameters = "&access_token=%s" % access_token 

    url = url_base + node + reactions + parameters 

 

    # retrieve data 

    data = json.loads(requestUntilSucceed(url)) 

 

    return data 

 
Τμιμα Κώδικα 7: Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθ getReactions(status_id, access_token), πραγματοποιεί http ερώτθμα ρθτά 
για κάκε πικανι αντίδραςθ. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ υποδθλώνουν κώδικα που ζχει αφαιρεκεί για 
λόγουσ οικονομίασ χώρου 

H επόκελε ζπλάξηεζε είλαη απηή ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί λσξίηεξα γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ http εξσηεκάησλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ επεμεξγαζηώλ ζηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνπλ ηα εξσηήκαηα. Η ζπλάξηεζε 

storeFacebookInformationDataBase(page_name, access_token) θαιεί ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπλαξηήζεηο θαη επίζεο απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

Η παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαηίζεηαη 

ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 

Η ζπλάξηεζε αξρηθά θαιεί βνεζεηηθή ελζσκαησκέλε ζπλάξηεζε γηα κέηξεζε 

ρξόλνπ, εκθαλίδεη βνεζεηηθό κήλπκα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή, κεδελίδεη ηνλ αξηζκεηή 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαιεί ηε ζπλάξηεζε getFacebookPageUrl(page_name, 

access_token, num_statuses) γηα ηηο x δεκνζηεύζεηο ηεο ζειίδαο πνπ νξίζηεθαλ.  

Έπεηηα ε ζπλάξηεζε εηζέξρεηαη ζε κία ινύπα 100 επαλαιήςεσλ, ζηελ νπνία 

θαιείηαη ε processFacebookPageData(status, access_token), πξαγκαηνπνηείηαη ε  

ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε ελεκέξσζε ηεο κε ηα λέα δεδνκέλα. Καηά 

ηελ εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ κόιηο παξνπζηάζηεθε ππάξρεη κήλπκα πξνόδνπ γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη έιεγρνο γηα ηελ πεηπρεκέλε ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Η ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο connectDb(). 

H ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε ζύλδεζε κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ρξεζηκνπνηώληαο σο ζύλδεζκν κε ηε βάζε δεδνκέλσλ 

(database connector) ηε βηβιηνζήθε pymysql [26].  
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# connect to DataBase 

def connectDb(): 
    connection = pymysql.connect(host='localhost', 

                             user='root', 

                             password='',                              

                             db='my_database') 

    return connection 

 
Τμιμα Κώδικα 8: Η ςυνάρτθςθ connectDb(), πραγματοποιεί ςτθ ςφνδεςθ με τθ βάςθ δεδομζνων 

Αθόκε δίλεηαη ε επηινγή λα εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε κέρξη ην ζεκείν 

όπνπ ε ζειίδα πξνο εμέηαζε δελ έρεη άιιεο δηαζέζηκεο δεκνζηεύζεηο. Τν κόλν πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη λα εηζαρζνύλ ζρόιηα ζηελ εληνιή ηεο while κε ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 

επαλαιήςεσλ θαη λα αθαηξεζνύλ ηα ζρόιηα από ηε while ε νπνία αλαδεηάεη ζπλερώο λέα 

ζειίδα πξνο εμέηαζε.  

 

 

# store the information from the Facebook page to my database 

def storeFacebookInformationDataBase(page_name, access_token): 

     

    scrape_starttime = datetime.datetime.now() 

                                . 

                                . 

                                . 

    statuses = getFacebookPageUrl(page_name, access_token, 100) 

 

    #while has_next_page: 

    while num_processed<100:             

        for status in statuses['data']: 

                                . 

                                . 

                                .                 

                status_id_db, status_message_db, link_name_db, status_type_db, status_link_db, 

status_published_db, num_reactions_db, num_comments_db, num_shares_db, num_likes_db, 

num_loves_db, num_wows_db, num_hahas_db, num_sads_db, num_angrys_db = 

processFacebookPageData(status,access_token) 

                                .                               

                                . 

                                . 

            # SQL statement for adding Facebook data 

            insert_info = ("INSERT INTO statuses_pos " "(status_id, status_message, link_name, 

status_type, status_link, status_published, num_reactions, num_comments, num_shares, 

num_likes, num_loves, num_wows, num_hahas, num_sads, num_angrys)" "VALUES (%s, 

%s, %s,%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)")  

                                . 

                                . 

                                . 

 

            connection = connectDb() 

            cursor = connection.cursor() 
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                                . 

                                . 

                                . 

                

        # if there is no next page, we're done. 

        if 'paging' in statuses.keys(): 

            statuses = json.loads(requestUntilSucceed( 

                                        statuses['paging']['next'])) 

                                . 

                                . 

                                . 

 
Τμιμα Κώδικα 9: Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθσ storeFacebookInformationDataBase(page_name, access_token), θ βαςικι 
ςυνάρτθςθ καλεί όλεσ τισ προθγοφμενεσ και αποκθκεφει τα δεδομζνα. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ 
υποδθλώνουν κώδικα που ζχει αφαιρεκεί για λόγουσ οικονομίασ 

Δθόζνλ νινθιεξώζεθε ε επεμήγεζε ηεο storeFacebookInformationDataBase( 

page_name, access_token), ην επόκελν βήκα είλαη ε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο 

storeFacebookInformationCSV( page_name, access_token). Δίλαη ε ζπλάξηεζε ε νπνία 

έρεη σο ιεηηνπξγία ηε θιήζε ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλαξηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία http 

εξσηεκάησλ θαη ηεο βαζηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, αιιά ε δηαθνξά ηεο κε ηελ 

storeFacebookInformationDataBase( page_name, access_token) είλαη όηη απηή 

απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ζε έλα αξρείν csv θαη όρη ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί.  

 

 

# store the information from the Facebook page to my database 

def storeFacebookInformationCSV(page_name, access_token): 

    with open('directory\%s_facebook_statuses.csv' % page_name, 'wb') as file: 

        w = csv.writer(file) 

        w.writerow(["status_id", "status_message", "link_name", "status_type", "status_link", 

"status_published", "num_reactions", "num_comments", "num_shares", "num_likes", 

"num_loves", "num_wows", "num_hahas", "num_sads", "num_angrys"]) 

                                . 

                                . 

                                . 

        # call the function getFacebookPageUrl 

        statuses = getFacebookPageUrl(page_name, access_token, 100) 

        #while has_next_page: 

        while num_processed<100:             

            for status in statuses['data']: 

                # Ensure it is a status with the expected metadata 

                if 'reactions' in status: 

                    w.writerow(processFacebookPageData(status, 

                        access_token)) 

                                . 

                                . 

                                . 

            # if there is no next page, we're done. 

            if 'paging' in statuses.keys(): 
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                statuses = json.loads(requestUntilSucceed(                                        

statuses['paging']['next'])) 

            else: 
                has_next_page = False 

        print "\nDone!\n%s Statuses Processed in %s" % \ 

                (num_processed, datetime.datetime.now() - scrape_starttime) 

 
Τμιμα Κώδικα 10: Η ςυνάρτθςθ storeFacebookInformationCSV(page_name, access_token), θ βαςικι ςυνάρτθςθ 
καλεί όλεσ τισ προθγοφμενεσ και αποκθκεφει ςε αρχείο .csv. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ υποδθλώνουν 
κώδικα που ζχει αφαιρεκεί για λόγουσ οικονομίασ χώρου 

2.3 Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Δθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε εμήγεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ από ηηο ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ επηιέρζεθαλ, ζε απηό ην 

ππνθεθάιαην αλαπηύζζεηαη ην ζθεπηηθό γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί ε πξνηίκεζε κνπ ζηελ 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL, αληί ζε αξρεία .csv γηα 

ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο.  

Γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί απηό ην ππνθεθάιαην επηθεληξώλεηαη ζε 

δύν ζεκεία: ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαθάησ  εληνιή ηεο MySQL. 

 

 

mysql> CREATE DATABASE facebook_database; 

 
Τμιμα Κώδικα 11: Εντολι δθμιουργίασ βάςθσ δεδομζνων ςε γλώςςα MySQL 

Η ίδηα ιεηηνπξγία κπνξεί λα γίλεη θαη ζε γξαθηθό πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ, όπσο ην 

XAMPP [27].  
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Αληίζηνηρα ε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα κέζα ζηε βάζε δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θη απηή από εληνιή MySQL. O πίλαθαο πεξηέρεη 15 πεδία, πέληε (5) είλαη αιθαξηζκεηηθά 

(varchar), έλα πεδίν είλαη ηύπνπ εκεξνκελίαο (date) θαη ηα ππόινηπα είλαη αθέξαηεο (int) 

κνξθήο. O ρώξνο πνπ δεζκεύεη θάζε κεηαβιεηή είλαη αξθεηά κεγάινο ώζηε λα κελ 

ππάξμεη πξόβιεκα έιιεηςεο ρώξνπ. Ίζσο λα δεζκεύεηαη πεξηζζόηεξνο ρώξνο από όηη 

πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη, αιιά ην ζθεπηηθό πίζσ από απηή ηελ επηινγή είλαη όηη ν 

απνζεθεπηηθόο ρώξνο έρεη ρακειό θόζηνο.  

 

 

mysql> CREATE TABLE `statuses_pos` ( 

  `status_id` varchar(111) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 

  `status_message` varchar(500) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 

  `link_name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `status_type` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `status_link` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `status_published` date NOT NULL, 

  `num_reactions` int(11) NOT NULL, 

  `num_comments` int(11) NOT NULL, 

  `num_shares` int(11) NOT NULL, 

  `num_likes` int(11) NOT NULL, 

  `num_loves` int(11) NOT NULL, 

  `num_wows` int(11) NOT NULL, 

  `num_hahas` int(11) NOT NULL, 

  `num_sads` int(11) NOT NULL, 

  `num_angrys` int(11) NOT NULL, 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 
Τμιμα Κώδικα 12: Εντολι δθμιουργίασ πίνακα ςε βάςθ δεδομζνων ςε γλώςςα MySQL 

2.4 Γξακκαηηθή Αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Δθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ http εξσηεκάησλ θαη ε 

απνζήθεπζε ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ην επόκελν βήκα είλαη ε 

εύξεζε ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ (ξήκα, νπζηαζηηθό, επίζεην, επίξξεκα θηι.) από ηα νπνία 
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απνηειείηαη ε θάζε δεκνζίεπζε. Γηα ηε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger [28].  

Τν εξγαιείν πξνζζήθεο εηηθεηώλ αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ ιόγνπ (Part-Of-Speech 

Tagger), ελ ζπληνκία POS Tagger, είλαη έλα ινγηζκηθό ην νπνίν δέρεηαη σο είζνδν 

θείκελν θαη αλαζέηεη ζε θάζε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ζην νπνίν αλήθεη. 

Τν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ζέηεη πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή γηα ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ζην 

νπνίν αλήθεη θάζε ιέμε, όπσο νπζηαζηηθό-πιεζπληηθό. 

Καζώο νη δεκνζηεύζεηο πνπ κειεηώληαη είλαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα, έηζη θαη ηα κέξε 

ηνπ ιόγνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αγγιηθή γξακκαηηθή. Παξαθάησ θαίλεηαη ε ιίζηα κε ηα 

πηζαλά κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ αλαζέηεη ην ινγηζκηθό: 

1. CC Coordinating conjunction 

2. CD Cardinal number 

3. DT Determiner 

4. EX Existential there 

5. FW Foreign word 

6. IN Preposition or subordinating conjunction 

7. JJ Adjective 

8. JJR Adjective, comparative 

9. JJS Adjective, superlative 

10. LS List item marker 

11. MD Modal 

12. NN Noun, singular or mass 

13. NNS Noun, plural 

14. NNP Proper noun, singular 

15. NNPS Proper noun, plural 

16. PDT Predeterminer 

17. POS Possessive ending 

18. PRP Personal pronoun 

19. PRP$ Possessive pronoun 

20. RB Adverb 

21. RBR Adverb, comparative 

22. RBS Adverb, superlative 

23. RP Particle 

24. SYM Symbol 

25. TO 

26. UH Interjection 

27. VB Verb, base form 

28. VBD Verb, past tense 

29. VBG Verb, gerund or present participle 

30. VBN Verb, past participle 

31. VBP Verb, non3rd person singular present 

32. VBZ Verb, 3rd person singular present 

33. WDT Whdeterminer 

34. WP Whpronoun 

35. WP$ Possessive whpronoun 
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36. WRB Whadverb 

 

Τα θεθαιαία γξάκκαηα είλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ην θάζε κέξνο ηνπ ιόγνπ θαζώο 

επίζεο θαη ε ζπληνκνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, όηαλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ ιόγνπ.  

Η επόκελε ζπλάξηεζε πνπ κειεηάηαη είλαη ε analyzeTextStatus(). Η 

analyzeTextStatus(), είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ εθηειεί ην εξώηεκα αλαδήηεζεο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θάζε δεκνζίεπζε πνπ ππάξρεη ζε απηή, θαιεί ην εξγαιείν ηνπ POS 

Tagger, κε ηε βνήζεηα άιισλ ζπλαξηήζεσλ αλαγλσξίδεη ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ζην νπνίν 

αλήθεη θαη ηέινο αλαλεώλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Σηηο πξώηεο γξακκέο ηεο ζπλάξηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλδεζε κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαζώο θαη ην εξώηεκα ζε απηή γηα ην αλαγλσξηζηηθό ηεο δεκνζίεπζεο θαη 

ηελ ίδηα ηε δεκνζίεπζε. Μεηά ππάξρεη εγγξαθή ηεο δεκνζίεπζεο ζε έλα αξρείν κνξθήο 

.txt γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε θιήζε ηνπ 

εξγαιείνπ POS Tagger. 

Τν POS Tagger είλαη έλα εξγαιείν γξακκέλν ζε java θαη εθηειείηαη όπσο θάζε 

πξόγξακκα ζε java. Μέζα ζηε ζπλάξηεζε θαιείηαη ην εθηειέζηκν ηεο java κέζσ 

ππνδηεξγαζίαο (subprocess) θαη ε έμνδνο ηνπ POS Tagger νδεγείηαη ζε έλα αξρείν .txt. 

Έπεηηα θαιείηαη ε ζπλάξηεζε firstProcess(), ε νπνία επηζηξέθεη ην πιήζνο ησλ κεξώλ 

ηνπ ιόγνπ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε δεκνζίεπζε πξνο εμέηαζε.   

Τέινο πξαγκαηνπνηείηαη κία αθόκα ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ελεκέξσζε 

ηεο θάζε δεκνζίεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζε απηή κε ηα λέα κεηαδεδνκέλα πνπ ηελ αθνξνύλ.  

 

 

# insert data into the stanford tool to find which parts of a speech a status has 

def analyzeTextStatus(): 
 

    cnx = connectDb() 

    cnx2 = connectDb() 

    cursor1 = cnx.cursor() 

    query = ("SELECT status_id, status_message FROM statuses_pos ") 

 

    cursor1.execute(query) 

 

    for (status_id, status_message) in cursor1: 

        with open('POSTagger\processed_output.txt', 'w') as fout: 

            fout.write(status_message) 

             

        subprocess.call('stanford-postagger models\wsj-0-18-left3words-distsim.tagger 

processed_output_twitter.txt > processed_output_POS_twitter.txt', cwd='POSTagger', 

shell=True) 

        cc_counter, cd_counter, dt_counter, ex_counter, fw_counter, in_counter, jj_counter, 

jjr_counter, jjs_counter, ls_counter, md_counter, nn_counter, nns_counter, nnp_counter, 

nnps_counter, pdt_counter, pos_counter, prp_counter, prp6_counter, rb_counter, rbr_counter, 

rbs_counter, rp_counter, sym_counter, to_counter, uh_counter, vb_counter, vbd_counter,  

vbg_counter, vbn_counter, vbp_counter, vbz_counter, wdt_counter, wp_counter, wp6_counter, 

wrb_counter = firstProcess()       
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                                . 

                                . 

                                . 

        try: 
            with cnx2.cursor() as cursor2: 

                # create a new record 

                # insert the data we pulled into db 

                cursor2.execute (""" 

                           UPDATE statuses_pos 

                           SET  num_cc=%s, num_cd=%s, num_dt=%s, num_ex=%s, num_fw=%s, 

num_in=%s, num_jj=%s, num_jjr=%s, num_jjs=%s, num_ls=%s, num_md=%s, num_nn=%s, 

num_nns=%s, num_nnp=%s, num_nnps=%s, num_pdt=%s, num_pos=%s, num_prp=%s, 

num_prp6=%s, num_rb=%s, num_rbr=%s, num_rbs=%s, num_rp=%s, num_sym=%s, 

num_to=%s, num_uh=%s, num_vb=%s, num_vbd=%s, num_vbg=%s, num_vbn=%s, 

num_vbp=%s, num_vbz=%s, num_wdt=%s, num_wp=%s, num_wp6=%s, num_wrb=%s 

                           WHERE status_id=%s 

                        """, (cc_counter, cd_counter, dt_counter, ex_counter, fw_counter, in_counter, 

jj_counter, jjr_counter, jjs_counter, ls_counter, md_counter, nn_counter, nns_counter, 

nnp_counter, nnps_counter, pdt_counter, pos_counter, prp_counter, prp6_counter, rb_counter, 

rbr_counter, rbs_counter, rp_counter, sym_counter, to_counter, uh_counter, vb_counter, 

vbd_counter,  vbg_counter, vbn_counter, vbp_counter, vbz_counter, wdt_counter, wp_counter, 

wp6_counter, wrb_counter, status_id) ) 

                                . 

                                . 

                                . 

    cursor1.close() 

    cursor2.close() 

    cnx.close() 

    cnx2.close()     

 
Τμιμα Κώδικα 13: Μζροσ  τθσ ςυνάρτθςθσ analyzeTextStatus(), πραγματοποιεί γραμματικό ζλεγχο ςτα δεδομζνα που 
ζχω ςυλλζξει. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ υποδθλώνουν κώδικα που ζχει αφαιρεκεί για λόγουσ 
οικονομίασ χώρου 

Η ζπλάξηεζε firstProcess(), ε νπνία θαιείηαη κέζα από ηελ analyzeTextStatus() κέζα 

ζηελ επαλάιεςε γηα ηελ θάζε δεκνζίεπζε, δηαβάδεη ηελ έμνδν από ην POS Tagger θαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο wordInText(word, text) βξίζθεη αλ ην δεηνύκελν κέξνο 

ηνπ ιόγνπ ππάξρεη ζην πξνο εμέηαζε θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν κνξθήο .txt. H 

ιεηηνπξγία ηεο wordInText(word, text) αλαιύεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
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# finds the number of each POS the status has  

def firstProcess(): 
   

    cc_counter = 0 

    cd_counter = 0 

    dt_counter = 0 

                                . 

                                . 

                                . 

    file=open("processed_output_POS.txt","r+") 

     

    for word in file.read().split():     

        if wordInText("_cc", word): 

            cc_counter = cc_counter + 1 

        if wordInText("_cd",word): 

            cd_counter = cd_counter + 1 

        if wordInText("_dt",word): 

            dt_counter = dt_counter + 1 

                                . 

                                . 

                                . 

    return cc_counter, cd_counter, dt_counter 

                                .  

                                . 

                                . 

    file.close(); 

 
Τμιμα Κώδικα 14: Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθσ firstProcess(), υπολογίηει πλικοσ των μερών του λόγου από τα οποία 
αποτελείται το προσ εξζταςθ κείμενο 

Γηα λα γίλεη θαιύηεξα θαηαλνεηό ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηελ νπνία επεμεξγάδνκαη, 

παξαζέησ κία ηππηθή έμνδν ηνπ POS Tagger παξαθάησ.  

 

 

A_DT passenger_NN plane_NN has_VBZ crashed_VBN shortly_RB after_IN take-off_NN 

from_IN Kyrgyzstan_NNP 's_POS capital_NN ,_, Bishkek_NNP ,_, killing_VBG a_DT 

large_JJ number_NN of_IN those_DT on_IN board_NN ._. 

The_DT head_NN of_IN Kyrgyzstan_NNP 's_POS civil_JJ aviation_NN authority_NN 

said_VBD that_IN out_IN of_IN about_IN 90_CD passengers_NNS and_CC crew_NN ,_, 

only_RB about_IN 20_CD people_NNS have_VBP survived_VBN ._. 

The_DT Itek_NNP Air_NNP Boeing_NNP 737_CD took_VBD off_RP bound_VBN for_IN 

Mashhad_NNP ,_, in_IN north-eastern_JJ Iran_NNP ,_, but_CC turned_VBD round_NN 

some_DT 10_CD minutes_NNS later_RB ._. 

 
Έξοδορ εκηέλεζηρ 1: Τςπική έξοδορ ηος POS Tagger ζε έγγπαθο κειμένος 

Η ζπλάξηεζε wordInText(word, text) ιακβάλεη 2 παξακέηξνπο, ηε ιέμε πνπ 

αλαδεηείηαη θαη ην θείκελν ζην νπνίν αλαδεηείηαη. Έπεηηα κέζσ ηεο ελζσκαησκέλεο 

ζπλάξηεζεο lower() κεηαηξέπσ ιέμε θαη θείκελν ζε πεδά, έηζη ώζηε λα απνθύγσ 
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αζηνρίεο. Η ηξίηε εληνιή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο re [29] θαη είλαη απηή 

πνπ εθηειεί ηελ αλαδήηεζε ηεο ιέμεο ζην θείκελν. 

 

 

# finds a specific word in a given text  

def wordInText(word, text): 

    word = word.lower() 

    text = text.lower() 

    match = re.search(word, text) 

    if match: 

        return True 

    return False 
 
Τμιμα Κώδικα 15: Η ςυνάρτθςθ wordInText(word, text), ελζγχει αν μία ςυγκεκριμζνθ λζξθ υπάρχει ςτο κείμενο 
ειςόδου 

Σε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη κηα κηθξή αλαθεθαιαίσζε ησλ δηεξγαζηώλ πνπ 

έρνπλ αλαιπζεί θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ινγηζκηθνύ. Τν ινγηζκηθό θαηαζθεπάδεη ην url 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνο εμέηαζε ζειίδα, γίλεηαη ην http εξώηεκα, αθνινπζεί ν έιεγρνο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζηξέθεη ην εξώηεκα, εμάγνληαη ηα δεηνύκελα δεδνκέλα, γίλεηαη  ε 

ζύλδεζε θαη ε αλαλέσζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, θαιείηαη ην POS Tagger θαη 

αλαλεώλεηαη μαλά ε βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο ππάξρεη θαη κηα ελαιιαθηηθή ζπλάξηεζε 

γηα εγγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζε .csv αξρείν αληί γηα βάζε δεδνκέλσλ MySQL.  

 

 

2.5 Λνγηζκηθό Σπιινγήο Γεδνκέλσλ Πξνεξρνκέλσλ Από ην Twitter 

 

Τν πξόγξακκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ην twitter είλαη παξόκνην κε ην πξόγξακκα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ην Facebook. Υπάξρνπλ βέβαηα δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλσληθό δίθηπν αλάινγα κε ην API πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά 

ε κεζνδνινγία είλαη ίδηα.  
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Τν πξόγξακκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ην twitter είλαη πην απιό θαη ρξεζηκνπνηεί 

ιηγόηεξεο ζπλαξηήζεηο, 5 έλαληη 12 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

από ην Facebook. Απηό ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ πην απινύ API πνπ δηαζέηεη ην twitter. 

Γηα απηό ην ιόγν θαη γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρώξνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εμίζνπ 

ιεπηνκεξή αλάιπζε γηα ηνλ ηξόπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο 

ινγαξηαζκνύο ηνπ Twitter.  

H ζπλάξηεζε ε νπνία ζπιιέγεη δεδνκέλα από ην twitter θαη ηα εηζάγεη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην twitter είλαη ε fetchAndStore(). H ζπγθεθξηκέλε 

ζπλάξηεζε αξρηθά απαηηεί ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζηή γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

ζύλδεζεο κε ην API ηνπ Twitter. Ο ηξόπνο ζύλδεζεο κε ηα ζηνηρεία κνπ σο 

πξνγξακκαηηζηήο κε άδεηα από ην Twitter αλαιύεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σηε ζπλέρεηα δίλεηαη ην όλνκα ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπιινγή δεκνζηεύζεσλ θαη εθηειείηαη ην http εξώηεκα γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ 

ηεο ελζσκαησκέλεο ζπλάξηεζεο user_timeline(screen_name = user, count = x). Λόγσ 

ηεο ύπαξμεο απηό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο δελ πθίζηαηαη ιόγνο ύπαξμεο ηεο 

ζπλάξηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί επίκνλε ζύλδεζε, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Facebook.  

Έπεηηα ππάξρεη κία επαλάιεςε γηα θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη αλαθηεζεί κέζσ ηνπ 

Τwitter API θαη ηα εηζάγνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ κνπ κέζσ ΜySQL εξσηεκάησλ. Η 

ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο connectDb(), ε νπνία είλαη 

ίδηα κε ηε ζπλάξηεζε connectDb(), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Facebook.  

Η βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από 

ην Twitter είλαη δηαθνξεηηθή από απηή πνπ απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί από ην Facebook, αιιά έρεη δεκηνπξγεζεί κε παλνκνηόηππν ηξόπν.     

Όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (credentials) πνπ απαηηεί ε δηαζύλδεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ κε ην API ηνπ Twitter, παξαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθό αξρείν. Η ελζσκάησζε 

ηνπο γίλεηαη κέζσ ηεο εληνιήο execfile(“configuration_file.py”, config), ε νπνία εθηειεί 

ην αξρείν πνπ ιακβάλεη σο παξάκεηξν. Σην αξρείν πνπ ππάξρνπλ όιεο νη ζπλαξηήζεηο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ππάξρνπλ θαη νη παξαθάησ γξακκέο θώδηθα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εμσηεξηθνύ αξρείνπ:  

 

 

# load API credentials, using external file  

# using external file in favor of abstractness  

config = {} 

execfile("config.py", config) 

 
Τμιμα Κώδικα 16: Οι απαραίτθτεσ εντολζσ για ενςωμάτωςθ του αρχείου που διακζτει τα credentials για τθ 
διαςφνδεςθ με το API του Twitter 

Αληίζηνηρα ζην αξρείν ζην αξρείν config.py παξαζέηνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ κνπ 

έρνπλ δνζεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαζύλδεζε κνπ κε ην API ηνπ Twitter. Γηα ηε 

δηαζύλδεζε απαηηνύληαη δύν θιεηδηά θαη δύν θσδηθνί, έλαο γηα ην θάζε θιεηδί. Γηα 

ιόγνπο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ έρνπλ θαιπθζεί ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ κνπ έρνπλ δνζεί.  
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# essential data for the credentials of the programmer  

# given from the twitter API 

consumer_key = "**********" 

consumer_secret = "**********" 

access_key = "**********" 

access_secret = "**********" 

 
Τμιμα Κώδικα 17: Τα απαραίτθτα credentials για τθ διαςφνδεςθ με το API του Twitter 
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# collect data from twitter and insert them into database 

def fetchAndStore(): 
     

    # create twitter API object 

    # using the external file 

    twitter = Twitter( 

            auth = OAuth(config["access_key"], config["access_secret"], config["consumer_key"], 

config["consumer_secret"])) 

     

    # this is the page we're going to query. 

    user = "asus" 

 

    # query the user timeline. 

    results = twitter.statuses.user_timeline(screen_name = user, count = 10) 

 

    # loop through each status item 

    # insert to database 

    for status in results: 

                                .  

                                .  

                                .          

        # SQL statement for adding Twitter data 

        insert_info = ("INSERT INTO tweet_data " "(tweet_id, created_at, tweet_text, 

retweet_count, favorite_count)" "VALUES (%s, %s, %s, %s,%s)")  

                                .  

                                .  

                                .             

        try: 
            with connection.cursor() as cursor: 

                # Create a new record 

                # insert the data we pulled into db 

                cursor.execute(insert_info, page_data) 

                                .  

                                .  

                                .         

    cursor.close() 

    connection.commit()      

 
Τμιμα Κώδικα 18: Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθσ fetchAndStore(), ςυλλζγει δεδομζνα από το Twitter και τα αποκθκεφει ςε 
βάςθ δεδομζνων. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ υποδθλώνουν κώδικα που ζχει αφαιρεκεί για λόγουσ 
οικονομίασ χώρου 

Η δεύηεξε ζπλάξηεζε πνπ αλαιύεηαη είλαη ε fetchAndUpdate(). H ζπγθεθξηκέλε 

ζπλάξηεζε αλαθηά δεδνκέλα από ηε βάζε δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηεί γξακκαηηθό έιεγρν 

ζε απηά θαη αλαλεώλεη μαλά ηε βάζε δεδνκέλσλ.   

Σηε ζπλάξηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλδεζε κε ηε βάζε κέζσ ηεο connectDb(), ε 

νπνία είλαη ίδηα κε απηή πνπ έρσ παξαζέζεη ζην θεθάιαην πνπ πεξηγξάθσ ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ από ην Facebook.  
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Σηε ζπλέρεη γηα θάζε εγγξαθή ηεο βάζεο πξαγκαηνπνηείηαη γξακκαηηθή αλάιπζε 

κέζσ ηνπ POS Tagger θαη θαηαγξάθεηαη ην πιήζνο ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ πνπ απνηεινύλ 

ην θάζε tweet, κέζσ ηεο ζπλάξηεζε firstProcess(). H ζπλάξηεζε firstProcess() είλαη ίδηα 

κε απηή πνπ έρσ ήδε παξαζέζεη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην.  

Δθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε γξακκαηηθή αλάιπζε γίλεηαη ε αλαλέσζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Η βάζε δεδνκέλσλ δηαζέηεη πιένλ θαη ην πιήζνο ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ πνπ 

απνηεινύλ ην θάζε tweet.  

 

                 

# fetch data from database 

# use POSTagger tool                     

def fetchAndUpdate(): 
                                .  

                                .  

                                .         

    for (tweet_id, tweet_text) in cursor1: 

        with open('POSTagger\processed_output_twitter.txt', 'w') as fout: 

            fout.write(tweet_text) 

         

        subprocess.call('stanford-postagger models\wsj-0-18-left3words-distsim.tagger 

processed_output_twitter.txt > processed_output_POS_twitter.txt', cwd='POSTagger', 

shell=True) 

        cc_counter, cd_counter, dt_counter, ex_counter, fw_counter, in_counter, jj_counter, 

jjr_counter, jjs_counter, ls_counter, md_counter, nn_counter, nns_counter, nnp_counter, 

nnps_counter, pdt_counter, pos_counter, prp_counter, prp6_counter, rb_counter, rbr_counter, 

rbs_counter, rp_counter, sym_counter, to_counter, uh_counter, vb_counter, vbd_counter,  

vbg_counter, vbn_counter, vbp_counter, vbz_counter, wdt_counter, wp_counter, wp6_counter, 

wrb_counter = firstProcess()       

                                .  

                                .  

                                .         

        try: 
            with cnx2.cursor() as cursor2: 

                # Create a new record 

                #insert the data we pulled into db 

                cursor2.execute (""" 

                           UPDATE tweet_data 

                           SET  num_cc=%s, num_cd=%s, num_dt=%s,  

                                .  

                                .  

                                .         

                           WHERE tweet_id=%s 

                        """, (cc_counter, cd_counter, dt_counter 

                                .  

                                .  

                                .                     
Τμιμα Κώδικα 19: Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθσ fetchAndUpdate(), επεξεργάηεται τα δεδομζνα από το Twitter 
καιανανεώνει τθ  βάςθ δεδομζνων. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ υποδθλώνουν κώδικα που ζχει 
αφαιρεκεί για λόγουσ οικονομίασ χώρου 
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3. Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ  

 

 

Σε απηό ην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε πξώηε απόπεηξα εξκελείαο θαη θαηαλόεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ηα θνηλσληθά δίθηπα. Με ηνλ όξν νπηηθνπνίεζε 

(visualization) νξίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε ρξήζε νπηηθώλ κέζσλ γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα 

επεμεξγαζία αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εηθόλεο δύν ή ηξηώλ 

δηαζηάζεσλ.  

Δθηόο ηε βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ε νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εξκελεία θαη 

ζηελ θαηαλόεζε, πξνβάιινληαη αθόκα λέα κε αλακελόκελα δεδνκέλα ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ λέα νπηηθή ζηνλ αλαγλώζηε. Αθόκε, ζε πνιύπινθα πξνβιήκαηα, όπσο 

απηά πνπ αληηκεησπίδσ ζε απηή ηελ εξγαζία όπνπ ηα δεδνκέλα πεξηπιέθνληαη κεηαμύ 

ηνπο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ησλ ζρέζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δεδνκέλα.  

Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ εμεξγαζίαο ηνπο κέζσ 

ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο ρξεζηκνπνίεζα ηελ πιαηθόξκα Anaconda [30], κία 

πιαηθόξκα αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ γξακκέλε ζε Python [31] [32]. Η πιαηθόξκα έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (data science) θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο 

ζρεηηθέο βηβιηνζήθεο(pandas [33], matplotlib [34] θ.α.).  

3.1 Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ Πξνεξρνκέλσλ Από ην Facebook 

Σε απηή ην ππνθεθάιαην εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πεδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

θάζε εγγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο 
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κεηαμύ ησλ πεδίσλ ηεο βάζεο δεκηνπξγνύληαη δηαγξάκκαηα, από ηα νπνία εμάγνληαη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί.  

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κειεηώληαη ε νπηηθνπνίεζε 

ρσξίδνληαη ζε ηξία (3) ζθέιε. Σην πξώην κειεηώληαη νη αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηώλ αλά 

δεκνζίεπζεο, γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ηνπ Facebook 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δηαζέζηκεο αληηδξάζεηο. Τν δεύηεξν κέξνο ηεο αλάιπζεο 

επηθεληξώλεηαη ζην γξακκαηηθό κέξνο πνπ δηαζέηνπλ νη εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

έηζη γίλεηαη θαηαλνεηή ε επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ. Σην ηειεπηαίν θνκκάηη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ κειεηάηαη ε επηξξνή πνπ έρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηα 

δηαθνξεηηθά είδε δεκνζίεπζεο (θείκελν, εηθόλα, βίληεν).  

3.1.1 Αληηδξάζεηο Χξεζηώλ αλά Γεκνζίεπζε 

Τν επόκελν βήκα ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε κειέηε ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ ρξεζηώλ αλά δεκνζίεπζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί μαλά όηη ζην Facebook 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζε λα ζρνιηάζεη κία δεκνζίεπζε, λα ηελ θνηλνπνηήζεη θαη 

λα αληηδξάζεη ζε απηή κε 6 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Παξαθάησ θαίλνληαη νη ηηκέο αλά 

δεκνζίεπζε γηα θάζε αληίδξαζε.  

 

Δίδνο αληίδξαζεο Σπρλόηεηα/δεκνζίεπζε  

reactions    18399.855705 

comment     65.815436 

share          118.090604 

like         18238.278523 

love           72.932886 

wow             75.298658 

haha            10.392617 

sad            1.496644 

angry        1.463087 
Πίνακαρ 1: Είδη ανηίδπαζηρ και ζςσνόηηηα ανηίδπαζηρ ανά δημοζίεςζη 

O αξηζκόο ησλ reactions είλαη ην άζξνηζκα ησλ „like‟, „love‟, „wow‟, „haha‟, „sad‟, 

„angry‟. Τα „like‟ είλαη ε ηζρπξή πιεηνςεθία ζηηο αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηώλ, 
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ζπγθεθξηκέλα απνηεινύλ ην 99% ησλ αληηδξάζεσλ. Γηα απηό ην ιόγν ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλνιηθή κεηαβιεηή θαη ζε θάπνηεο άιιεο, όηαλ 

κειεηάηαη ε ζρέζε ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζεο. ηηο κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο. Τν 

δηάγξακκα ζπρλόηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ, θαίλεηαη παξαθάησ.   

 

Διάγπαμμα 1: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ ανηιδπάζεων 

Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαθξίλεηαη όηη νη ζπλνιηθέο αληηδξάζεηο είλαη 

ιηγόηεξεο από 5,000 ζην 85% ησλ πεξηπηώζεσλ. Σηελ παξαπάλσ πεξίπησζε όπνπ 

ππάξρεη πνιύ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζε κία ηηκή, δελ είλαη δπλαηή ε εύξεζε θάπνην 

κνηίβνπ ζηα δεδνκέλα καο.  

Αθνινπζνύλ ηα δηαγξάκκαηα ζπρλόηεηαο ζρνιίσλ αλά δεκνζίεπζε θαη ζπρλόηεηαο 

θνηλνπνίεζεο αλά δεκνζίεπζε. Η θαηαλνκή ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη παξόκνηα κε ηελ 

θαηαλνκή ζην δηάγξακκα πνπ πξνεγήζεθε. Σπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ηνπ 80% ζηηο 

κηθξέο ηηκέο θαη θαηαλνκή πνπ ζηαδηαθά θζίλεη θαζώο πιεζαίλνπλ ηα 

ζρόιηα/θνηλνπνηήζεηο.  
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Διάγπαμμα 2: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ ζσολίων 

Σην δηάγξακκα ησλ ζρνιίσλ πξέπεη λα παξαηεξήζεηε ηηο κνλάδεο ζηνλ άμνλα x΄x. Τα 

ζρόιηα είλαη εκθαλώο ιηγόηεξα από ηηο αληηδξάζεηο αλά δεκνζίεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζην 85% ησλ πεξηπηώζεσλ παξαηεξείηαη λα έρνπκε ιηγόηεξα από 200 ζρόιηα θαη 

ιηγόηεξεο από 50,000 αληηδξάζεηο. 
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Διάγπαμμα 3: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ αναδημοζιεύζεων 

Σην δηάγξακκα ησλ θνηλνπνηήζεσλ ε θαηαλνκή είλαη παξόκνηα κε ηηο δύν 

πεξηπηώζεηο πνπ κόιηο αλέθεξα, κε ην 85% ησλ δεκνζηεύζεσλ λα έρνπλ ιηγόηεξεο από 

200 θνηλνπνηήζεηο.    

Από ηα ηξία δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί, θαζώο επίζεο θαη από ηνλ πίλαθα 

κε ηα είδε ησλ αληηδξάζεσλ θαη ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο, ζπκπεξαίλεηαη όηη 

αληηδξάζεηο, ζρόιηα θαη θνηλνπνίεζεο εκθαλίδνπλ ην ίδην κνληέιν ζηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ηνπο. Υπάξρεη πιεζώξα δεκνζηεύζεσλ από ηηο ζειίδεο πνπ κειεηώληαη νη 

νπνίεο θαίλνληαη αδηάθνξεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ πνπ αθνινπζνύλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα.   
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3.1.2 Καηαλνκή ησλ Γηαθνξεηηθώλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ 

Δθόζνλ νινθιεξώζεθε ε νπηηθνπνίεζε ησλ αληηδξάζεσλ, απηό ην ππνθεθάιαην 

επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ην εξγαιείν ηνπ POSTagger πξνζθέξεη 36 δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ιόγνπ. Η 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ αλά δεκνζίεπζε θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Μέξνο ηνπ Λόγνπ Σπρλόηεηα/δεκνζίεπζε 

num_nnp 3.087248 

num_nn 2.785235 

num_vb 2.681208 

num_dt       1.379195 

num_in        1.738255 

num_jj 1.278523 

num_prp 1.422819 

num_nns 0.828859 

num_cd 0.644295 

num_rb 0.620805 

num_vbz 0.604027 

num_cc 0.476510 

num_to 0.422819 

num_vbp 0.395973 

num_vbg 0.278523 

num_md 0.208054 

num_vbd 0.238255 

num_vbn 0.234899 

num_wp 0.151007 

num_wrb 0.147651 

num_rp 0.137584 

num_jjr 0.124161 

num_pos 0.104027 

num_jjs 0.093960 

num_wdt 0.063758 

num_rbr 0.046980 

num_nnps 0.040268 

num_fw 0.030201 

num_rbs 0.030201 

num_uh 0.020134 

num_sym 0.016779 

num_ex 0.013423 

num_pdt 0.013423 

num_ls 0.003356 
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num_wp6 0.000000 

num_prp6 0.000000 
Πίνακαρ 2: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ μεπών ηος λόγος ανά δημοζίεςζη 

Όπσο θαίλεηαη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κόιηο 7 κέξε ηνπ ιόγνπ εκθαλίδνληαη, 

θαηά κέζν όξν, ζε θάζε δεκνζίεπζε θαη δύν δελ εκθαλίζηεθαλ πνηέ ζην δείγκα πνπ έρσ 

ζηελ θαηνρή κνπ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην ηζηόγξακκα πνπ εκθαλίδεη ηε θαηαλνκή ησλ 

ηξηώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα (nnp – θύξηα νλόκαηα, vb - ξήκα 

ζε βαζηθή κνξθή θαη nn – νπζηαζηηθό ζε εληθό αξηζκό).  

 

Διάγπαμμα 4: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ ηων ηπιών πιο ζςσνά σπηζιμοποιημένων μεπών ηος λόγος 

Οη θαηαλνκέο ησλ ηξηώλ πην ζπρλώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο 

νκνηόηεηεο θαη θάπνηεο δηαθνξέο. Αξρηθά ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ ηηκώλ είλαη ζην 

εύξνο από 1 έσο 5 θαη ε έληνλε κείσζε κεηά ηε ηηκή 6 δηαθξίλνληαη ζε όια ηα κέξε ηνπ 

ιόγνπ.  

Τα ξήκαηα παξνπζηάδνπλ κία θαηαλνκή ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαλνληθή 

κε κέζε ηηκή ίζε κε 3, ελώ δελ ππάξρνπλ δεκνζηεύζεηο κε 9 θαη 10 ξήκαηα ζην δείγκα 

καο. Τα νπζηαζηηθά ζε εληθό αξηζκό παξνπζηάδνπλ ζπγθέληξσζε ζην εύξνο 2-4, 

ζπγθεθξηκέλα απηό ην ππνζύλνιν απνηειεί ην 60% ησλ εκθαλίζεσλ νπζηαζηηθώλ ζην 

δείγκα καο. Τα θύξηα νλόκαηα, παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη 

ηελ πην αθαλόληζηε θαηαλνκή. Όπσο θαη ζηα απιά νπζηαζηηθά, έηζη θαη ζηα θύξηα 

νλόκαηα, δελ ππάξρεη κία ηηκή κε εληππσζηαθά πςειή ζπγθέληξσζε, αιιά ηξεηο ηηκέο 

(3-5) όπνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε. Τν δεύηεξν ζεκείν πνπ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί είλαη όηη ζηηο ηηκέο ζπρλόηεηαο κηθξόηεξεο ηνπ 1 θαη κεγαιύηεξεο ηνπ 7 ηα 
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θύξηα νλόκαηα έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζε ζρέζε κε ηα άιια δύν κέξε ηνπ 

ιόγνπ.  

Η εμήγεζε πνπ δίλεηαη γηα ηελ ηδηαίηεξε θαηαλνκή ησλ θπξίσλ νλνκάησλ είλαη όηη 

παξαθνινπζώ δεκνζηεύζεηο ηερλνινγηθώλ εηαηξεηώλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ ην 

όλνκα ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη ην πξντόλ ην νπνίν πξνβάιινπλ ζε θάζε δεκνζίεπζε.  

Η δεκηνπξγία ηζηνγξάκκαηνο κε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ δελ 

κπνξεί λα δώζεη θάπνηα πιεξνθνξία, αθνύ νη δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο κπεξδεύνληαη 

κεηαμύ ηνπο, πξαγκαηνπνηώληαο αδύλαηε ηελ εμαγσγή θάπνηνπ κνηίβνπ.  

3.1.3 Δπίδξαζε Γηαθνξεηηθώλ Δηδώλ Γεκνζίεπζεο 

Δθόζνλ νινθιεξώζεθε ε νπηηθή απεηθόληζε ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ πνπ 

ππάξρεη ζην δείγκα κνπ, ην επόκελν βήκα είλαη ε εύξεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ. 

Η πξώηε κειέηε ζρέζεσλ πνπ κειεηάηαη είλαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ δεκνζίεπζεο πνπ πξνζθέξνληαη από ην Facebook, απιό θείκελν, 

θσηνγξαθία, βίληεν θαη ππεξζύλδεζκνο (hyperlink).  

Γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηύπνπ ηεο δεκνζίεπζεο από αιθαξηζκεηηθό ζε αθέξαην, επεηδή ε 

δεκηνπξγία ηζηνγξάκκαηνο απαηηεί ρξήζε δύν αθεξαίσλ κεηαβιεηώλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζπλάξηεζε map, ε θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο θαη ε αληηζηνίρηζε κε αθέξαην θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ηκήκα θώδηθα.  

 

 

X.status_type = X.status_type.map({'link':1, 'photo':2, 'status':3, 'video':4 }) 

 
Τμιμα Κώδικα 20: H ςυνάρτθςθ μετατροπισ αλφαρικμθτικών ςε ακζραιουσ αρικμοφσ 

Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθό πιήζνο εκθαλίζεσλ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.  
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Διάγπαμμα 5: Σςσνόηηηα σπήζηρ διαθοπεηικών ειδών δημοζίεςζηρ 

Οη δύν ζεκαληηθόηεξεο παξαηεξήζεηο είλαη όηη νη δεκνζηεύζεηο απινύ θεηκέλνπ 

ζπαλίδνπλ θαη όηη νη δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηέρνπλ θσηνγξαθία απνηεινύλ ην 50% ησλ 

ζπλνιηθώλ δεκνζηεύζεσλ. Τν ππόινηπν 50% κνηξάδεηαη ζε δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηέρνπλ 

ππέξ-ζπλδέζκνπο θαη βίληεν, κε κηα ειαθξηά ππεξνρή ησλ δεκνζηεύζεσλ κε ππέξ-

ζπλδέζκνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κία δεκνζίεπζε ε νπνία δηαζέηεη θσηνγξαθία ή 

βίληεν ή ππεξζύλδεζκν κπνξεί λα δηαζέηεη θαη πεξηγξαθή απινύ θεηκέλνπ.  

Η κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεκνζίεπζεο 

ζπλερίδεηαη. Ο ιόγνο ηεο πεξαηηέξσ εμέηαζεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεκνζίεπζεο 

πξνθύπηεη από ηε θύζε ηνπ πεδίνπ, πνπ έρεη κόιηο 4 δηαθξηηέο ηηκέο. Γελ ππάξρεη άιιν 

πεδίν ζηα δεδνκέλα κνπ κε ηόζν πεξηνξηζκέλν θαη δηαθξηηό ζύλνιν ηηκώλ. Δθηόο απηνύ 

από ηελ εκπεηξία κνπ σο ρξήζηεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ είκαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζσ ηελ 

ακεζόηεηα θαη επηξξνή κίαο θσηνγξαθίαο έλαληη κίαο δεκνζίεπζεο ρσξίο θσηνγξαθία. 

Απηή ηε δύλακε ηεο θσηνγξαθίαο αμηνπνηνύλ θαη νη δηαθνξεηηθέο ζειίδεο πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζειθύζνπλ αθόινπζνπο θαη πηζαλνύο αγνξαζηέο.  

Η επόκελε ζρέζε πνπ κειεηάηαη είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ρξεζηώλ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεκνζίεπζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε όιεο νη αληηδξάζεηο 

νκαδνπνηνύληαη ζε κία ηηκή, επεηδή νη αληηδξάζεηο πιελ ηνπ „like‟ απνηεινύλ κόιηο ην 

1% ησλ ζπλνιηθώλ αληηδξάζεσλ, απηό έρεη σο απνηέιεζκα ν απόιπηνο αξηζκόο ησλ 

αληηδξάζεσλ λα είλαη πνιύ κηθξόο θαη λα κελ γίλεηαη λα εμαρζεί θάπνην ζπκπέξαζκα 

από ηελ θαηαλνκή ηνπο.  
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Διάγπαμμα 6: Ανηιδπάζειρ σπηζηών ανάλογα με ηο είδορ ηηρ δημοζίεςζηρ 

Από ην δηάγξακκα αληηδξάζεηο ρξεζηώλ – είδνο δεκνζίεπζεο πξνθαιεί εληύπσζε νη 

αηζζεηά ιηγόηεξεο αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηώλ ζε δεκνζηεύζεηο βίληεν. Να ππελζπκίζσ όηη 

νη δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ βίληεν έρνπλ ην ίδην πιήζνο εκθαλίζεσλ κε ηηο 

δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ππεξζύλδεζκν.   

Οη δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ βίληεν εθηόο ηνπ όηη εκθαλίδνπλ ιηγόηεξε 

απνδνρή ζην θόζκν δελ εκθαλίδνπλ θάπνην outlier, ην νπνίν λα ππνδειώλεη όηη έλα 

ζπγθεθξηκέλν βίληεν είρε κεγαιύηεξε απνδνρή. Η κόλε δπλαηή εξκελεία ζε απηή ηελ 

παξαηήξεζε είλαη όηη νη ρξήζηεο δελ είραλ ηελ ππνκνλή ή/θαη δηάζεζε λα βιέπνπλ βίληεν 

ζην timeline ηνπο.  

Τα επόκελα δύν δηαγξάκκαηα κειεηνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ άιισλ δύν βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, ζρνιηαζκνύ θαη θνηλνπνίεζεο. 
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Διάγπαμμα 7: Πλήθορ ζσολίων ανάλογα με ηο είδορ ηηρ δημοζίεςζηρ 

Η ζρέζε ζρνιίσλ θαη είδνο δεκνζίεπζεο είλαη δηαθνξεηηθή από απηή πνπ ππήξρε 

κεηαμύ δεκνζηεύζεσλ θαη αληηδξάζεσλ. Ο ιόγνο είλαη όηη νη αληηδξάζεηο είλαη 100 θνξέο 

πεξηζζόηεξεο από ηα ζρόιηα νδεγώληαο ζε ηδηαίηεξα έληνλε θιηκάθσζε ησλ κνηίβσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ.  

Αθόκε παξαηεξείηαη όηη νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα ζρνιηάδνπλ θαη ζηηο δεκνζηεύζεηο κε 

βίληεν, αιιά ηα πεξηζζόηεξα ζρόιηα πξαγκαηνπνηνύληαη, όπσο πεξηκέλακε άιισζηε ζηηο 

θσηνγξαθίεο. Τα ζρόιηα ζηηο δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηέρνπλ βίληεν είλαη πνιιά αλ 

ζπγθξηζνύλ κε ηηο απιέο αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηώλ ζην ίδην είδνο δεκνζίεπζεο. Η 

εξκελεία πνπ δίλεηαη ζε απηό ην θαηλόκελν είλαη όηη νη δεκνζηεύζεηο ηύπνπ βίληεν 

παξαθνινπζνύληαη από ιηγόηεξνπο ρξήζηεο, αιιά θαη πην „πηζηνύο‟ αθόινπζνπο ηεο 

εηαηξίαο.    

Τν επόκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο 

αλαδεκνζηεύζεηο ησλ ρξεζηώλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεκνζίεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηε ζειίδα.  
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Διάγπαμμα 8: Πλήθορ αναδημοζιεύζεων ανάλογα με ηο είδορ ηηρ δημοζίεςζηρ 

Σηε ζρέζε κεηαμύ ησλ θνηλνπνηήζεσλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο δεκνζηεύζεηο ην κνηίβν 

πνπ δηαγξάθεηαη είλαη παξόκνην κε ην κνηίβν ζρνιίσλ-δεκνζηεύζεσλ. Η κόλε δηαθνξά 

είλαη ε παξνπζία ελόο outlier κε πνιιέο θνηλνπνηήζεηο ζε δεκνζίεπζε πνπ εκπεξηέρεη 

βίληεν.  

3.2 Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ Πξνεξρνκέλσλ Από ην Twitter 

Δθόζνλ νινθιεξώζεθε ε νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ην 

Facebook, ην επόκελν βήκα ηεο εξγαζίαο είλαη ε νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί από ην Twitter. Όπσο ζηελ αλάιπζε ηνπ θώδηθα γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, έηζη θαη ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ην Twitter, νη πεξηγξαθέο θαη 
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νη αλαιύζεηο ζα είλαη πην θεηδσιέο θαη ζπλνπηηθέο, πξνθεηκέλνπ κελ δεκηνπξγείηαη 

θόπσζε ζηνλ αλαγλώζηε.  

3.2.1 Αληηδξάζεηο Χξεζηώλ αλά Γεκνζίεπζε 

Τν twitter πξνζθέξεη κόλν δύν εηδώλ αληηδξάζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ην retweet 

(αλαδεκνζίεπζε) θαη ην favorite (αγαπεκέλν). Τν API ηνπ twitter δελ ζπγθαηαιέγεη ηηο 

απαληήζεηο (response) σο αληίδξαζε, αληίζεηα ηνπνζεηεί ηηο απαληήζεηο θαη ηηο αλαθνξέο 

(mentions) ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Έηζη είλαη ιάζνο λα ζεσξεζνύλ όιεο νη αλαθνξέο πξνο 

έλα ινγαξηαζκό απαληήζεηο ζε tweets. Αθόκε, ζηελ πξώηκε εμέηαζε θαη δνθηκή ηνπ API 

πξαγκαηνπνηήζεθε εξώηεκα γηα ηελ εμέηαζε ηεο θύζεο ησλ εξσηεκάησλ θαη ε 

πιεηνςεθία απηώλ είλαη εξσηήζεηο, θη όρη απαληήζεηο ή αληηδξάζεηο ζε tweets.  

Οη αληηδξάζεηο αλά tweet θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

 

Δίδνο αληίδξαζεο Σπρλόηεηα/δεκνζίεπζε  

retweet 45.100890 

favorite     132.765579 
Πίνακαρ 3: Είδη ανηίδπαζηρ και ζςσνόηηηα ανηίδπαζηρ ανά δημοζίεςζη 

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην favorite ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξν από ην retweet θαη 

ζηα παξαθάησ ηζηνγξάκκαηα θαίλνληαη νη ζπρλόηεηεο ρξήζεο ησλ δύν αληηδξάζεσλ. Σηα 

δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη από ην twitter ππάξρνπλ 337 εγγξαθέο.  
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Διάγπαμμα 9: Σςσνόηηηα ππαγμαηοποίηζηρ retweet 

Σην δηάγξακκα ζην νπνίν κειεηάηαη ε ζπρλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο retweet νη 

αληηδξάζεηο ζπζζσξεύνληαη ζην δηάζηεκα [0, 50], δείρλνληαο όηη ζπάληα ππάξρεη tweet, 

έηζη ώζηε λα πξνθαιέζεη πεξηζζόηεξν ηνπο ρξήζηεο, από όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηώζεσλ.  

Σην επόκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλόηεηαο εκθάληζεο favorite ζηα tweets 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ εμεηάδνληαη.  
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Διάγπαμμα 10: Σςσνόηηηα ππαγμαηοποίηζηρ favorite 

Σηελ πεξίπησζε ησλ favorites, ε κείσζε ησλ αληηδξάζεσλ είλαη θη απηή εθζεηηθή θαη 

παξνπζηάδεη παλνκνηόηππν κνηίβν κείσζεο. Δπεηδή ε ην „favorite‟ σο αληίδξαζε 

εκθαλίδεηαη ηξεηο θνξέο ζπρλόηεξα, αλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ππόςηλ ε αιιαγή θιίκαθαο, 

νη δύν αληηδξάζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ αθξηβώο ην ίδην κνηίβν εκθάληζεο.  

3.2.2 Καηαλνκή ησλ Γηαθνξεηηθώλ Μεξώλ ηνπ Λόγνπ 

Όπσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook, έηζη θαη ζε απηό ην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε νπηηθνπνίεζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ 

κέζα ζηα tweets πνπ ππάξρνπλ ζην δείγκα πνπ έρσ ζπιιέμεη. Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ αλά tweet θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Μέξνο ηνπ Λόγνπ Σπρλόηεηα/δεκνζίεπζε  

num_nn 6.777448 

num_nnp 3.548961 
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num_vb 2.053412 

num_in    1.278932 

num_dt        1.142433 

num_jj 1.136499 

num_prp 1.002967 

num_nns 0.753709 

num_cd 0.670623 

num_rb 0.554896 

num_vbz 0.525223 

num_cc 0.323442 

num_to 0.320475 

num_vbp 0.305638 

num_vbg 0.234421 

num_vbn 0.166172 

num_vbd 0.163205 

num_md 0.136499 

num_rp 0.112760 

num_wrb 0.106825 

num_wp 0.094955 

num_jjr 0.083086 

num_fw 0.068249 

num_jjs 0.059347 

num_sym 0.053412 

num_rbr 0.038576 

num_wdt 0.035608 

num_pos 0.029674 

num_nnps 0.020772 

num_ex 0.011869 

num_pdt 0.008902 

num_ls 0.002967 

num_wp6 0.000000 

num_prp6 0.000000 

num_uh 0.000000 
Πίνακαρ 4: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ μεπών ηος λόγος ανά tweet 

Αλ ζπγθξηζεί ε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ ζην Facebook, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κεξώλ ηνπ ιόγνπ ζην Twitter, ζα δηαπηζησζεί έληνλε νκνηόηεηα. Η κόλε 

έληνλε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ έληνλε ρξεζηκνπνίεζε θπξίσλ νλνκάησλ ζηα δεδνκέλα 

ηνπ Facebook.  

Υπάξρνπλ 7 κέξε ηνπ ιόγνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε δεκνζίεπζε, ηα ίδηα 7 πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook, θαη άιια ηξία κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ δελ 

εκθαλίζηεθαλ πνηέ ζην δείγκα πνπ έρσ ζηελ θαηνρή κνπ.  

Παξαθάησ παξαζέησ ην ηζηόγξακκα πνπ εκθαλίδεη ηε θαηαλνκή ησλ ηξηώλ κεξώλ 

ηνπ ιόγνπ κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα (nn – νπζηαζηηθό ζε εληθό αξηζκό, nnp – θύξηα 

νλόκαηα θαη vb - ξήκα ζε βαζηθή κνξθή).  
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Διάγπαμμα 11: Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ ηων ηπιών πιο ζςσνά σπηζιμοποιημένων μεπών ηος λόγος 

Οη θαηαλνκέο ησλ ηξηώλ πην ζπρλώλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ 

θαη νη ηξεηο σο θαλνληθέο θαηαλνκέο, κε δηαθνξεηηθέο κέζεο ηηκέο ε θάζε κία. Οη ηξεηο 

κέζεο ηηκέο είλαη δηαηεηαγκέλεο ζύκθσλα κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπο. 

Σπγθξίλνληαο απηό ην δηάγξακκα κε ην αληίζηνηρν πνπ εμήγαγα από ηα δεδνκέλα ηνπ 

Facebook ζα κπνξνύζα λα ραξαθηεξίζσ ηα tweets πην θπζηθά σο πξνο ηε δνκή ηνπ 

ιόγνπ.  

Τν API ηνπ Twitter δελ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ησλ δεκνζηεύζεσλ 

ζε θαηεγνξίεο όπσο ην Facebook, όπνπ ηηο ρσξίδεη ζε απιό θείκελν, θσηνγξαθία, βίληεν 

ή ππεξζύλδεζκν. Γηα απηό ην ιόγν δελ ππάξρεη ππνθεθάιαην γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ εηδώλ δεκνζίεπζεο ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter.  
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4. Χξήζε Λεμηθώλ 

Δθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηόζν από ην Facebook όζν θαη από 

ην Twitter, ην επόκελν βήκα είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ από ιεμηθά. Υπάξρνπλ 

ιεμηθά ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί έηζη ώζηε λα απνηππώλνπλ ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ή 

αληηθεηκεληθόηεηα κίαο ιέμεο, θαζώο επίζεο θαη ηελ ρξνηά ηεο (ζεηηθή, αξλεηηθή) όηαλ ε 

ιέμε εθθξάδεη ππνθεηκεληθόηεηα.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο κέζα ζε θείκελν ππάξρνπλ δύν 

θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο . Η πξώηε πξνζέγγηζε μεθηλάεη κε θείκελα (π.ρ. tweets) ηα νπνία 

έρνπλ αμηνινγεζεί ρεηξνθίλεηα θαη κέζσ ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο κε επίβιεςε 

(supervised machine learning) ηαμηλνκνύλ λέα θείκελα αλάινγα κε ηε ρξνηά πνπ απηά 

έρνπλ [2]. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε είλαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο ιεμηθνύ, ην νπνίν 

εληνπίδεη δείγκαηα αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο, θαη αμηνινγεί ην θείκελν πξνο αλάιπζε 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαξηήζεσλ, αλάινγα κε ην βαζκό ηαύηηζεο ησλ ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν θαη ζην ιεμηθό.  

4.1 Χξεζηκνπνίεζε Λεμηθνύ AFINN 

Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν παξαπάλσ 

κεζόδσλ, αμηνιόγεζε κέζσ ιεμηθνύ ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη έπεηηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο.  Τν πξώην ιεμηθό 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηό ηνπ AFINN [35]. To AFFIN είλαη έλα ιεμηθό αγγιηθώλ 

ιέμεσλ ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απνδίδεη ρξνηά (valence) ζηηο ιέμεηο πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζην ιεμηθό.  Η ρξνηά ζηηο ιέμεηο απνδίδεηαη κε έλαλ αθέξαην αλάκεζα 

ζην κείνλ πέληε (-5) θαη ζην ζπλ πέληε (5), από ηελ αξλεηηθόηεξε ζηελ ζεηηθόηεξε ρξνηά. 
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Οη ιέμεηο έρνπλ βαζκνινγεζεί ρεηξνθίλεηα από ηνλ Finn Arup Nielsen αλάκεζα ζηηο 

ρξνληέο 2009-2011. Φαξαθηεξηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  

 

Λέμε Βαζκνινγία 
accepting 1 

accepts 1 

ACCESS 0 

accident -2 

accidental -2 
Πίνακαρ 5: Παπαδείγμαηα εγγπαθών ηος λεξικού AFINN 

Η θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνύ έρεη σο ζθεπηηθό δεκηνπξγίαο ηελ εύξεζε 

ζπλαηζζήκαηνο ζε θείκελνπ ηύπνπ κηθξν-ηζηνινγίνπ, κάιηζηα ε ρεηξνθίλεηε αμηνιόγεζε 

ησλ ιέμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ιεμηθό έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter. Σην ιεμηθό ηνπ 

AFINN πεξηιακβάλνληαη ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξγθό θαζώο επίζεο θαη ύβξηο. Τν 

ιεμηθό έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο ζε δεκνζηεύζεηο από ην Twitter 

[36], αιιά δελ είλαη πιήξσο δνθηκαζκέλν.  

Η δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνύ κε ηα ππόινηπα έγθεηηαη ζηελ ζπκπεξίιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Γηαδίθηπν, όπσο θάπνηεο πβξηζηηθέο 

ιέμεηο θαζώο θαη αθξσλύκηα, όπσο ηα „WTF‟ θαη „lol‟. Η ζπκπεξίιεςε ηέηνησλ ιέμεσλ 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ επηηπρία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ όηαλ ηα δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη από θείκελα κηθξνύ κήθνπο θαη κε αλεπίζεκν ραξαθηήξα, όπσο θείκελα 

πνπ ππάξρνπλ ζε θόξνπκ θαη θνηλσληθά δίθηπα.  

Τν ιεμηθό δηαζέηεη ζπλνιηθά 9,164 εγγξαθέο, ησλ νπνίσλ ε κέζε ηηκή ηζνύηαη κε 

0.513967. Τν ιεμηθό βαζκνινγεί ηηο ιέμεηο ζην πεδίν ηηκώλ [-5,5] κε ην πιήζνο ησλ 

βαζκνινγηώλ γηα ηελ θάζε ηηκή λα θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα.  

Σθνξ Δγγξαθήο Πιήζνο Δκθάληζεο Σπρλόηεηα/Δγγξαθή 

-5 16 0.17459624618 

-4 44 0.48013967699 

-3 264 2.88083806198 

-2 1010 11.0213880402 

-1 567 6.18725447403 

0 1380 15.0589262331 

1 3971 43.332605849 

2 1475 16.0955914448 

3 337 3.67743343518 

4 87 0.9493670886 

5 13 0.14185945002 
Πίνακαρ 6: Πλήθορ εμθάνιζηρ ηιμών και ζςσνόηηηαρ ανά εγγπαθή για ηα πιθανά ζκοπ ηος AFINN 

H νπηηθή απεηθόληζε ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ζηα δύν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

Σην πξώην δηάγξακκα δηαθξίλεηαη ε ζρέζε ησλ ζθνξ κε ην πιήζνο εκθαλίζεσλ ζε 

απόιπηε ηηκή θαη ζην δεύηεξν δηάγξακκα δηαζπνξάο δηαθξίλεηαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνξ αλά εγγξαθή.  
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Διάγπαμμα 12: Πλήθορ εμθάνιζηρ ηων διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος AFINN 

 

Διάγπαμμα 13: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ % διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος AFINN 
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Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί δεκηνπξγήζεθε κία 

ζπλάξηεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ηε ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη εξώηεκα ζε 

απηή γηα αλάθηεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ. Έπεηηα ζηε ζπλέρεηα ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρεη 

κία επαλάιεςε γηα όιεο ηηο δεκνζηεύζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη ηνπνζέηεζε ησλ 

δεκνζηεύζεσλ ζε κία ιίζηα θαη δηαρσξηζκόο ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηηο επηκέξνπο ιέμεηο. Η 

ζπλάξηεζε δηαζέηεη αθόκα κία επαλάιεςε γηα ηηο ιέμεηο πνπ απνηεινύλ ηε δεκνζίεπζε, 

κέζα ζηελ νπνία δηαβάδεηαη ην ιεμηθό θαη ζπγθξίλνληαη νη εγγξαθέο ηνπ κε ηηο ιέμεηο ηεο 

θάζε δεκνζίεπζεο θαη αλάινγα κε ηε βαζκνινγία ηεο θάζε ιέμεο αζξνίδεηαη ην ζπλνιηθό 

ζθνξ ηεο δεκνζίεπζεο. Τέινο, αλαλεώλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ην λέν πεδίν 

machine_score.   
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# call the dictionary that creates the machine score  

def machineScore(): 
                                .  

                                .  

                                .  

    query = ("SELECT status_id, status_message FROM statuses_pos ") 

    cursor.execute(query) 

    for (status_id, status_message) in cursor: 

        my_list.append(status_message) 

                                .  

                                .  

                                .  

 

        words = status_message.split() 

                                .  

                                .  

                                .  

        machine_result = 0 

        for counter in range (0,len(words)): 

                                .  

                                .  

                                .  

            with open('AFINN.csv', 'rb') as f: 

                reader = csv.reader(f) 

                for row in reader: 

                                .  

                                .  

                                .  

                    if row[0] == words[counter]: 

                        machine_result = machine_result + int(row[1])        

                                .  

                                .  

                                .  

        try: 
            with cnx2.cursor() as cursor2: 

                # Create a new record 

                # insert the data we pulled into db 

                cursor2.execute (""" 

                           UPDATE statuses_pos 

                           SET  computer_score=%s 

                           WHERE status_id=%s 

                        """, (machine_result, status_id))         

                                .  

                                .  

                                .  

 
Τμιμα Κώδικα 21:Μζροσ τθσ ςυνάρτθςθσ machineScore(), κάνει κλιςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων, πραγματοποιεί τθν 
αξιολόγθςθ μζςω λεξικοφ και ανανεώνει τθ  βάςθ δεδομζνων. Οι κάκετεσ τελείεσ ανάμεςα ςτισ εντολζσ 
υποδθλώνουν κώδικα που ζχει αφαιρεκεί για λόγουσ οικονομίασ χώρου 
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4.2 Χξεζηκνπνίεζε Λεμηθώλ Πξνεξρνκέλσλ Από Ιζηνζειίδεο 

 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ αλάιπζε ηνπ ιεμηθνύ AFINN έπεηαη ε κειέηε κηαο 

νηθνγέλεηαο ιεμηθώλ. Τν AFINN δεκηνπξγήζεθε από ηελ ρεηξνθίλεηε αμηνιόγεζε 

tweets, πην ζπγθεθξηκέλα μεθίλεζε κε tweets πνπ ζπζρεηίδνληαλ κε ην Σπλέδξην ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (United Nations Climate Change 

Conference Copenhagen 2009, COP 15).  

Tα επόκελα ηέζζεξα ιεμηθά πνπ ζα εμεηάζσ έρνπλ εκπλεπζηεί από δεκνθηιείο 

ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θξηηηθέο είηε γηα ηαηλίεο είηε γηα ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο 

είηε γηα βηβιία είηε γηα εζηηαηόξηα. Η ζεκειηώδεο ηδέα πίζσ από ηε δεκηνπξγία απηώλ 

ησλ ιεμηθώλ είλαη όηη νη επηζθέπηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ κπνξνύλ κε κηα 

κηθξή απόθιηζε λα καληέςνπλ ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ηελ θξηηηθή κέζα από ηα γξαθόκελα ηνπ.  

Σηελ παξαθάησ εηθόλα δηαθξίλεηαη ην κνηίβν εηθαζίαο ησλ ρξεζηώλ γηα ηε 

βαζκνινγία κίαο θξηηηθήο. Δπίζεο δηαθξίλεηαη θαη ην πνζνζηό επηηπρίαο απηώλ ησλ 

εηθαζηώλ.  

 

Εικόνα 1: Πειπαμαηικά αποηελέζμαηα πος δείσνοςν ηην αξιόπιζηη εικαζία ηων σπηζηών για πιθανέρ βαθμολογίερ ζε 

κπιηικέρ ζε ζύζηημα πένηε (5) αζηέπων [37]. Tα δεδομένα πάπθηκα από κπιηικέρ ζηην ιζηοζελίδα opentable.com 
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4.2.1 Χξήζε ιεμηθνύ imdb 

Σε απηό ην ππνθεθάιαην κειεηάσ ην ιεμηθό πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηνλ 

Alexander Potts [38], ε δεκηνπξγία ηνπ έρεη βαζηζηεί ζηηο θξηηηθέο ρξεζηώλ ζε ηαηλίεο 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ imdb [39]. Γηα απηή ηελ εξγαζία ε 

πξνζσξηλή νλνκαζία πνπ ζα αλαηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό είλαη „ιεμηθό ηνπ imdb‟.  

Τν ιεμηθό ηνπ imdb δηαζέηεη ζπλνιηθά 631,040 εγγξαθέο θαη 5 ζηήιεο. Σηε πξώηε 

ζηήιε ηνπνζεηείηαη ε ιέμε, ζηε δεύηεξε ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ζην νπνίν αλήθεη ε ιέμε, 

ζηε ηξίηε ππάξρεη κία από ηηο δέθα δπλαηέο βαζκνινγίεο πνπ δίλνληαη, ζηε ηέηαξηε ην 

ζύλνιν ησλ εκθαλίζεσλ ηεο ιέμεο ζε θξηηηθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία θαη ζηε 

ηειεπηαία ζηήιε ππάξρεη ην ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θξηηηθέο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία. Γειαδή ε θάζε ιέμε ππάξρεη 10 θνξέο ζην ιεμηθό, κία γηα 

θάζε θαηεγνξία βαζκνινγίαο. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ ιεμηθνύ ηνπ imdb 

παξαζέησ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο βαζκνινγίεο γηα ηε ιέμε „bad‟.  

 

Word Tag Category Count Total 

bad a 1 122232 25395214 

bad a 2 40491 11755132 

bad a 3 37787 13995838 

bad a 4 33070 14963866 

bad a 5 39205 20390515 

bad a 6 43101 27420036 

bad a 7 46696 40192077 

bad a 8 42228 48723444 

bad a 9 29588 40277743 

bad a 10 51778 73948447 
Πίνακαρ 7: Εγγπαθέρ για ηη λέξη 'bad' ζηο λεξικό ηος imdb 

Σην ιεμηθό ηνπ imdb ε ηξίηε ζηήιε, ε νπνία δειώλεη κία από ηηο δέθα πηζαλέο 

εγγξαθέο, επαλαιακβάλεηαη θάζε δέθα (10) εγγξαθέο, όπσο θαη ε πέκπηε ζηήιε ε νπνία 

αλαθέξεη ηηο ζπλνιηθέο ιέμεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.    

To ιεμηθό δελ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν ζθνξ γηα ηελ θάζε εγγξαθή, επνκέλσο πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζεί. H πξώηε κεηξηθή πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη ην Relative Frequency 

(Σρεηηθή Σπρλόηεηα Δκθάληζεο), ε νπνία είλαη ην πειίθν ηνπ αξηζκνύ εκθαλίζεσλ ηεο 

θάζε ιέμεο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, πξνο ην ζπλνιηθό αξηζκό εγγξαθώλ ηεο 



 

66 
 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Γειαδή γηα θάζε γξακκή είλαη ην πειίθν ηεο ηξίηεο ζηήιεο 

πξνο ηελ ηέηαξηε.  

Τν κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθήο είλαη όηη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηε 

ζπλνιηθή ζπρλόηεηα ηεο εγγξαθήο. Απηή ε επαηζζεζία θαλεξώλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, όπνπ ε ιέμε bad εκθαλίδεηαη πην ζπρλά αθόκα θαη ζε θξηηηθέο ηαηληώλ πνπ 

βαζκνινγνύληαη κε 10 ζε ζρέζε κε ηε ιέμε horrible ζε θξηηηθέο πνπ βαζκνινγνύλ ηελ 

ηαηλία κε 1. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ην Relative Frequency δελ απνηππώλεη ηε βαξύηεηα 

ησλ ιέμεσλ.  

 
Διάγπαμμα 14: Σσεηική ζςσνόηηηα ηων λέξεων 'bad' και 'horrible' ζε λογαπιθμική κλίμακα [37] 

Δπεηδή ην Relative Frequency απνδεηθλύεηαη αδύλακν λα ζηαζεί σο αληηθεηκεληθή 

κεηξηθή ζθνξ, δεκηνπξγώ ηε κεηξηθή ηνπ Probabilities (Πηζαλόηεηα). Η ζπγθεθξηκέλε 

κεηξηθή είλαη νπζηαζηηθά ε κεηαβιεηή ηνπ Relative Frequency ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα. 

Δίλαη ην πειίθν ηνπ Relative Frequency ηεο θάζε εγγξαθήο πξνο ην ζύλνιν εκθαλίζεσλ 

ηεο ιέμεο. Απηή ε κεηξηθή έρεη ηελ ίδηα δηαθύκαλζε κε ηε Relative Frequency κε ηε 

δηαθνξά όηη βξίζθεηαη ζηελ θιίκαθα [0,1]. Οη δύν κεηξηθέο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα. Οη δύν κεηξηθέο θαίλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 
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Διάγπαμμα 15: Η πιθανόηηηα εμθάνιζηρ ηηρ λέξηρ 'bad' ζε κάθε πιθανή καηηγοπία [37] 

 

 
Διάγπαμμα 16: Η ζσεηική ζςσνόηηηα εμθάνιζηρ ηηρ λέξηρ 'bad' ζε κάθε πιθανή καηηγοπία [37] 
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Δθόζνλ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ε κεηξηθή Probabilities, ην ηειεπηαίν βήκα είλαη ε 

δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο κεηξηθήο γηα ηε βαξύηεηα ηεο θάζε ιέμεο. Γεκηνύξγεζα κία 

ιίζηα βαξύηεηαο κε 10 ζέζεηο [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], ηελ νπνία πνιιαπιαζηάδσ κε ηελ 

πηζαλόηεηα εκθάληζεο (Probabilities) θάζε ιέμεο θαη έπεηηα αζξνίδσ ηα επηκέξνπο 

γηλόκελα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έζησ νη πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ηεο ιέμεο x ζε θάζε 

θαηεγνξία είλαη : [0, 0, 0.2, 0.1, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0], ζα αζξνίζσ ηα επηκέξνπο γηλόκελα 

3*0.2 + 4*0.1 + 10*0.7 ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε βαζκνινγία ίζε κε 8. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε ηειηθή βαζκνινγία γηα θάζε ιέμε. Σηνλ πίλαθα πνπ παξαζέησ παξαθάησ 

δίλσ δέθα (10) εγγξαθέο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ε ιέμε, ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ηεο ιέμεο 

θαη ε βαζκνινγία πνπ έρσ ζέζεη ζηε ιέμε.  

 

Word Tag Expected Rate 

backwards r 5.195962 

backwater n 5.68107 

backwoods n 5.134421 

backyard n 4.765561 

baclanova n 7.264575 

bacon n 5.627349 

bacri n 7.360036 

bacteria n 4.40163 

bacterial a 4.592892 

bad a 3.794504 
Πίνακαρ 8: Δέκα εγγπαθέρ ζηην ηελική έκδοζη ηος λεξικού 

Τν ιεμηθό ηνπ imdb κεηά ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο δηαζέηεη 63,104 εγγξαθέο νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ζθνξ ζην εύξνο [1,10]. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη ιέμεηο δελ είλαη 

αθέξαηεο γηα απηό ην ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε παξάζεζε ελόο πίλαθα κε ην πιήζνο 

εκθάληζεο θαη ηε ζπρλόηεηα αλά εγγξαθή γηα θάζε ηηκή, γηα απηό ην ιόγν ππάξρεη κόλν 

έλα δηάγξακκα κε ηε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθόξσλ ζθνξ.  H κέζε ηηκή πνπ 

ιακβάλνπλ νη ιέμεηο είλαη ίζε κε 5.773240 κε δηαθύκαλζε 1.037391, ζπλνιηθά ππάξρνπλ 

63,058 κνλαδηθά ζθνξ.  
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Διάγπαμμα 17: Ποζοζηό εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος imdb, ομαδοποιημένα ζε 10 ςποζύνολα 

4.2.2 Χξήζε ιεμηθνύ Amazon/TripAdvisor 

 

Τν ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό, όπσο θαη ηα δύν ιεμηθά πνπ αθνινπζνύλ, κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ σο θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ ιεμηθνύ ηνπ imdb. Γεκηνπξγήζεθαλ από ην ίδην 

άηνκν, κε ηελ ίδηα ινγηθή θαη κε ηελ ίδηα ηερληθή [40]. 

Σην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό νη εγγξαθέο έρνπλ εμαρζεί από ηηο ηζηνζειίδεο ησλ Amazon 

[41] θαη TripAdvisor [42] θαη έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε έλα ζύλνιν, έηζη ην ιεμηθό 

ππνινγίδεηαη σο κίμε απηώλ ησλ δύν ηζηνζειίδσλ θαη νλνκάδεηαη, ζην πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο, ιεμηθό Amazon/TripAdvisor.  

Σηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ε βαζκνινγία ησλ ρξεζηώλ είλαη ζηελ θιίκαθα [1,5] 

είηε γηα πξντόλ πνπ δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Amazon είηε γηα θξηηηθή κέξνπο κε ηνπξηζηηθό 

ελδηαθέξνλ ζην TripAdvisor. Τν ζπγθεθξηκέλν αξρείν έρεη 6 ζηήιεο, ζηελ πξώηε ζηήιε 

ππάξρεη ε ιέμε καδί κε ηελ εηηθέηα ηεο, ζηελ κνξθή WORD/tag, ζηε δεύηεξε ζηήιε ε 
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βαζκνινγία ζηελ νπνία ζπλαληάηαη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε, γηα ην ππνζύλνιν ηνπ 

Amazon/TripAdvisor είλαη [1,5], ζηελ ηξίηε ζηήιε ν δεκηνπξγόο ηνπ ιεμηθνύ ζέηεη ηελ 

θαηεγνξία ηεο ζηελ θιίκαθα ηνπ [-0.5,0.5] απμάλνληαο θαηά 0.5 ζε θάζε εγγξαθή, ζηελ 

ηέηαξηε ππάξρεη έλαο αξηζκόο πνπ ππνδειώλεη ηνλ αξηζκό εκθαλίζεσλ ηεο ιέμεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία, ζηελ πέκπηε ππάξρεη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιέμεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ αλάινγε θαηεγνξία.  

Τέινο, γηα ηελ έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ πνπ ππάξρεη ζηελ θαηνρή κνπ [43], όια ηα ιεμηθά 

απηνύ ηνπ ππνθεθαιαίνπ βξίζθνληαη ζην ίδην αξρείν, ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ππάξρεη 

αλαθνξά ζηε ζειίδα από όπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα (Amazon/TripAdvisor, 

Goodreads, imdb, Opentable). 

Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ ιεμηθνύ ηνπ Amazon/TripAdvisor παξαζέησ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο δηαζέηεη ηηο βαζκνινγίεο γηα ηε ιέμε „bad‟.  

 

Word Tag Category Count Total Corpus 

bad/a 1 -0.5 1241 3419923 Amazon/TripAdvisor 

bad/a 2 -0.25 791 3912625 Amazon/TripAdvisor 

bad/a 3 0 870 6011388 Amazon/TripAdvisor 

bad/a 4 0.25 1301 10187257 Amazon/TripAdvisor 

bad/a 5 0.5 2025 16202230 Amazon/TripAdvisor 
Πίνακαρ 9: Εγγπαθέρ για ηη λέξη 'bad' ζηο λεξικό ηος Amazon/TripAdvisor 

Όπσο ζην ιεμηθό ηνπ imdb, έηζη θαη ζην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί ζθνξ ηνπ νπνίνπ ε δεκηνπξγία νξίδεηαη ξεηά γηα ηελ θάζε εγγξαθή ηνπ 

ιεμηθνύ. Η δηαδηθαζία γηα ηελ εμαγσγή ζθνξ γηα ηηο εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ είλαη ίδηα κε 

απηή πνπ αθνινπζήζεθε ζην ιεμηθό ηνπ imdb. Γεκηνπξγήζεθε ε κεηξηθή ηνπ Relative 

Frequency γηα ηελ θάζε εγγξαθή, ζηε ζπλέρεηα νξίζηεθε ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηεο 

ιέμεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία θαη ηέινο γηα ηελ κεηξηθή ηνπ ζθνξ πνιιαπιαζηάζηεθαλ 

νη πηζαλόηεηεο εκθάληζεο κε ην ζύλνιν ησλ πηζαλώλ βαζκνινγηώλ [1,2,3,4,5].  

Τν ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό δηαζέηεη θάπνηεο δηπινεγγξαθέο. Ο ιόγνο ύπαξμεο απηώλ 

ησλ δηπινεγγξαθώλ είλαη ε δηπιή εηηθέηα πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη κία ιέμε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ιέμε bad κπνξεί λα έρεη εηηθέηα είηε /r είηε /a αλάινγα κε ην 

κέξνπο ηνπ ιόγνπ ζην νπνίν αλήθεη. Σηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία δελ 

εθαξκόζηεθε ζύγθξηζε ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ γηα ηε ιέμε όηαλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

πξόηαζε θαη έπεηηα αλάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζθνξ, αιιά εμήγαγα ην κέζν όξν ησλ 

δηπινεγγξαθώλ.  

Σηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ ππάξρνπλ δέθα (10) εγγξαθέο, ζηηο νπνίεο 

δηαθξίλεηαη ε ιέμε, ε βαζκνινγία πνπ έρσ ζέζεη ζηε ιέμε θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε θαίλεηαη 

ε κέζε ηηκή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηπινεγγξαθή. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη 

δηπινεγγξαθή ζέησ ηηκή ηεο ζηελ κεηξηθή ίζε κε ηελ ηηκή ηνπ ζθνξ. Σηνλ πίλαθα πνπ 

παξαζέησ ε κόλε ιέμε πνπ δηαζέηεη δηπινεγγξαθή είλαη ε ιέμε bad.  

 

Word Expected Rate Average of Duplicates 

bad 2.428297 2.635769 

badly 2.164226 2.164226 
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baffled 3 3 

baffling 5 5 

baggy 1.697156 1.697156 

baked 3.880473 3.880473 

baking hot 2.554987 2.554987 

balanced 3.072097 3.072097 

bald 2.897826 2.897826 

baldly 5 5 
Πίνακαρ 10: Δέκα εγγπαθέρ ζηην ηελική έκδοζη ηος λεξικού 

Τν ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor κεηά ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο δηαζέηεη 9,686 

εγγξαθέο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ζθνξ ζην εύξνο [1,5]. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη ιέμεηο 

δελ είλαη αθέξαηεο γηα απηό ην ιόγν δελ είλαη δπλαηόλ ε παξνπζίαζε ελόο πίλαθα κε ην 

πιήζνο εκθάληζεο αλά εγγξαθή γηα θάζε ηηκή, γηα απηό ην ιόγν παξαζέησ κόλν 

δηάγξακκα κε ην ηε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθόξσλ ζθνξ.  H κέζε ηηκή πνπ 

ιακβάλνπλ νη ιέμεηο είλαη ίζε κε 3.368708 κε δηαθύκαλζε 0.9815, ζπλνιηθά ππάξρνπλ 

4,931 κνλαδηθά ζθνξ. Άμην παξαηήξεζεο είλαη όηη ππάξρνπλ 1,210 ιέμεηο νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ζθνξ ίζν κε πέληε(5), δειαδή 24.5% ησλ εγγξαθώλ βαζκνινγνύληαη κε ην 

πςειόηεξν δπλαηό ζθνξ.   

 

Διάγπαμμα 18: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος Amazon/TripAdvisor, ομαδοποιημένα ζε 10 

ςποζύνολα 
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4.2.3 Χξήζε ιεμηθνύ Goodreads 

To ιεμηθό πνπ εμεηάδεηαη ζε απηό ην ππνθεθάιαην πξνέξρεηαη από ηε κειέηε 

δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο Goodreads [44] θαη επνκέλσο νλνκάδεηαη, ζηα πιαίζηα απηήο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ιεμηθό Goodreads. Τν ζθεπηηθό δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη ίδην 

κε απηό ησλ ιεμηθώλ ηνπ imdb θαη ηνπ Amazon/TripAdvisor, θαζώο επίζεο βξίζθεηαη 

θαη ζην ίδην αξρείν. Οπόηε ε δηαδηθαζία γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ ιεμηθνύ θαη ηελ 

εμαγσγή βαζκνινγίαο είλαη αθξηβώο ίδηα θαη γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρώξνπ δελ ηελ 

επαλαιακβάλσ.  

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ν ηξόπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ιέμεο „bad‟ 

ζηηο θξηηηθέο πνπ γίλνληαη πάλσ ζε βηβιία θαη ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα.  

 

Word Tag Category Count Total Corpus 

bad/a 1 -0.5 2100 3419923 Goodreads 

bad/a 2 -0.25 1956 3912625 Goodreads 

bad/a 3 0 2780 6011388 Goodreads 

bad/a 4 0.25 2298 10187257 Goodreads 

bad/a 5 0.5 2119 16202230 Goodreads 
Πίνακαρ 11: Εγγπαθέρ για ηη λέξη 'bad' ζηο λεξικό ηος Goodreads 

Σηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ δίλσ δέθα (10) εγγξαθέο, όπσο έγηλε θαη ζην 

ιεμηθό ηνπ imdb. Υπάξρνπλ ηξεηο ζηήιεο ζην ιεμηθό, ζηελ πξώηε ππάξρεη ε ιέμε ηεο 

εγγξαθήο, ζηε δεύηεξε ε βαζκνινγία απηήο θαη ζηελ ηξίηε ε κέζε ηηκή ησλ 

πθηζηάκελσλ δηπινεγγξαθώλ. Να ζεκεησζεί όηη ε ιέμε „bad‟, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηώ σο 

ζεκείν αλαθνξάο, ζην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό δελ πθίζηαηαη σο δηπινεγγξαθή.  

 

Word Expected Rate Average of Duplicates 

bad 2.357987 2.357987 

badly 2.013399 2.013399 

baffled 2.757086 2.757086 

baffling 1.584345 1.584345 

baggy 4 4 

baked 2.093055 2.093055 

balanced 3.187153 3.187153 

bald 2.146235 2.146235 
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baldly 2.412892 2.412892 

baleful 4 4 
Πίνακαρ 12: Δέκα εγγπαθέρ ζηην ηελική έκδοζη ηος λεξικού 

Τν ιεμηθό ηνπ Goodreads κεηά ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο δηαζέηεη 10,050 εγγξαθέο 

νη νπνίεο ιακβάλνπλ ζθνξ ζην εύξνο [1,5] θαη ηηκέο ηνπ ζθνξ δελ είλαη αθέξαηεο. Η κέζε 

ηηκή γηα ηα ζθνξ ησλ εγγξαθώλ είλαη 3.036105 κε δηαθύκαλζε ίζε κε 0.829019 θαη 

ζπλνιηθά ππάξρνπλ 5,286 κνλαδηθά ζθνξ.  

 

 
Διάγπαμμα 19: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος Goodreads, ομαδοποιημένα ζε 10 ςποζύνολα 

4.2.4 Χξήζε ιεμηθνύ OpenTable 

Τν ηειεπηαίν ιεμηθό απηήο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εμεηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία 

δεκηνπξγήζεθε από ηελ αλάγλσζε θξηηηθώλ ζε εζηηαηόξηα θαη ππάξρνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ OpenTable [45]. Τν ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

εξγαζίαο νλνκάδεηαη ιεμηθό OpenTable.  
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Τν ιεμηθό ηνπ OpenTable βξίζθεηαη ζην ίδην αξρείν κε ηα ππόινηπα ηξία (3) ιεμηθά 

πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε απηό ην ππνθεθάιαην θαη επνκέλσο εθαξκόζηεθε ε ίδηα 

ηερληθή γηα λα ηελ απνκόλσζε ηνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε θάζε εγγξαθή ηνπ 

θαηάιιεινπ ζθνξ. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη ηα ζθνξ πνπ δίλεη ην ιεμηθό 

γηα ηε ιέμε ηνπ „bad‟.  

 

Word Tag Category Count Total Corpus 

bad/a 1 -0.5 1127 699695 OpenTable 

bad/a 2 -0.25 2595 2507147 OpenTable 

bad/a 3 0 2859 4207700 OpenTable 

bad/a 4 0.25 2544 7789649 OpenTable 

bad/a 5 0.5 1905 8266564 OpenTable 
Πίνακαρ 13: Εγγπαθέρ για ηη λέξη 'bad' ζηο λεξικό ηος OpenTable 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ιεμηθό ηνπ OpenTable, εμαγσγή 

ζθνξ θαη εθθαζάξηζε δηπινεγγξαθώλ, έρνπλ απνκείλεη 7,575 από ηηο 7,724 εγγξαθέο. 

Γέθα (10) από απηέο ηηο εγγξαθέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Word Expected Rate Average of Duplicates 

badly 1.865014 1.865014 

baffled 3.760392 3.760392 

baggy 5 5 

bahamian 4 4 

baked 2.82386 2.82386 

balanced 3.796321 3.796321 

bald-headed 2 2 

bald 2.016125 2.016125 

ball-shaped 5 5 

balmy 3.712617 3.712617 
Πίνακαρ 14: Δέκα εγγπαθέρ ζηην ηελική έκδοζη ηος λεξικού 

Η κέζε ηηκή γηα ηα ζθνξ ησλ εγγξαθώλ πνπ έρνπλ απνκείλεη είλαη 3.252655 κε 

δηαθύκαλζε ίζε κε 0.916501 θαη ζπλνιηθά ππάξρνπλ 4,001 κνλαδηθά ζθνξ. Οη 

ζπρλόηεηεο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζθνξ ζηηο εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ 

θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.   
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Πίνακαρ 15: Ποζοζηό εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος OpenTable, ομαδοποιημένα ζε 10 ςποζύνολα 

4.3 Χξεζηκνπνίεζε Λεμηθνύ Opinion Observer 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ κειέηε ησλ ιεμηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηέζζεξηο (4) 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο (imdb, Amazon/TripAdvisor, Goodreads, Opentable) ζε απηό 

ην ππνθεθάιαην κειεηάηαη έλα αθόκε ιεμηθό. Τν ιεμηθό πνπ κειεηάηαη ζε απηό ην 

ππνθεθάιαην έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θξηηηθώλ από 

δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο [46] [47].   

Η βαζηθή ηδέα πίζσ από ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνύ είλαη ε 

απηόκαηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θξηηηθώλ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ζπιινγηζκόο γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα γξήγνξε εξκελεία ησλ δεκνθηιώλ 

πξντόλησλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα έρνπλ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο θξηηηθέο. Οη εκπλεπζηέο 
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ηνπ ιεμηθνύ δεκηνύξγεζαλ έλα νινθιεξσκέλν ινγηζκηθό νπηηθνπνίεζεο ηεο εξκελείαο 

ησλ θξηηηθώλ κε ην όλνκα Opinion Observer [47], γηα απηό ην ιόγν ην ζπγθεθξηκέλν 

ιεμηθό ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο ην νλνκάδσ Opinion Observer.  

Όζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ιεμηθνύ, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμόξπμε ησλ 

θξηηηθώλ από δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο, ζηε ζπλέρεηα απηέο νη θξηηηθέο επεμεξγάζηεθαλ 

κέζα από εξγαιεία εύξεζεο κεξώλ ηνπ ιόγνπ, απνκόλσζεο ραξαθηεξηζηηθώλ πξντόληνο, 

εύξεζε ζπλσλύκσλ θαη δεκηνπξγίαο δηάθνξσλ θαλόλσλ (γξακκαηηθώλ θαη 

ζπληαθηηθώλ), πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε. Σηε 

ζπλέρεηα πξόζζεζαλ θαη ηε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπλ ζηηο θξηηηθέο πνπ έρνπλ 

επεμεξγαζηεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγήζαλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ιεμηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαηίζεηαη ε 

παξαθάησ εηθόλα.   

 

Εικόνα 2: Απσιηεκηονική ηος λογιζμικού Opinion Observer 

Σεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνύλ είλαη όηη ην ιεμηθό ηνπ Opinion Observer έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θξηηηθώλ θαη έρεη επηθεληξσζεί ζηελ θαηαλόεζε 

πξνηάζεσλ θαη όρη νινθιήξνπ θεηκέλνπ θαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ δελ ππνινγίζηεθαλ 

ηξεηο ζεκαληηθνί παξάγνληεο:  

 Αληηκεηώπηζε πξνηάζεσλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη αλάιπζε αλησλπκηώλ (π.ρ. 

„it is quiet but powerful‟)  

 Με ζπκπεξίιεςε ιέμεσλ πνπ δελ είλαη επίζεηα, σο ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ 

ζπλαίζζεκα 

 Με πξνζδηνξηζκόο βαξύηεηαο ζηηο ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ζπλαίζζεκα 
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Η δνκή ηνπ ιεμηθνύ δηαθέξεη ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα ιεμηθά πνπ έρσ κειεηήζεη. 

Όπσο αλέθεξα, ζηόρνο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ ιεμηθνύ είλαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ κία 

θξηηηθή πξντόληνο σο ζεηηθή ή αξλεηηθή, ρσξίο λα δίλνπλ δηαθνξεηηθή βαξύηεηα ζηηο 

ιέμεηο, αιιά κόλν ρξνηά (ζεηηθή, αξλεηηθή). Γηα απηό ην ιόγν ην ιεμηθό ηνπ Opinion 

Observer απνηειείηαη από δύν αξρεία, ην πξώην δηαζέηεη 2,006 εγγξαθέο κε ζεηηθή ρξνηά 

θαη ην δεύηεξν 4,783 εγγξαθέο κε αξλεηηθή ρξνηά. Γελ δίλνληαη επηπιένλ ζηνηρεία ζε 

θάζε εγγξαθή, παξά κόλν ε ιέμε. Δπνκέλσο ην ζθνξ γηα θάζε ιέμε είλαη +1 αλ ππάξρεη 

ζην αξρείν κε ηηο ιέμεηο πνπ δηαζέηνπλ ζεηηθή ρξνηά ή -1 αλ ππάξρεη ζην δεύηεξν αξρείν.  

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ππάξρνπλ 10 ιέμεηο κε ζεηηθή 

ρξνηά θαη 10 κε αξλεηηθή ζηελ δεμηά ζηήιε. 

 

Positive Negative 

good backward 

goodly backwardness 

goodness backwood 

goodwill backwoods 

goood bad 

gooood badly 

gorgeous baffle 

gorgeously baffled 

grace bafflement 

graceful baffling 
Πίνακαρ 16: Δέκα (10) εγγπαθέρ με θεηική και απνηηική σποιά ζηο λεξικό ηος Opinion Observer 

4.4 Χξεζηκνπνίεζε Λεμηθνύ SentiWordNet 

To έβδνκν ζηε ζεηξά ιεμηθό πνπ κειεηάηαη έρεη δεκηνπξγεζεί πάλσ ζην WordNet 

[48] [49], κία από ηηο κεγαιύηεξεο ιεμηινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ην νπνίν νκαδνπνηεί 

ηηο ιέμεηο κε βάζε ηελ ελλνηνινγηθήο ηνπο ζεκαζία. 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε ηνπ ιεμηθνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο, ζε δύν μερσξηζηά βήκαηα. Σην πξώην βήκα ρξεζηκνπνηήζεθε ηαμηλνκεηήο κε 

κεξηθή επίβιεςε, θαηά ην νπνίν αξρηθά δόζεθαλ 7 ραξαθηεξηζηηθά ζεηηθέο ιέμεηο θαη 7 

αξλεηηθέο θαη κέζσ ησλ δπαδηθώλ (binary) ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κε άιιεο ιέμεηο 

(ζπλώλπκα / αλώλπκα) ζην ιεμηθό ηνπ WordNet, απηό ην ζύλνιν επεθηάζεθε. Σηελ 



 

78 
 

ζπλέρεηα απηό ην ζύλνιν, ζπλ θάπνηεο νπδέηεξεο ιέμεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο training set 

θαη κε ηε ρξήζε ηαμηλνκεηή αμηνινγήζεθαλ όιεο νη ιέμεηο ηνπ ιεμηθνύ.  

Τν δεύηεξν βήκα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ιεμηθνύ είλαη ε εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ 

Random Walk γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ε ιέμε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο, ιακβάλεη ην ιεμηθό σο γξάθεκα, όπνπ κία ιέμε s1 ζπλδέεηαη 

κε κία ιέμε s2, όηαλ ε πξώηε ππάξρεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δεύηεξεο. Έηζη κέζσ 

επαλαιήςεσλ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, όηη όζν πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο (ή αξλεηηθέο) 

ιέμεηο ππάξρνπλ ζηελ πεξηγξαθή κίαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο, ηόηε είλαη πηζαλόηεξν ε ππό 

εμέηαζε ιέμε λα είλαη θη απηή ζεηηθή (ή αληίζηνηρα αξλεηηθή). 

Όζνλ αθνξά ηελ κνξθή πνπ έρεη ην  ιεμηθό ηνπ SentiWordNet, ε έθδνζε 3.0 ηνπ 

ιεμηθνύ [50] [51], δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ιεμηθά πνπ έρσ κειεηήζεη, δηαζέηεη 

ζπλνιηθά πέληε (5) ζηήιεο θαη ε πέκπηε ζηήιε είλαη απηή πνπ ην δηαθνξνπνηεί 

ζεκαληηθά από ηα ππόινηπα. Σηελ πξώηε ζηήιε ππάξρεη ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ζην νπνίν 

αλήθεη ε εγγξαθή, ζηε δεύηεξε ην κνλαδηθό ID ηεο εγγξαθήο, ζηελ ηξίηε έλαο αξηζκόο 

πνπ ππνδειώλεη ην ζεηηθό ζθνξ, ε επόκελε ζηήιε δειώλεη ην αξλεηηθό ζθνξ ηεο 

εγγξαθήο, αθνινπζεί ε ιέμε πξνο κειέηε θαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ππάξρεη ιεμηινγηθή 

επεμήγεζε ηεο εγγξαθήο. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέησ πέληε (5) εγγξαθέο ηνπ 

ιεμηθνύ SentiWordNet. 

 

POS ID PosScore NegScore Word SynsetTerms 

a 00001740 0.125 0 able#1 (usually followed by `to') 

having the necessary 

means or skill or know-

how … 

a 00002098 0 0.75 unable#1 (usually followed by `to') 

not having the necessary 

means or skill or know-

how… 

a 00002312 0 0 dorsal#2 

abaxial#1 

facing away from the axis 

of an organ or organism; 

… 

a 00002527 0 0 ventral#2 

adaxial#1 

nearest to or facing 

toward the axis of an 

organ or organism; … 

a 00002730 0 0 acroscopic#1 facing or on the side 

toward the apex 

a 00002843 0 0 basiscopic#1 facing or on the side 

toward the base 
Πίνακαρ 17: Πένηε (5) εγγπαθέρ ηος λεξικού SentiWordNet 

Μεηά ηελ ιέμε αθνινπζεί ην ζύκβνιν ηεο δίεζεο (#) θαη έλαο αξηζκόο. Ο αξηζκόο 

ππνδειώλεη ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο ιέμεο ζην ιεμηθό, δηόηη κία ιέμε ελδέρεηαη λα 

έρεη πεξηζζόηεξεο από κία εξκελείεο. Ο αξηζκόο πνπ αθνινπζεί κεηά ηε δίεζε δελ είλαη 

ζηαζεξόο γηα θάζε ιέμε, αιιά απμάλεηαη ζε θάζε ζπλάληεζε ηεο ιέμεο. Γειαδή ζηελ 
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πξώηε εκθάληζε ηεο ιέμεο ιακβάλεη ηελ ηηκή έλα (#1) ζηε δεύηεξε ηε ηηκή δύν (#2) 

θ.ν.θ. 

Δπίζεο ππάξρεη ην ελδερόκελν ζε κία γξακκή λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία 

ιέμεηο, νη νπνίεο είλαη ζπλώλπκεο θαη δηαρσξίδνληαη απιά κε δύν θελνύο ραξαθηήξεο. Η 

ηξίηε εγγξαθή ζηνλ πίλαθα αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Να ζεκεηώζσ όηη ην ιεμηθό 

είλαη ζε κνξθή .txt, αιιά ην παξνπζηάδσ εγώ ζε κνξθή πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

επθνιόηεξν θαηαλνεηό.  

Αθόκε πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα θάζε ιέμε ηνπ ιεμηθνύ ππάξρεη θαη ε κεηξηθή ηεο 

νπδεηεξόηεηαο (objective/ή neutrality). Η ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή δελ πθίζηαηαη ζην 

ιεμηθό, αιιά είλαη ηδηαίηεξν εύθνιν λα εμαρζεί, κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο obj = 1 – (pos + 

neg). Οη ηξεηο κεηξηθέο θπκαίλνληαη ζην εύξνο [0,1] θαη ην άζξνηζκα ηνπο ηζνύηαη κε ηε 

κνλάδα. Σηελ εξγαζία κνπ σο ηειηθό ζθνξ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηξηθή ηνπ 

objectivity, αιιά αθαηξέζεθε από ην ζεηηθό ζθνξ ην αξλεηηθό, έηζη ώζηε όηαλ ππάξρεη 

κόλν ζεηηθό (ή αξλεηηθό) ζθνξ λα είλαη απηό ην ηειηθό ζθνξ εηδάιισο λα είλαη ε 

δηαθνξά ηνπο. Οη ιέμεηο κε ζθνξ ίζν κε ην 0 είλαη απόιπηα νπδέηεξεο, δειαδή ζηελ 

κεηξηθή ηεο νπδεηεξόηεηαο έρνπλ ζθνξ ίζν κε ηε κνλάδα. 

To ιεμηθό κε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (αξρείν .txt, πεδία ρσξίδνληαη κε θελά) είλαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιν λα ζπζρεηηζηεί κε ηε δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρσ ήδε 

ζπιιέμεη. Αξρηθά αθαηξέζεθαλ ηα πεδία από ην ιεμηιόγην ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ηαμηλνκεηέο θαη παξέκεηλε ε ιέμε θαη ην ηειηθό ζθνξ γηα 

θάζε εγγξαθή.  

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ κία εγγξαθή (γξακκή) δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο από κία ιέμεηο, 

απηή θαηαθεξκαηίζηεθε ζε πεξηζζόηεξεο εγγξαθέο, έηζη ώζηε θάζε εγγξαθή λα 

απνηειείηαη από κία ιέμε θαη ην ηειηθό ζθνξ ηεο. Σηελ ηειηθή κνξθή ην ιεμηθό δηαζέηεη 

δύν ζηήιεο, ζηελ πξώηε ππάξρεη ε ιέμε θαη ζηε δεύηεξε ην ζθνξ ηε ιέμεο. Σπλνιηθά 

ππάξρνπλ 206,940 εγγξαθέο, αιιά ππάξρνπλ θαη πνιιέο ιέμεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ 

παξαπάλσ από κία θνξά ζην ιεμηθό, νη ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ, αθαηξώληαο ηηο 

δηπινεγγξαθέο, είλαη 147,790.  

Όζνλ αθνξά ην πξόβιεκα κε ηηο δηπινεγγξαθέο δεκηνπξγήζεθαλ δύν ελαιιαθηηθέο 

ιύζεηο. Σηελ πξώηε ππάξρνπλ δηπινεγγξαθέο ζην ιεμηθό θαη ε αλαδήηεζε ηεο ιέμεο 

ζηακαηάεη ζηελ εύξεζε ηεο πξώηεο εγγξαθήο, όπνπ ην ζθνξ ηεο ιέμεο δελ νξίδεηαη από 

θάπνηνλ θαλόλα. Σηελ ελαιιαθηηθή ιύζε, απνξξίθζεθαλ νη δηπιέο εγγξαθέο από ην 

ιεμηθό θαη παξέκεηλε ε εγγξαθή κε ην πςειόηεξν απόιπην ζθνξ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

ε ιέμε greedy ζπλαληάηαη 3 θνξέο, κε ζθνξ 0, 0, 0.125 ζηελ πξώηε πεξίπησζε ε ιέμε 

ιακβάλεη ηηκή 0, ελώ ζηε δεύηεξε 0.125.   

Ο ιόγνο ηεο δεκηνπξγίαο δύν ελαιιαθηηθώλ ιεμηθώλ είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαμηλνκεηώλ ζε απηέο ηηο δύν πεξηπηώζεηο. Όπσο παξαηεξήζεθε ζηα 

πξνεγνύκελα ιεμηθά, έηζη θαη ζην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet ε πιεηνςεθία ησλ εγγξαθώλ 

ιακβάλεη κεδεληθή ηηκή, θάλνληαο ηελ  ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ηδηαίηεξα δύζθνιε.  

Τν αξρείν έρεη δύν ζηήιεο, ζηελ πξώηε ζηήιε ππάξρεη ε ιέμε πνπ κειεηάηαη θαη 

ζηελ δεύηεξε ην ζθνξ πνπ απνδίδεηαη ζε απηή. Σηελ πξώηε έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ 

ζπλνιηθά ππάξρνπλ 206,940 εγγξαθέο, ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ζθνξ ζην εύξνο [-1, 1]. Οη 

εγγξαθέο έρνπλ κέζε ηηκή -0.011491 θαη ηππηθή απόθιηζε 0.034453 κε 28 κνλαδηθέο 



 

80 
 

ηηκέο, αιιά λα ζεκεησζεί όηη νη ιέμεηο πνπ βαζκνινγνύληαη κε κεδέλ (0) είλαη ην 78% 

ηνπ ζπλόινπ. Η θαηαλνκή ησλ ζθνξ πνπ απνδίδεηαη ζηηο ιέμεηο απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Διάγπαμμα 20: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος SentiWordNet ζηην ππώηη έκδοζη πος 

δημιούπγηζα, ομαδοποιημένα ζε 10 ςποζύνολα 

Σηελ δεύηεξε έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ ππάξρνπλ 147,791 εγγξαθέο κε κέζε ηηκή ίζε κε -

0.011491 θαη ηππηθή απόθιηζε 0.04039 κε 26 κνλαδηθέο ηηκέο, νη ιέμεηο πνπ 

βαζκνινγνύληαη κε κεδέλ (0) απνηεινύλ  ην 74% ηνπ ζπλόινπ. Η θαηαλνκή ησλ ζθνξ 

πνπ απνδίδνληα ζηηο ιέμεηο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  
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Διάγπαμμα 21: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος SentiWordNet ζηη δεύηεπη έκδοζη πος 

δημιούπγηζα, ομαδοποιημένα ζε 10 ςποζύνολα 

Από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεμηθώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα δύν δηαγξάκκαηα πνπ 

παξέζεζα δελ είλαη εκθαλήο θάπνηα κεγάιε δηαθνξά ζηηο δύν εθδόζεηο ηνπ ιεμηθνύ πνπ 

δεκηνύξγεζα. Η ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηηο δύν εθδόζεηο ηνπ ιεμηθνύ κειεηάηαη 

ζηε ζπλέρεηα.  

4.5 Χξεζηκνπνίεζε Λεμηθνύ Subjectivity 

To ιεμηθό πνπ εμεηάδεηαη ζε απηό ην ππνθεθάιαην επηθεληξώλεηαη ζηελ εύξεζε 

ζπλαηζζήκαηνο ζην θπζηθό ιόγν. Σύκθσλα κε ηε ζεσξία πάλσ ζηελ νπνία 

δεκηνύξγεζαλ ην ιεμηθό, ην ζπλαίζζεκα ζηνλ γξαπηό ιόγν εθθξάδεηαη κέζσ ιέμεσλ πνπ 
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ζπλδένληαη κε ηελ ππνθεηκεληθόηεηα (subjectivity) ηεο άπνςεο. Γηα απηό ην ιόγν ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο ην ιεμηθό ην νλνκάδσ ιεμηθό Subjectivity. 

H θαηλνηνκία ζηελ έξεπλα ηνπο γηα ηελ εύξεζε ζπλαηζζήκαηνο ζηνλ γξαπηό ιόγν 

έγθεηηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζεσξνύλ όηη κία έθθξαζε ζπλδέεηαη κε έλα 

ζπλαίζζεκα. Πξώηα απνθαζίδεηαη αλ ε ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε είλαη νπδέηεξε ή 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε θαη έπεηηα κε πνην ζπλαίζζεκα ζπλδέεηαη. Μέζσ απηήο ηεο 

ηερληθήο δηαρσξίδεηαη ην ζπλαίζζεκα ζηελ ιέμε όηαλ απηή θξίλεηαη απηόλνκα κε ην 

λόεκα ηεο κέζα ζην πιαίζην ιόγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απνδεηθλύεηαη όηη ν ζπλδπαζκόο ησλ 

ηερληθώλ παξνπζηάδεη πςειόηεξα ζθνξ, ζπγθξηηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο 

ηερληθώλ αλεμάξηεηα.  

Από ηελ κειέηε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζρνιηαζηώλ (annotators), ην 82% ησλ 

θξάζεσλ ζεσξήζεθαλ όηη πεξηέρνπλ θάπνηα ππνθεηκεληθή έθθξαζε θαη από ηνπο δύν 

ζρνιηαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Τν 18% ησλ ππνθεηκεληθώλ εθθξάζεσλ, 

ραξαθηεξίζηεθαλ από έλα ηνπιάρηζηνλ annotator σο αβέβαηεο (uncertain). Αθαηξώληαο 

απηέο ηηο πξνηάζεηο ην πνζνζηό ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ ζρνιηαζηώλ έθηαζαλ ην 90%.   

Ωο βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ MPQA [52]. Σηε κειέηε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έρνπλ εμαρζεί θάπνηεο παξαηεξήζεηο 

νη νπνίεο πξέπεη λα ζεκεησζνύλ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 15,991 ππνθεηκεληθέο 

εθθξάζεηο, ην 28% ησλ νπνίσλ δελ πεξηέρεη θάπνηα ππνθεηκεληθή έθθξαζε, ην 25% 

πεξηέρεη κόλν κία θαη ην 47% ηνπιάρηζηνλ δύν. Από ηηο 4,247 πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δύν ππνθεηκεληθέο εθθξάζεηο, ην 17% πεξηέρεη ζεηηθέο θαζώο θαη αξλεηηθέο 

εθθξάζεηο θαη ην 62% πεξηέρεη εθθξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από δηαθνξεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε.  

Γηα λα γίλεη πην εύθνια θαηαλνεηή ε βαζηθή ηδέα πίζσ από ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ιεμηθνύ παξαζέησ κία εηθόλα πνπ εμεγεί πσο αμηνινγνύληαη θάζε κία από ηηο ιέμεηο ηεο 

πξόηαζεο: „The human rights report poses a substantial challenge to the US 

interpretation of good and evil‟. 
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Εικόνα 3: Το δένηπο εξάπηηζηρ για ηην ππόηαζη 'The human rights report poses a substantial challenge to the US 

interpretation of good and evil‟. Η σποιά ηων λέξεων ζημειώνεηαι μέζα ζε παπένθεζη 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε πνπ εθθέξνπλ νη ιέμεηο όηαλ απηέο 

θξίλνληαη απηόλνκα ην 92.8% απηώλ ραξαθηεξίδνληαη όηη έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

θόξηηζε, 33.1% ζεηηθή θαη 59.7% αξλεηηθή. Μόιηο 0.3% ραξαθηεξίδνληαη σο 

ακθηζήκαληεο ζηελ εθθνξά ζπλαηζζήκαηνο θαη 6.9% σο νπδέηεξεο.  

Τν ιεμηθό δηαζέηεη 8,222 εγγξαθέο κε ηελ θάζε εγγξαθή λα έρεη 6 ζηήιεο, ζηελ 

πξώηε αλαγξάθεηαη ν ηύπνο ηεο ιέμεο, ζηε δεύηεξε ην κήθνο ηεο, ζηελ ηξίηε ε ίδηα ε 

ιέμε, ζηελ ηέηαξηε ην κέξνο ηνπ ιόγνπ ζην νπνίν αλήθεη ε ιέμε, ζηελ πέκπηε ζηήιε 

ππάξρεη κία δπαδηθή κεηαβιεηή πνπ δείρλεη αλ ε ιέμε είλαη παξάγσγν θαη ζηε ηειεπηαία 

ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηεο ιέμεο. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξαζέησ πέληε (5) εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ. 

 

Τype Length Word POS Stemmed Priorpolariy 

weaksubj 1 backbone noun n positive 

strongsubj 1 backward adj n negative 

Strongsubj 1 backwardness noun n negative 

Strongsubj 1 bad adj n negative 

Strongsubj 1 badly adj n negative 
Πίνακαρ 18: Πένηε (5) εγγπαθέρ ηος λεξικού Subjectivity 

Από ηηο παξαπάλσ εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη δελ δίλεηαη θάπνην 

ζθνξ γηα λα εθαξκνζηνύλ αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο ζηε ζπλέρεηα, έηζη πξέπεη λα 

αλαζέζσ ζθνξ ζηελ θάζε εγγξαθή. Η αλάζεζε ηνπ ζθνξ ιακβάλεη ππόςηλ δύν πεδία. Τν 
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πξώην είλαη ν ηύπνο ηεο ιέμεο θαη ην δεύηεξν είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα. Θέηεηαη ζθνξ 

ίζν κε ην κεδέλ ζηηο εγγξαθέο πνπ έρνπλ νπδέηεξε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα, ζηηο εγγξαθέο 

κε αδύλακε ππνθεηκεληθόηεηα ζθνξ ίζν κε +1 αλ ππάξρεη ζεηηθή ρξνηά θαη -1 αλ ππάξρεη 

αξλεηηθή θαη γηα ηεο εγγξαθέο κε δπλαηή ππνθεηκεληθόηεηα ζέησ +2 ζε απηέο πνπ έρνπλ 

ζεηηθή ρξνηά θαη -2 ζηηο ιέμεηο κε αξλεηηθή ρξνηά.  

 

Type Priorpolarity Score 

Weak Neutral 0 

Strong Neutral 0 

Weak Positive 1 

Strong Positive 2 

Weak Negative -1 

Strong Negative -2 
Πίνακαρ 19: Ο ηπόπορ ανάθεζηρ ζκοπ ζηιρ εγγπαθέρ ηος λεξικού Subjectivity 

Οπόηε ζην ιεμηθό πξνζζέησ αθόκα έλα πεδίν θαη νη πέληε εγγξαθέο πνπ παξέζεζα 

παξαπάλσ παίξλνπλ ηα ζθνξ πνπ δείρλεη ν πίλαθαο ζηε ζπλέρεηα.  

 

Τype Length Word POS Stemmed Priorpolariy Score 

weaksubj 1 backbone noun n positive 1 

strongsubj 1 backward adj n negative -2 

Strongsubj 1 backwardness noun n negative -2 

Strongsubj 1 bad adj n negative -2 

Strongsubj 1 badly adj n negative -2 
Πίνακαρ 20: Πένηε (5) εγγπαθέρ ηος λεξικού Subjectivity μεηά ηην ανάθεζη ζκοπ 

Οπόηε ην ιεμηθό ηνπ Subjectivity ιακβάλεη γηα ζθνξ αθέξαηεο ηηκέο ζην εύξνο [-2,2]. 

Μεηά ην ιεμηθό ηνπ AFINN είλαη ην δεύηεξν ιεμηθό ην νπνίν ιακβάλεη αθέξαηεο ηηκέο, 

αιιά δελ έρνπλ θακία νκνηόηεηα ζηελ θαηαλνκή, θαζώο ην ιεμηθό ηνπ AFINN έρεη 

θαλνληθή θαηαλνκή, ελώ ην ιεμηθό ηνπ Subjectivity ζέηεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

εγγξαθώλ, ζπγθεθξηκέλα ην 40%, ζθνξ ίζν κε -2. Αθνινπζνύλ ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

δείρλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκώλ ζην ιεμηθό ηνπ Subjectivity. 
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Διάγπαμμα 22: Πλήθορ εμθάνιζηρ ηων διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος Subjectivity 

H θαηαλνκή ησλ ηηκώλ ζην ιεμηθό ηνπ Subjectivity δελ ζπκίδεη θάπνηα θαηαλνκή από 

ηα ιεμηθά πνπ έρνπλ κειεηεζεί σο ηώξα. Υπάξρεη ζπζζώξεπζε ηηκώλ ζην ζθνξ ηνπ -2, 

ηελ κηθξόηεξε δπλαηή ηηκή, ελώ παξάιιεια ζθνξ ίζν κε κεδέλ δίλεηαη ζε ιίγεο 

εγγξαθέο. Τν ιεμηθό έρεη έληνλε αξλεηηθή ρξνηά θαη ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα ιεμηθά 

έρεη ιίγεο ιέμεηο κε νπδέηεξε ρξνηά. Η θαηαλνκή ηνπ ζίγνπξα πξνθαιεί ελδηαθέξνλ θαη ε 

ζσζηή πξόβιεςε κέζσ ηαμηλνκεηώλ ζα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε. 
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Διάγπαμμα 23: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ % ηων διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος Subjectivity 

4.6 Χξεζηκνπνίεζε Λεμηθνύ inquirer 

Τν ηειεπηαίν ιεμηθό πνπ κειεηάηαη είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ ίδηνπ αηόκνπ πνπ 

δεκηνύξγεζε ηα ιεμηθά ησλ imdb, Amazon/TripAdvisor, Goodreads θαη OpenTable, 

αιιά ην δεκηνπξγήζεθε βαζηζκέλν ζε δηαθνξεηηθή ηδέα. Δίλαη πινπνίεζε [53] [54] ελόο 

αιγνξίζκνπ [55], ν νπνίνο σο θεληξηθή ηδέα έρεη ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 

αμηνπνίεζε ήδε γλσζηώλ δεδνκέλσλ (a priori). 

To πξώην βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζηελ αξρηθή ηνπο ηδέα 

ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαλ από θξηηηθέο ζε εζηηαηόξηα θαη μελνδνρεία. Τα δεδνκέλα απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζπλόινπ πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

βαζκνινγίεο γηα θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηεο αξρηθήο θξηηηθήο. Αθόκε απηά ηα δεδνκέλα 
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είλαη ππνςήθηα γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε, ε νπνία απνηειείηαη από ειεγκέλα ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο. 

Τν δεύηεξν ζηάδην ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ σο 

ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή νπδέηεξεο. Τν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη έλα πβξηδηθό κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνίεη 

πξνζέγγηζε κέζσ ιεμηθνύ θαη αιγνξίζκνπο κεραληθήο κάζεζεο. Σηελ παξνπζίαζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ απέδεημαλ όηη βειηηώλεηαη ε επηηπρία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο όηαλ 

αμηνπνηείηαη όρη κόλν ην πεξηερόκελν ηεο πξόηαζεο αιιά θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε, όπσο κία γεληθή βαζκνινγία ζηελ θξηηηθή. 

To ηειεπηαίν βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε εμαγσγή ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ 

κέζα από ηηο θξηηηθέο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία εθαξκόδεηαη κία πβξηδηθή 

κέζνδνο, ε νπνία ζπλδπάδεη δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζα από ην θείκελν πξνο 

επεμεξγαζία, δπλακηθή κέζνδνο, αιιά θαη δεδνκέλα από ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί από 

δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί ρεηξνθίλεηα ή αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

(ηερληθή clustering).   

Γηα λα γίλεη πην εύθνια θαηαλνεηή ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαζέησ ηελ 

παξαθάησ εηθόλα. 

 

Εικόνα 4: Επιζκόπηζη ηος αλγοπίθμος πάνω ζηον οποίο βαζίζηηκε ηο λεξικό ηος inquirer [55] 

Γηα ηε πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξρηθέο ιέμεηο (seeds) ηνπ 

ιεμηθνύ 20 ιέμεηο κε αξλεηηθή ρξνηά, 47 κε ζεηηθή θαη 293 κε νπδέηεξε. Δθηειώληαο ηνλ 

αιγόξηζκν γηα επέθηαζε ηνπ αξρηθνύ ιεμηθνύ κε ηε ρξήζε ζπλσλύκσλ θαη αληώλπκσλ 

δεκηνπξγήζεθε ιεμηθό κε 5,705 ζεηηθέο ιέμεηο θαη κε 6,605 αξλεηηθέο ιέμεηο. H 

ρξεζηκόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ δελ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξγηνπ ιεμηθνύ, αιιά ε 

γλώζε γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζε ιέμεηο κε ηελ ίδηα πνιηθόηεηα (sentiment propagation). 

To ιεμηθό δηαζέηεη 156,585 εγγξαθέο. Η θάζε εγγξαθή δηαζέηεη ηξία πεδία, ην πξώην 

είλαη ε ιέμε, ην δεύηεξν πεδίν δειώλεη ην κέξνο ηνπ ιόγν ζην νπνίν αλήθεη ε ιέμε θαη ην 

ηξίην πεδίν είλαη ην ζθνξ πνπ απνδίδεηαη ζηε ιέμε. Η δνκή ηνπ ιεμηθνύ είλαη απιή, 

παξόκνηαο κε απηήο πνπ ζπλάληεζα ζην ιεμηθό ηνπ AFINN θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξε 

επεμεξγαζία γηα λα γίλεη ρξήζε ηνπ.   

Τν ιεμηθό δηαζέηεη πνιιέο εγγξαθέο, κόλν ην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet δηαζέηεη 

πεξηζζόηεξεο, αιιά δηαζέηεη θαη πνιιέο εγγξαθέο νη νπνίεο βαζκνινγνύληαη κε 0. 

Αθαηξώληαο ηηο κεδεληθέο εγγξαθέο θαη θξαηώληαο ηε κεγαιύηεξε ηηκή από ηηο 

δηπινεγγξαθέο, ην ιεμηθό δηαζέηεη 8,698 εγγξαθέο κε κέζε ηηκή ησλ ζθνξ λα είλαη ίζε κε 

-0.113891 θαη ε δηαθύκαλζε ίζε κε 5.38880534103. Αθόκε ππάξρνπλ 1,673 κνλαδηθέο 
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ηηκέο, ππάξρνπλ ηόζεο πνιιέο κνλαδηθέο ηηκέο, γηαηί νξίδνληαη κε αθξίβεηα 7
νπ

 δεθαδηθνύ 

ςεθίνπ. Η θαηαλνκή ησλ ζθνξ πνπ απνδίδεηαη ζηηο ιέμεηο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί.  

 

Διάγπαμμα 24: Πιθανόηηηα εμθάνιζηρ διαθέζιμων ζκοπ ζηο λεξικό ηος inquirer 

Τν δηάγξακκα γηα ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ ζθνξ δίλεη κία αξθεηά 

θαηαηνπηζηηθή εηθόλα γηα ην ζθνξ πνπ απνδίδεηαη ζηηο εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ ηνπ 

inquirer. Υπάξρεη πνιύ κεγάιε ζπγθέληξσζε, αλώηεξε ηνπ 75% ζην εύξνο [-2.5, 2.5]. 
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5. Τερληθέο Μεραληθήο Μάζεζεο 

Σε απηό ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο κνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή, ε 

πξνεπεμεξγαζία θαη ε νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ ιεμηθώλ πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη. Σε απηό ην 

θεθάιαην παξαζέηνληαη νη βαζηθέο αξρέο γηα ηηο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο θαη 

παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ιεμηθώλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί. 

Ο όξνο ηεο κεραληθήο κάζεζεο έρεη δνζεί ζε θάπνηνπο γεληθεπκέλνπο αιγνξίζκνπο, 

νη νπνίνη θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ επεμεξγαζία ελόο πξνβιήκαηνο από έλαλ ππνινγηζηή, 

απιώο εμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα. Απηνί νη αιγόξηζκν έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

θιαζζηθή έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, όπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο παξέρεη ιεπηνκεξείο 

εληνιέο γηα ηελ εθπιήξσζε ελόο πξνβιήκαηνο. Μεραληθή κάζεζε είλαη ε ηθαλόηεηα 

ελόο ππνινγηζηή λα βξίζθεη ηε ιύζε ζε έλα πξόβιεκα ρσξίο λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

εηδηθά γηα απηό, αιιά έρνληαο εθπαηδεπηεί ζε θάπνηα δεδνκέλα.  

Με άιια ιόγηα ηα δεδνκέλα είλαη ππεύζπλα θη όρη ν αιγόξηζκνο γηα ην απνηέιεζκα 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Τν πξόβιεκα ζα κπνξνύζε λα είλαη νηηδήπνηε, ηα δεδνκέλα πνπ 

εηζάγνληαη ζε απηό είλαη απηά πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ εθάζηνηε ιύζε. 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο δηαρσξηζκόο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ δέρνληαη ή ηελ αληαπόθξηζε πνπ πξνζθέξεη ην θάζε ζύζηεκα 

εθπαίδεπζεο. Οη ηξεηο πην ζπλήζεηο θαηεγνξίεο είλαη: 

 Μάζεζε Mε Δπίβιεςε (Supervised Learning): O αιγόξηζκνο δέρεηαη δεδνκέλα 

εηζόδνπ θαη επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ο ζηόρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

θαλόλαο, ν νπνίνο νξίδεη θάπνηα δεδνκέλα εηζόδνπ ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εμόδνπο.  

 Μάζεζε Φσξίο Δπίβιεςε (Unsupervised Learning): Γελ δίλνληαη επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα εμόδνπ, αθήλνληαο ηνλ αιγόξηζκν λα βξεη θάπνην κνηίβν ζηα 

δεδνκέλα εηζόδνπ. Πνιιέο θνξέο όηαλ εθαξκόδεηαη Μάζεζε Φσξίο Δπίβιεςε, o 

ζηόρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε εύξεζε κνηίβσλ ζηα δεδνκέλα.  

 Δληζρπηηθή Μάζεζε (Reinforcement learning): Τν ινγηζκηθό αιιεινεπηδξά ζε 

έλα δπλακηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ρσξίο ν πξνγξακκαηηζηήο λα έρεη δειώζεη ξεηά πόηε απηή 

ε ελέξγεηα νινθιεξώλεηαη.  
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Σε απηή ηελ εξγαζία εθαξκόδνληαη κόλν ηερληθέο κάζεζεο κε επίβιεςε. Ο ιόγνο 

είλαη όηη έρσ ζηελ θαηνρή κνπ ηελ επηζπκεηή έμνδν, ζθνξ ιεμηθνύ, θαη ζέισ λα έρσ 

κεηξηθέο γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνύ. Καζώο επίζεο εμεηάδεηαη 

θαη ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ κνπ. 

Οη αιγόξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πινπνηεκέλνη ζε Python θαη παξέρνληαη 

από ηε βηβιηνζήθε ηνπ scikit-learn [56]. Η βηβιηνζήθε παξέρεη πινπνηήζεηο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αιγόξηζκώλ κεραληθήο κάζεζεο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηώληαο 

SciPy [57] [58], NumPy [59] θαη matplotlib [60]. Τν scikit-learn απνηειεί κέξνο ηεο 

πιαηθόξκαο Anaconda.   

Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο είλαη όηη 

είλαη αλνηρηνύ θώδηθα, γξακκέλε ζε Python, παξέρεη θαιό documentation θαη έρεη 

κεγάιε θνηλόηεηα. Σηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα είλαη ηδηαίηεξα δηαδνκέλν ην Weka [61] 

[62] σο βηβιηνζήθε γηα ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο, ιόγσ ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο 

πνπ πξνζθέξεη. 

Τν Weka όκσο δελ πξνζθέξεη documentation ην νπνίν είλαη εύθνιν θαηαλνεηό θαη 

είλαη ζρεδόλ αδύλαην θάπνηνο λα πξνζζέζεη θαηλνύξγηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο 

αιγνξίζκνπο. Τέινο ε επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο απαηηεί κεγάιε θαη ζπλερή 

πξνεπεμεξγαζία ε νπνία επηηπγράλεηαη πην εύθνια ρξεζηκνπνηώληαο κία επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελε δνκή δεδνκέλσλ, όπσο ηα Pandas αληί δηαθόξσλ πεηξακαηηζκώλ ζε 

γξαθηθό πεξηβάιινλ.   

Τέινο, ε δηεπαθή πνπ πξνζθέξεη ην scikit [63] γηα ηνπο δηάθνξνπο αιγνξίζκνπο είλαη 

ζρεηηθά απιή θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξηλ εηζαρζνύλ ηα δεδνκέλα 

ζηνλ εθάζηνηε αιγόξηζκν είλαη ζύληνκε θαη πάληνηε ε ίδηα.   

5.1 Classification 

Ωο θαηεγνξηνπνίεζε (classification) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο εγγξαθώλ ζε 

νκάδεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ο πξνγξακκαηηζηήο έρεη ζέζεη ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

θαη ν αιγόξηζκνο πξνζπαζεί λα ηαμηλνκήζεη ηηο δηάθνξεο εγγξαθέο ζηηο ππάξρνπζεο 

νκάδεο. Τν πην ηππηθό παξάδεηγκα θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ηα ινγηζκηθά αλίρλεπζεο 

αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο (spam filter). Τν ινγηζκηθό έρεη δύν θαηεγνξίεο, 
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επηζπκεηό θαη αλεπηζύκεην, θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα ηνπνζεηήζεη ηα λέα 

εηζεξρόκελα κελύκαηα, εγγξαθέο, ζε κία από ηηο δύν θαηεγνξίεο.  

5.1.1 K-Nearest Neighbors 

Η ινγηθή πίζσ από ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Κ-Nearest Neighbors (Κ-Πιεζηέζηεξνη 

Γείηνλεο / ΚΝΝ) [64] είλαη όηη ζρεδόλ όια ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα κνληεινπνηεζνύλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, αλ ππάξρεη ζσζηή εζηίαζε ζηα θαηάιιεια πεδία.  

Τν πξώην βήκα ηνπ ηνπ KNN είλαη λα απνζεθεύζεη απιά ηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζηελ 

θαηνρή κνπ. Έπεηηα, ζηελ πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζε κίαο λέαο εγγξαθήο, βξίζθεη ηηο 

πιεζηέζηεξεο „Κ‟ εγγξαθέο ζην δείγκα. Τα πεδία ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα αξηζκεηηθά 

έηζη ώζηε λα έρεη λόεκα ην πιεζηέζηεξεο σο πξνζδηνξηζηηθό ησλ εγγξαθώλ. Η κέηξεζε 

ηεο απόζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο, ε πην δηαδεδνκέλε είλαη ε 

Δπθιείδεηα απόζηαζε. 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ησλ supervised αιγνξίζκσλ γεληθά, θη όρη κόλν ηνπ 

KNN, είλαη ε νξηνζέηεζε νξίσλ. Τα όξηα ησλ θαηεγνξηώλ δελ είλαη πάληνηε ζθαηξηθά, 

αιιά κπνξνύλ λα πάξνπλ δηαθνξεηηθά ζρέδηα, από γξακκηθά κέρξη πνιύπιεπξα κε 

άληζεο πιεπξέο θαη δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Γηα ηνλ αιγόξηζκν ηνπ KNN ηζρύεη ν γεληθόο 

θαλόλαο όηη όζν κεγαιύηεξν είλαη ην K, πνπ νξίδεη ην πιήζνο ησλ γεηηνληθώλ εγγξαθώλ, 

ηόζν πην ζηξσηά γίλνληαη ηα όξηα κε ιηγόηεξν ζόξπβν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη 

όζν κεγαιύηεξν είλαη ην K, ν αιγόξηζκνο γίλεηαη όιν θαη ιηγόηεξν επαίζζεηνο ζε 

ηνπηθέο δηαθπκάλζεηο από ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλνληαη ππόςηλ πνιιέο πεξηζζόηεξεο 

εγγξαθέο.  

5.1.2 Decision Trees 

Τα Γέληξα Απόθαζεο (Decision Trees) [65] είλαη κία supervised ηερληθή κεραληθήο 

κάζεζεο, ε νπνία είλαη ηθαλή λα πξνβιέςεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη κία 
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εγγξαθή. Απηή ε πξόβιεςε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ πηζαλνηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εγγξαθώλ.  

Τα δέληξα απόθαζεο θαηεγνξηνπνηνύλ ηα δεδνκέλα πηζαλνηηθά ρξεζηκνπνηώληαο σο 

κεηξηθή ηελ εληξνπία, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο „θαζαξόηεηα‟ ησλ δεδνκέλσλ. Τα 

δέληξα απόθαζεο αλαδεηνύλ γηα έλα ζύλνιν θαλόλσλ/εξσηήζεσλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πην γξήγνξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Όζν πην νξζνί 

είλαη νη θαλόλεο, ηόζν πην γξήγνξα ν αιγόξηζκνο ζα θαηαιήμεη ζηε ιύζε. Τα δέληξα 

απόθαζεο δηαζέηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλνπλ κνλαδηθά: 

 Δίλαη δνκεκέλα όπσο έλα δηάγξακκα ξνήο. Γηαζέηνπλ έλαλ αξρηθό θόκβν θαη 

κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ έλα ή παξαπάλσ θύια θαη εζσηεξηθνύο θόκβνπο. 

 Κάζε θόκβνο αληηπξνζσπεύεη έλαλ θαλόλα. 

 Κάζε δηαθιάδσζε ζπλδέεη ην θόκβν-παηέξα κε ηνλ θόκβν-παηδί. Αθόκε δείρλεη ην 

απνηέιεζκα ζην εξώηεκα ηνπ θόκβνπ-παηέξα 

 Κάζε θύιν ηνπ δέληξνπ αληηπξνζσπεύεη κία θαηεγνξία.  

Τα δέληξν απόθαζεο κνληεινπνηνύλ ηηο ζπλερόκελεο πηζαλέο πξάμεηο βαζηδόκελα 

ζηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο, ην θόζηνο ηνπ κνλνπαηηνύ θαη ην θέξδνο ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ζα θεξδίδνπλ. Ο ζηόρνο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 

νκνηνγέλεηαο ηεο θάζε θαηεγνξίαο, ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζηα θύιια ηνπ δέληξνπ. 

5.1.3 Random Forest 

Ο αιγόξηζκνο ηνπ Random Forest (Τπραία Γάζε) [66] [67], δηνξζώλεη ηε κνλαδηθή 

αδπλακία ησλ δέληξσλ απόθαζεο. Σηα δέληξα απόθαζεο αλ ππάξμεη πιεζώξα 

εξσηεκάησλ-θόκβσλ, ζα νδεγήζεη ζε κάζεζε ζε βάζνο (deep learning) κε ιάζνο κνηίβα 

θαη απνδνρή outliers ζηα δεδνκέλα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ππάξμεη ππεξθάιπςε 

δεδνκέλσλ, νδεγώληαο ζε εμαηξεηηθή αλάθιεζε δεδνκέλσλ (data recall), αιιά κε πνιύ 

θησρέο επηδόζεηο ζε πξόβιεςε δεδνκέλσλ (data prediction).  

Τα δέληξα απόθαζεο ππάξρεη πηζαλόηεηα λα κελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά εμαηηίαο ησλ 

outliers θαη ην κήθνο θαη πιάηνο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ν αιγόξηζκνο δελ βαζίδεηαη ζε 

έλα δέληξν απόθαζεο, αιιά ζε έλα δάζνο από δηαθνξεηηθά δέληξα απόθαζεο. Κάζε 

δέληξν ζην Random Forest, εηδηθεύεηαη ζε κία εηδηθή πεξηνρή, αιιά ζπλερίδεη λα έρεη κία 

γεληθή γλώζε γηα ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο.  

Όπσο θάζε αιγόξηζκνο έηζη θη ν Random Forest, ρξεηάδεηαη κία βάζε δεδνκέλσλ σο 

είζνδν, θαζώο θη έλα πεδίν ζε απηή ηε βάζε πνπ ζα νξίδεη ζε πνηα θιάζε αλήθεη ε θάζε 
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εγγξαθή. O Random Forest όκσο ρξεζηκνπνηεί δύν εηδηθέο ηερληθέο πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηνύλ, κία ζε επίπεδν δέληξνπ θαη κία ζην επίπεδν δάζνπο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο αληί λα ρξεζηκνπνηεί νιόθιεξε ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

θάζε δέληξν απόθαζεο, ρξεζηκνπνηεί κία δηαίξεζε ζηα ζπλνιηθά δεδνκέλα. Με απηό ηνλ 

ηξόπν, θάζε δέληξν εθπαηδεύεηαη ζε κία αλεμάξηεηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ δέληξσλ είλαη ειεγρόκελε. Απηή ε ηερληθή νλνκάδεηαη tree 

bagging, ή bootstrap aggregating.  

H δεύηεξε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αιγόξηζκνο εθαξκόδεηαη ζε επίπεδν δάζνπο. 

Κάζε θόκβνο ηνπ δέληξνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζύλνιν από ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα θάζε δηαθιάδσζε. Ο ιόγνο ύπαξμεο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη όηη είλαη πηζαλό λα 

ππάξρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα πεδία πνπ έρνπλ κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηελ κεηαβιεηή y, ε 

νπνία εθθξάδεη ηελ θιάζε ηεο εγγξαθήο. Δπηιέγνληαο έλα ηπραίν δείγκα 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ηέηνηα πεδία δελ ζα δεκηνπξγνύζαλ ηόζν πνιιά δέληξα θαη ζα ππήξρε 

κεγαιύηεξε πνηθηιία ζηα πεδία πνπ εμεηάδνληαη. 

5.1.4 Logistic Regression 

O αιγόξηζκνο ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξόκεζεο (Logistic Regression) [68] είλαη, 

αληίζεηα κε όηη δειώλεη ην όλνκα ηνπ, είλαη έλαο αιγόξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

Σπγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν Μultinomial Logistic 

Regression, ν νπνίνο γεληθεύεη ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Logistic Regression ζε πξόβιεκα 

πνιιώλ θιάζεσλ, κε πεξηζζόηεξεο από δύν πηζαλέο εμόδνπο
 
[69]. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αιγόξηζκνο είλαη γλσζηόο αθόκα σο polytomous LR
 
[70], multiclass LR, softmax 

regression, multinomial logit, maximum entropy (MaxEnt) classifier, conditional 

maximum entropy model.  

O Multinomial Logistic Regression απνηειεί ιύζε ζην πξόβιεκα ηαμηλόκεζεο, όπνπ 

ππνζέηεη όηη έλαο γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ησλ πεδίσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη θάπνηνη 

παξάκεηξνη ζρεηηθνί κε ην πξόβιεκα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα απνθαζηζηεί 

ε πηζαλόηεηά εκθάληζεο θάζε πηζαλήο εμόδνπ.  

Οη πηζαλόηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

πξνθύπηνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζηγκνεηδή ζπλάξηεζε (logistic function). Η θεληξηθή 

ηδέα πίζσ από ηε ζηγκνεηδή ζπλάξηεζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε κίαο ινγαξηζκηθήο 

ζπλάξηεζεο, έηζη ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ νη πηζαλόηεηεο ζην εύξνο (0,1). 
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5.2 Support Vector Machine 

Τν επόκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ αιγνξίζκσλ Μεραλώλ 

Γηαλπζκάησλ Υπνζηήξημεο (Support Vector Machines), εθόζνλ νινθιεξώζεθε ε κειέηε 

ησλ αιγνξίζκσλ θαηεγνξηνπνίεζεο. Οη αιγόξηζκνη πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

SVM, απνηεινύλ έλα ζύλνιν κεραληθώλ κάζεζεο κε επίβιεςε πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θαηεγνξηνπνίεζε, regression θαη εληνπηζκό outliers. 

Σύκθσλα κε ηε θύζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί νη ηερληθέο ηνπ regression 

είλαη θπζηθό επόκελν λα κελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε, γηα απηό ην ιόγν 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηερληθέο ηνπ SVM γηα θαηεγνξηνπνίεζε. 

Φξεζηκνπνηνύληαη δύν δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη SVM θαηεγνξηνπνίεζεο, ν SVC (C-

Support Vector Classification) [71] [72] θαη ν LinearSVC (Linear Support Vector 

Classification) [73] 

Η βαζηθή ηδέα πίζσ από ηε ιεηηνπξγία ησλ αιγνξίζκσλ SVC είλαη απιή, 

δηαρσξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ θιάζεσλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ δεηγκάησλ. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εξκελεία ησλ SVM 

είλαη ε εύξεζε ηεο εμίζσζεο ηνπ ππεξεπηπέδνπ (hyperplane) ην νπνίν νδεγεί ζην 

κεγαιύηεξν δπλαηό δηαρσξηζκό αλάκεζα ζηηο θιάζεηο ησλ δεηγκάησλ 

H δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ππεξεπηπέδνπ, εμαξηάηαη από ηε ζπλάξηεζε kernel. O kernel 

αλάινγα κε ην πσο νξίδεηαη, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη δηάζηαζε ηα δεδνκέλα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν βέιηηζηνο δηαρσξηζκόο θιάζεσλ. 

Τν κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ησλ αιγνξίζκσλ SVM ζπγθξηηηθά κε ηνπο θιαζζηθνύο 

αιγνξίζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο (ΚΝΝ, Decision Tree, Random Forest) είλαη ν κηθξόο 

ρξόλνο εθηέιεζεο ησλ αιγνξίζκσλ. Ο ρξόλνο εθπαίδεπζεο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη 

κεγάινο, θαζώο θαη ε δηαδηθαζία εύξεζεο βέιηηζησλ παξακέηξσλ, αιιά όρη ε εθηέιεζε. 

Γηα απηό ην ιόγν, νη αιγόξηζκνη SVM ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε πξνβιήκαηα 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 

5.2.1 SVC 

Ο πξώηνο αιγόξηζκνο SVM πνπ κειεηάηαη είλαη ν SVC, έλαο ηαμηλνκεηήο o νπνίνο 

έρεη πινπνηεζεί πάλσ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ libsvm [71]. Η πνιππινθόηεηα ηνπ ρξόλνπ 

εθπαίδεπζεο είλαη O(samples^4), έλα γεγνλόο ην νπνίν θαζηζηά δύζθνιε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζε βάζε δεδνκέλσλ κε πεξηζζόηεξα από 10,000 εγγξαθέο. 
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Σηελ πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη, όπνπ ππάξρνπλ multiclass 

δεδνκέλα, ην κνληέιν ιεηηνπξγεί κε ηελ ηερληθή one-vs-one. Σηελ ηερληθή one-vs-one 

εθπαηδεύεηαη μερσξηζηόο ηαμηλνκεηήο γηα θάζε ηηκή ηνπ y πνπ ππάξρεη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Απηή ε ηερληθή νδεγεί ζε 
      

 
 ηαμηλνκεηέο, έλα κνληέιν ην νπνίν δελ 

είλαη επαίζζεην όηαλ ζπλαληάεη βάζε δεδνκέλσλ κε αληζνξξνπίεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

είλαη ππνινγηζηηθά αθξηβό. 

Ο SVC πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία ηξνπνπνηεκέλνπ kernel, αιιά θαη 

έλα ζύλνιν από 4 δηαθνξεηηθνύο γηα επηινγή:  

 linear(γξακκηθό): (x,x‟) 

 polynomial (πνιπσλπκηθό): (γ(x,x‟) + r)
d
, νη κεηαβιεηέο r θαη d κπνξνύλ λα 

νξηζηνύλ ρεηξνθίλεηα 

 rbf (Γθανπζηαλή αθηηληθή ζπλάξηεζε βάζεο): exp(-γ|x-x‟|
2
), ε κεηαβιεηή γ 

νξίδεηαη από ην ρξήζηε θαη πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 0.  

 sigmoid (ζηγκνεηδήο): (tanh(γ(x,x‟)+r)), κε ηελ κεηαβιεηή r λα κπνξεί λα νξηζηεί 

από ην ρξήζηε 

5.2.2 Linear SVC 

O Linear SVC είλαη έλαο αιγόξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο, παξόκνηνο κε ηνλ SVC αλ 

ηεζεί σο kernel ε επηινγή „linear‟. H δηάθνξα ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ν linear SVC 

είλαη πινπνηεκέλνο πάλσ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ liblinear [73] θαη όρη πάλσ ζηελ libsvm. 

H ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζηελ επηινγή πνηλώλ 

θαη ζπλαξηήζεσλ απώιεηαο, θαζώο επίζεο είλαη πην εύθνιν λα εθαξκνζηεί ζε βάζε 

δεδνκέλσλ κε πνιιέο εγγξαθέο. 

Η δεύηεξε δηαθνξά ηνπ linear SVC κε ην SVC είλαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ multiclass δεδνκέλα, απηά δηαρεηξίδνληαη κέζσ ηεο ηερληθήο one-vs-the-rest. Η 

ηερληθή one-vs-the-rest ή αιιηώο γλσζηή θη σο one-vs-all εθπαηδεύεη έλα ηαμηλνκεηή αλά 

θιάζε, δειαδή ππάξρνπλ ηόζν ηαμηλνκεηέο όζεο θιάζεηο. Γηα ηελ θιάζε η ππνζέηνπκε 

όηη ππάξρνπλ i-θιάζεηο νη νπνίεο είλαη ζεηηθέο θαη νη ππόινηπεο αξλεηηθέο. Απηή ε 

ππόζεζε ζε ζπλδπαζκό κε πηζαλή αληζνξξνπία ζηα δεδνκέλα εηζόδνπ, είλαη πηζαλό λα 

νδεγήζεη ζε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ SVM. 
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5.3 Neural Networks 

Δθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε κειέηε γηα ηνπο αιγνξίζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

SVM, πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή γηα ηα Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Networks) [74]. 

Τα Νεπξσληθά Γίθηπα, κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο Τερλεηά 

Νεπξσληθά Γίθηπα (Αrtificial Νeural Νetwork), είλαη δίθηπα πνπ απνηεινύληαη από 

απινύο ππνινγηζηηθνύο θόκβνπο (λεπξώλεο ή λεπξώληα) δηαζπλδεδεκέλνπο κεηαμύ ηνπο. 

Τα Νεπξσληθά Γίθηπα είλαη εκπλεπζκέλα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ.   

Οη λεπξώλεο είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ, δέρνληαη έλα ζύλνιν αξηζκεηηθώλ 

εηζόδσλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο, είηε άιινπο λεπξώλεο είηε ην πεξηβάιινλ, επηηεινύλ 

έλαλ ππνινγηζκό κε βάζε ηηο εηζόδνπο θαη παξάγνπλ κία έμνδν. Απηή ε έμνδνο είηε 

θαηεπζύλεηαη ζην πεξηβάιινλ είηε ζε άιινπο λεπξώλεο. 

Από ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πινπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα Νεπξσληθά 

Γίθηπα, ε βηβιηνζήθε ηνπ scikit-learn πξνζθέξεη ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Multi-layer 

Perceptron (MLP) [75]. Η ιεηηνπξγία ηνπ MLP είλαη παξόκνηα κε ηε ιεηηνπξγία 

νπνηνπδήπνηε αιγνξίζκνπ πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Νεπξσληθώλ Γηθηύσλ. Δίλαη 

έλαο αιγόξηζκνο πνπ εθπαηδεύεη κία ζπλάξηεζε f κέζσ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ, έηζη 

ώζηε           , κε ηε κεηαβιεηή m λα αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό ησλ δηαζηάζεσλ 

εηζόδνπ θαη ηε κεηαβιεηή ο ηνλ αξηζκό δηαζηάζεσλ εμόδνπ. 

Η δηαθνξά ηνπ κε ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Logistic Regression έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη 

αλάκεζα ζην επίπεδν εηζόδνπ θαη επίπεδν εμόδνπ, κπνξνύλ λα ππάξρνπλ έλα ή 

πεξηζζόηεξα κε γξακκηθά επίπεδα, πνπ νλνκάδνληαη ππνινγηζηηθνί λεπξώλεο (hidden 

layers). Οη λεπξώλεο εηζόδνπ είλαη έλα ζύλνιν λεπξώλσλ {xi| | x1,x2,…,xm} δέρνληαη 

απιά ηελ είζνδν από ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνσζνύλ ζηνπο ππνινγηζηηθνύο λεπξώλεο. 

Οη ππνινγηζηηθνί λεπξώλεο κεηαηξέπνπλ ηελ ηηκή πνπ ιακβάλνπλ από ην πξνεγνύκελν 

επίπεδν κε κία ζηαζκηζκέλε γξακκηθή άζξνηζε w1x1 + w2x2 + … + wmxm, 

αθνινπζνύκελε από κηα κε-γξακκηθή ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο          , όπσο ε 

ππεξβνιηθή ζπλάξηεζε εθαπηνκέλεο. Οη λεπξώλεο εμόδνπ ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο από ηνλ 

ηειεπηαίν ππνινγηζηηθό λεπξώλα θαη ην κεηαθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ σο κεηαβιεηή 

εμόδνπ. 

To κνληέιν ηνπ MLP ηαμηλνκεηή βξίζθεη ηα βάξε κεηαμύ ησλ λεπξώλσλ 

βειηηζηνπνηώληαο ηε ζπλάξηεζε log-loss ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν LBFGS [76], κία 

κέζνδν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ quasi-Newton, ή βειηηζηνπνηώληαο ηε 

ζπλάξηεζε stochastic gradient descent (SGD) [77]. Αθόκε ν αιγόξηζκνο δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα γηα εηζαγσγή κέζσ παξακέηξσλ από ηνλ πξνγξακκαηηζηή κίαο ιίζηαο κε 

πίλαθεο βαξώλ θαη κίαο ιίζηαο κε δηαλύζκαηα πόισζεο. 
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5.4 Δθαξκνγή ησλ Ταμηλνκεηώλ θαη Μεηξηθέο Απόδνζεο 

Δθόζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεσξεηηθή εηζαγσγή γηα ηνπο αιγνξίζκνπο 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ην επόκελν βήκα είλαη ε εθαξκνγή ησλ 

αιγνξίζκσλ ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Πξέπεη λα αλαθεξζεί γηα αθόκε κία 

θόξα όηη ε πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε από κέλα, αιιά από ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ scikit-learn. Αθόκε ηζρύεη όηη έρεη αλαθεξζεί γηα ηνπο θώδηθεο ζην 

πξόγξακκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, δελ παξαηίζεληαη νιόθιεξνο ν θώδηθαο, παξά κόλν 

κεξηθέο γξακκέο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αιγνξίζκσλ. 

Η πξώηε δηεξγαζία πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ε αλάγλσζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί MySQL, όπσο έρεη αλαθέξεη 

ζην θνκκάηη γηα ην πξόγξακκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αιιά είλαη πην εύρξεζην λα 

δηαβάδνληαη αξρεία .csv γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, νπόηε έρεη εμαρζεί ε βάζε δεδνκέλσλ 

ζε αξρείν .csv. 

 

 

mysql> SELECT * 

FROM my_collected_data_table 

INTO OUTFILE 'my_collected_data.csv'  

FIELDS ENCLOSED BY '"'  

TERMINATED BY ';'  

ESCAPED BY '"'  

LINES TERMINATED BY '\r\n'; 

 
Τμιμα Κώδικα 22: : Εντολι εξαγωγισ τθσ βάςθσ δεδομζνων ςε αρχείο .csv 

O ιόγνο πνπ πξνηηκάηαη ην αξρείν .csv είλαη ε ηαρύηεξε πξνζπέιαζε ηνπ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ζε ζρέζε κε θιήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ελώ πξνηηκάηαη ε απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ΜySQL γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο κε όια ηα ζπζηήκαηα.   

To αξρείν .csv πνπ έρεη εμαρζεί δηαβάδεηαη σο pandas data frame (δνκή δεδνκέλσλ 

pandas), o ιόγνο είλαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δνκή δεδνκέλσλ είλαη εύθνιε ζηελ 

επεμεξγαζία, θαζώο επίζεο ε βηβιηνζήθε ηνπ scikit-learn έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα 

δνπιεύεη καδί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή δεδνκέλσλ. Η κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεη ηα 

δεδνκέλα δελ δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο ηίηινπο γηα θάζε ζηήιε, νπόηε ζέηνληαη 

ρεηξνθίλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ γηα ην 

είδνο ηεο δεκνζίεπζεο ζε αξηζκεηηθή κεηαβιεηή. Σηε ζπλέρεηα δηαγξάθνληαη ηα πεδία 

από ηα νπνία δελ γίλεηαη λα εμαρζνύλ δεδνκέλα. 

Τν επόκελν βήκα είλαη ν δηαρσξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ κνπ ζε ππνζύλνιν 

εθπαίδεπζεο (train set) θαη ππνζύλνιν ειέγρνπ (test set). Απηή ε ελέξγεηα είλαη 

απαξαίηεηε, θαζώο άκα δελ πξαγκαηνπνηεζεί έρεη γίλεη έλα ζεκειηώδεο ιάζνο, ν 

αιγόξηζκνο ζα ζπλαληάεη εγγξαθέο πνπ είλαη ήδε γλσζηέο, κε απνηέιεζκα λα δίλεη 

ηέιεην ζθνξ, αιιά ζα απνηπγράλεη λα πξνβιέςεη ζσζηά λέεο εγγξαθέο. 
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H δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ θάλνληαο θιήζε ησλ ηαμηλνκεηώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ έπεηαη. Tα κνληέια πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθπαηδεύνληαη κε ην 

ππνζύλνιν εθπαίδεπζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξόβιεςε ζην ππνζύλνιν ειέγρνπ. 

Τειεπηαίν βήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θιήζε δηαθόξσλ κεηξηθώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απόδνζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηαμηλνκεηώλ. H θιήζε απηώλ ησλ κεηξηθώλ γίλεηαη κέζσ 

ηεο ζπλάξηεζεο benchmark, ηελ νπνία παξαζέησ ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

# read data 

X = pd.read_csv('Datasets/thesis_facebook_data_v3.csv',header=None) 

 

# name the columns 

X.columns = ['status_id', 'status_message', 'link_name', 'status_type', 'status_link', 

'status_published', 'num_reactions', 'num_comments', 'num_shares', 'num_likes', 'num_loves', 

'num_wows', 'num_hahas', 'num_sads', 'num_angrys', 'num_cc', 'num_cd', 'num_dt', 'nun_ex', 

'num_fw', 'num_in', 'num_jj', 'num_jjr', 'num_jjs', 'num_ls', 'num_md', 'num_nn', 'num_nns', 

'num_nnp', 'num_nnps', 'num_pdt', 'num_pos', 'num_prp', 'num_prp6', 'num_rb', 'num_rbr', 

'num_rbs', 'num_rp', 'num_sym', 'num_to', 'num_uh', 'num_vb', 'num_vbd', 'num_vbg', 

'num_vbn', 'num_vbp', 'num_vbz', 'num_wdt', 'num_wp', 'num_wp6', 'num_wrb', 

'human_score', 'computer_score'] 

 

X.status_type = X.status_type.map({'link':1, 'photo':2, 'status':3, 'video':4 }) 

 

# drop possible missings  

X = X.dropna()                            

# name the y variable 

y = X['computer_score'] 

# drop y from X 

X = X.drop('computer_score',1) 

# drop categorical data 

X = X.drop(['status_id', 'status_message', 'link_name', 'status_link', 'status_published'], axis=1) 

                                .  

                                .  

                                .  

# split the data to test and train  

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.30, random_state=7) 

 

# call the classifiers 

knn = KNeighborsClassifier() 

 

# call the predicts  

y_pred_knn = knn.fit(X_train, y_train).predict(X_test) 

                                .  

                                .  

                                .  

# create the confusion matrixes 

cm_knn = confusion_matrix(y_test, y_pred_knn) 

                                

# get the benchmark scores  
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benchmark(knn, cm_knn, y_pred_knn, 'KNeighbors') 

                                .  

                                .  

                                .  
Τμιμα Κώδικα 23: Μζροσ του κώδικα τθσ κυρίωσ ςυνάρτθςθσ για τθν εφαρμογι των ταξινομθτών. Διαβάηει, 
επεξεργάηεται τα δεδομζνα και καλεί τουσ ταξινομθτζσ. 

Σηε ζπλάξηεζε benchmark() νη πξώηεο γξακκέο εμεηάδνπλ ην ρξόλν εθηέιεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο γηα θάζε αιγόξηζκν. Ίζσο πξνθαιεί εληύπσζε όηη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ αιγνξίζκσλ βξίζθνληαη κέζα ζε κία επαλάιεςε. Απηή είλαη κία 

ηερληθή, ε νπνία απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. 

Η πξώηε κεηξηθή είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε (default) κεηξηθή πνπ πξνζθέξεη ην scikit-

learn γηα ηνλ θάζε αιγόξηζκν, γηα ηνπο 7 αιγόξηζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε κεηξηθή είλαη ε mean accuracy (κέζε αθξίβεηα) [78], ε νπνία 

ζεσξείηαη άθακπηε (harsh) κεηξηθή [79], από ηε ζηηγκή πνπ απαηηεί γηα εγγξαθή θάζε 

πεδίν λα πξνβιεθζεί ζσζηά.  

H δεύηεξε κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ελόο 

αιγνξίζκνπ είλαη ε κέζνδνο ηεο επαλαμηνιόγεζεο (cross-validation score). Τν ζθνξ 

επαλαμηνιόγεζεο είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε κεηξηθή γηα ηνλ αιγόξηζκν, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ εμεηάδεηαη ε mean accuracy, κε ηε δηαθνξά όηη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηερληθή ηεο 

επαλαμηνιόγεζεο. Η επαλαμηνιόγεζε είλαη κία γθάκα από δηαθνξεηηθέο επηκέξνπο 

ηερληθέο, νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξπξνζαξκνγήο 

(overfitting) [80]. Η παξάκεηξνο cv πνπ δέρεηαη δειώλεη ηνλ αξηζκό ησλ δηαηξέζεσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα δεδνκέλα γηα λα εμαρζεί ε ηειηθή βαζκνινγία. 

Αθξίβεηα (precision) είλαη ε κεηξηθήο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ηαμηλνκεηή λα κελ 

ηαμηλνκεί αο ζεηηθό κία εγγξαθή ηεο βάζεο πνπ είλαη αξλεηηθή [78]. Πην ζπγθεθξηκέλα 

είλαη ην θιάζκα precision = 
  

     
, όπνπ tp είλαη ν αξηζκόο ησλ νξζώλ ζεηηθώλ (true 

positive) θαη fp, ν αξηζκόο ησλ ςεπδώλ ζεηηθώλ (false positive). 

Τν classification report είλαη έλαο πίλαθαο πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο ηέζζεξηο 

ζεκαληηθόηεξεο κεηξηθέο γηα αιγνξίζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο, αθξίβεηα (precision), 

αλάθιεζε (recall), f1-score θαη support. Πιελ ηε κεηξηθή ηνπ support, ηηο ππόινηπεο 

κεηξηθέο ηηο έρσ παξνπζηάζεη μερσξηζηά. Η κεηξηθή ηνπ support δειώλεη ηνλ αξηζκό 

εκθαλίζεσλ θάζε θιάζεο ζην ζύλνιν ησλ νξζώλ ζεηηθώλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ. 

Μηα αθόκε κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε F1 score, γλσζηή επίζεο κε ην 

όλνκα balanced F-score θαη F-measure. Απηή ε κεηξηθή εξκελεύεηαη σο έλαο 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο ηνπ precision θαη ηνπ recall [81], όπνπ ε F1 θπκαίλεηαη ζην εύξνο 

[0,1], κε κεδέλ (0) ην ρεηξόηεξν δπλαηό απνηέιεζκα θαη έλα (1) ην θαιύηεξν. Σηελ 

πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ κνπ, πνπ είλαη multiclass, ε F1 ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα 

θάζε θιάζε. Ο ηύπνο πνπ δίλεη ηελ F1 είλαη: F1 = 
                    

                
.  

H κεηξηθή ηεο fbeta είλαη ν ζηαζκηζκέλνο αξκνληθόο κέζνο κεηαμύ ηνπ precision θαη 

ηνπ recall [82] θαη θπκαίλεηαη επίζεο ζην εύξνο [0,1]. Η παξάκεηξνο beta ζηνλ 

αιγόξηζκν δειώλεη πόζν βάξνο ζα δνζεί ζην precision θαη πόζν ζην recall. 



 

100 
 

Γηα ηηο κεηξηθέο precision, recall, f1 θαη fbeta ρξεζηκνπνηώ ηξεηο δηαθνξεηηθνύο 

κέζνπο (averages), macro, micro θαη average. Η ρξήζε κέζσλ είλαη απαξαίηεηε γηα 

δεδνκέλα multiclass θαη multilabel, γηαηί αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο κέζνο ε κεηξηθή 

ζα επηζηξέςεη ην ζθνξ μερσξηζηά γηα θάζε θιάζε. O κέζνο micro, ππνινγίδεη ηε κεηξηθή 

ζε θαζνιηθό επίπεδν ππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ νξζά ζεηηθώλ, ςεπδώλ 

αξλεηηθώλ θαη ςεπδώλ ζεηηθώλ. Ο macro πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνύο γηα θάζε θιάζε 

θαη βξίζθεη ηνπο κε ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κε απηό ηνλ ηξόπν 

δελ ιακβάλνληαη ππόςηλ πηζαλέο αληζνξξνπίεο ζηα πεδία. Τέινο ν κέζνο weighted 

ππνινγίδεη ηε κεηξηθή γηα θάζε θιάζε θαη βξίζθεη ηνλ κέζν, ζηαζκίδνληαο κε ηε κεηξηθή 

support, έηζη είλαη ζαλ ηνλ κέζν macro, ιακβάλνληαο ππόςηλ πηζαλέο αληζνξξνπίεο. H 

κεηξηθή ηνπ classification report ρξεζηκνπνηεί σο κέζν „weighted‟. 

Σε απηή ηελ εξγαζία αλ παξαηεζεί θάπνηα από ηηο 4 πξναλαθεξζείζεο κεηξηθέο, ρσξίο 

λα πξνζδηνξίζσ κέζν, απηόο ελλνείηαη όηη είλαη micro. O ιόγνο πνπ δηάιεμα micro σο 

παξάκεηξν ηνπ κέζνπ είλαη επεηδή ε ελαιιαθηηθή παξάκεηξνο macro δελ ιακβάλεη 

ππόςηλ ηπρόλ αληζνξξνπίεο ζηηο εηηθέηεο (label) ησλ δεδνκέλσλ κνπ θαη ζηα δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ππάξρνπλ αληζνξξνπίεο. H ελαιιαθηηθή ηνπ κέζνπ weighted είλαη 

πξνηηκόηεξε από απηή ηνπ macro, αιιά ελδέρεηαη ην βάξνο (support) πνπ ζέηεη ν 

αιγόξηζκνο λα νδεγήζεη ζε αζηνρία. Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί, weighted θαη micro έρνπλ ην ίδην ζθνξ. 

Ωο hamming loss ζεσξείηαη ην θιάζκα πνπ ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 

θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ιαλζαζκέλα [83]. Με άιια ιόγηα κεηξάεη ην 

πνζνζηό εύζηνρσλ αλαζέζεσλ θιάζεσλ ζηηο εγγξαθέο.  

Η κεηξηθή ηνπ Jaccard similarity, νξίδεηαη σο ην θιάζκα ηεο ηνκήο κεηαμύ δύν 

θιάζεσλ πξνο ηελ έλσζε ησλ δύν θιάζεσλ [78]. Φξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη ην 

ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ θιάζεσλ κε ην ζύλνιν ησλ εγγξαθώλ πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζκέλα σο νξζά αιεζή.  

Δπεηδή έρνπλ ζπιιερζεί multilabel δεδνκέλα  ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κεηξηθή ηνπ zero 

one loss, ε νπνία βαζκνινγεί κε άζζν (1) έλα ππνζύλνιν εάλ ε πξόβιεςε είλαη ζσζηή, 

θαη κε κεδέλ (0) αλ ππάξρνπλ θάπνηα ιάζε θαη ζην ηέινο επηζηξέθεη ην πνζνζηό ησλ 

ιαλζαζκέλσλ πξνβιέςεσλ [84]. Γειαδή αλ yi είλαη πξνβιεπόκελε ηηκή θαη yj ε 

πξαγκαηηθή ηηκή, ε κεηξηθή zero one loss ηζνύηαη κε L0-1(yi,yj) = 1(yi ≠ yj). 

H ηειεπηαία κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην confusion matrix. Confusion 

matrix είλαη έλαο πίλαθαο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ αμηνινγείηαη ε αθξίβεηα ελόο 

ηαμηλνκεηή. O πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκό ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε κία 

θιάζε, αιιά έρνπλ πξνβιεθζεί κία άιιε.  Τν θειί Ci,j δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε i, αιιά έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ θιάζε j. Αλ ν ηαμηλνκεηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη παξνπζηάδεη ηέιεηα αθξίβεηα, ηόηε ζα ππάξρνπλ ηηκέο κόλν ζηε δηαγώλην 

ηνπ πίλαθα.  

Οη κεηξηθέο ησλ classification report θαη confusion matrix δελ εκθαλίδνληαη ζε θάζε 

εθηέιεζε αιγνξίζκνπ, αιιά κόλν όηαλ έλα ιεμηθό παξνπζηάδεη απόδνζε ε νπνία απαηηεί 

πεξαηηέξσ κειέηε.  
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# function benchmark, metrics for the classifiers 

def benchmark(model, cm, y_pred, wintitle='Figure 1'): 

 

    print '\n\n' + wintitle + ' Results' 

    s = time.time() 

    for i in range(iterations): 

        model.fit(X_train, y_train)  

    print "{0} Iterations Training Time: ".format(iterations), time.time() - s 

 

    s = time.time() 

    for i in range(iterations): 

       score =model.score(X_test, y_test) 

         

    print ("{0} Iterations Scoring Time: ".format(iterations), time.time() - s) 

    print ("Score is:", score) 

    fold_cross_scor = cval.cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=10).mean() 

    print ("Fold cross scor: ", fold_cross_scor) 

    print ("High-Dimensionality Score: ", round((score*100), 3)) 

 

    print ("---------------------------------------")         

    print ("precision score, micro : ",precision_score(y_test, y_pred, average='micro')) 

    print ("precision score, macro : ",precision_score(y_test, y_pred, average='macro')) 

    print ("precision score, weighted : ",precision_score(y_test, y_pred, average='weighted')) 

 

    print ("---------------------------------------")    

    print ("recall score, weighted : ",recall_score(y_test, y_pred, average='weighted')) 

    print ("recall score, macro : ",recall_score(y_test, y_pred, average='macro')) 

    print ("recall score, micro : ",recall_score(y_test, y_pred, average='micro'))    

     

    print ("---------------------------------------")     

    print (classification_report(y_test, y_pred)) 

 

    print ("---------------------------------------")    

    print ("f1 score, weighted : ",f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')) 

    print ("f1 score, macro : ",f1_score(y_test, y_pred, average='macro')) 

    print ("f1 score, micro : ",f1_score(y_test, y_pred, average='micro')) 

 

    print ("---------------------------------------")        

    print ("fbeta score, micro : ", fbeta_score(y_test, y_pred, average='micro', beta=0.5)) 

    print ("fbeta score, macro : ", fbeta_score(y_test, y_pred, average='macro', beta=0.5)) 

    print ("fbeta score, weighted : ", fbeta_score(y_test, y_pred, average='weighted', beta=0.5)) 

         

    print ("---------------------------------------")        

    print ("hamming loss : ", hamming_loss(y_test, y_pred)) 

 

    print ("---------------------------------------")        

    print ("jaccard similarity, normalized: ", jaccard_similarity_score(y_test, y_pred)) 

 

    print ("---------------------------------------")        

    print ("zero one loss: ", zero_one_loss(y_test, y_pred)) 
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    np.set_printoptions(precision=2) 

    print('Confusion matrix, without normalization') 

    print(cm)  

 
Τμιμα Κώδικα 24: Η ςυνάρτθςθ benchmark, περιζχει όλεσ τισ μετρικζσ για τθν αξιολόγθςθ των ταξινομθτών 
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6. Παξάζεζε Απνηειεζκάησλ 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ αλάιπζε γηα ηνπο αιγνξίζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο, αιιά 

θαη ησλ κεηξηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπο, απνκέλεη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρώξνπ ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή πηλάθσλ, θαζώο επίζεο παξνπζηάδνληαη θαη κεξηθά 

δηαγξάκκαηα γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε.  

Οη αιγόξηζκνη δελ εθηεινύληαη κόλν κε ηε ρξήζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

παξακέηξσλ, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη θαη αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ. Οη 

βέιηηζηνη παξάκεηξνη γηα θάζε αιγόξηζκν αιιάδνπλ αλάινγα κε ηα δεδνκέλα εηζόδνπ, 

ζηα δεδνκέλα εηζόδνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ από ηα 

δηαθνξεηηθά ιεμηθά. Γειαδή ν KNN έρεη δηαθνξεηηθνύο βέιηηζηνπο παξακέηξνπο όηαλ 

ηα δεδνκέλα εηζόδνπ αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ AFINN θαη δηαθνξεηηθνύο όηαλ 

αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ imdb.   

6.1 Παξάκεηξνη εηζόδνπ 

Τν scikit-learn πξνζθέξεη δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλαδήηεζεο βέιηηζησλ 

παξακέηξσλ, ν πξώηνο είλαη κέζσ ηπραίαο επηινγήο από έλα ζύλνιν (Τπραία Αλαδήηεζε 

/ Random Search) θαη ν δεύηεξνο κέζσ εμαληιεηηθήο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο όιεο 

ηηο πηζαλέο κεηαβιεηέο (Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε / Grid Search). Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

όηη ε εμαληιεηηθή αλαδήηεζε ελδέρεηαη λα δηαξθέζεη ηδηαίηεξα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα, κέρξη θαη κέξεο, αλάινγα κε ηνλ αιγόξηζκν θαη ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ 

πνπ δνθηκάδεη, ζε αληίζεζε κε ηελ ηπραία αλαδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί όζνπο 

ζπλδπαζκνύο ζέζεη ν πξνγξακκαηηζηήο.  
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Σε απηό ην ππνθεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ ηα ζύλνια ησλ αιγνξίζκσλ κέζα από ηα 

νπνία γίλεηαη ε αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ, θαζώο επίζεο θαη κέξε θώδηθα ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηνύλ ηε αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ.  

Ο θώδηθαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ 

δηαθνξνπνηείηαη ειαθξώο από αιγόξηζκν ζε αιγόξηζκν, αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο 

εηζόδνπ πνπ ιακβάλεη ν θαζέλαο. Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρώξνπ ζα παξνπζηάζσ κέξνο 

ηνπ θώδηθα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ γηα ηνλ 

ηαμηλνκεηή ηνπ ΚΝΝ.  

To κέξνο ηνπ θώδηθα ην νπνίν δηαβάδεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα παξακέλεη 

ίδην, γηα απηό ην ιόγν ζην ζηηγκηόηππν ηνπ θώδηθα πνπ αθνινπζεί, ην παξαιείπσ. Σηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγώ ηνλ ηαμηλνκεηή, δειώλσ ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ εηζόδνπ, 

νξίδσ ηνλ αξηζκό αλαδεηήζεσλ γηα ηελ Τπραία Αλαδήηεζε, πξαγκαηνπνηώ ηελ 

αλαδήηεζε θαη ηελ πξόβιεςε θαη θαιώ ηε ζπλάξηεζε πνπ ηαμηλνκεί ηηο εθηειέζεηο κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ πνπ δίλνπλ ην πςειόηεξν ζθνξ. Δπίζεο ζεκεηώλσ ηνλ ρξόλν 

εθηέιεζεο ησλ αλαδεηήζεσλ, έηζη ώζηε λα κπνξώ λα εθηηκήζσ θόζηνο γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ κεηξηθώλ. 

 

                                .  

                                .  

                                . 

# build a classifier 

clf = KNeighborsClassifier() 

                                .  

                                .  

                                . 

# specify parameters and distributions to sample from 

param_dist = { 

              "algorithm": ["ball_tree", "kd_tree", "brute", "auto"],             

              "weights": ["uniform", "distance"], 

              "n_neighbors" : sp_randint(1, 15), 

              "leaf_size" :  sp_randint(15, 60), 

              "metric": ["euclidean","manhattan", "chebyshev"] 

              } 

 

# run randomized search 

n_iter_search = 20 

random_search = RandomizedSearchCV(clf, param_distributions=param_dist, 

                                   n_iter=n_iter_search) 

 

start = time() 

random_search.fit(X_train, y_train) 

y_pred_knn = random_search.fit(X_train, y_train).predict(X_test) 

 

print("RandomizedSearchCV took %.2f seconds for %d candidates" 

      " parameter settings." % ((time() - start), n_iter_search)) 

report(y_pred_knn, random_search.grid_scores_) 

                                .  

                                .  
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                                . 

# use a full grid over all parameters 

param_grid = { 

              "algorithm": ["ball_tree", "kd_tree", "brute", "auto"], 

              "weights": ["uniform", "distance"], 

              "n_neighbors": np.arange( 1, 30, 1 ).tolist(), 

              "leaf_size": np.arange( 5, 30, 1 ).tolist(), 

              "metric": ["euclidean","manhattan", "chebyshev"] 

             } 

              

clf.get_params().keys() 

 

# run grid search 

grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid=param_grid) 

start = time() 

grid_search.fit(X, y) 

y_pred_knn = grid_search.fit(X_train, y_train).predict(X_test) 

 

print("GridSearchCV took %.2f seconds for %d candidate parameter settings." 

      % (time() - start, len(grid_search.grid_scores_))) 

report(y_pred_knn, grid_search.grid_scores_) 

 
Τμιμα Κώδικα 25: Μζροσ τθσ κυρίασ ςυνάρτθςθσ που πραγματοποιεί αναηιτθςθ βζλτιςτων παραμζτρων 

Η ζπλάξηεζε report, ε νπνία αμηνινγεί ηα επξήκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ, αξρηθά 

πξαγκαηνπνηεί κία ηαμηλόκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαιεί ηηο κεηξηθέο απόδνζεο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλάξηεζε benchmark() θαη ηέινο παξνπζηάδεη ηηο 

παξακέηξνπο εηζόδνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.  

 

 

# Utility function to report best scores 

def report(y_pred, grid_scores, n_top=3): 

    top_scores = sorted(grid_scores, key=itemgetter(1), reverse=True)[:n_top] 

    for i, score in enumerate(top_scores): 

        print("Model with rank: {0}".format(i + 1)) 

        print("Mean validation score: {0:.3f} (std: {1:.3f})".format( 

              score.mean_validation_score, np.std(score.cv_validation_scores))) 

                                .  

                                .  

                                .               

        print("Parameters: {0}".format(score.parameters)) 

        print("")     

                          
Τμιμα Κώδικα 26: Η ςυνάρτθςθ report, ταξινομεί τισ εκτελζςεισ αλγορίκμων ανάλογα με τθν απόδοςθ τουσ και 
παρουςιάηει τισ αντίςτοιχεσ παραμζτρουσ ειςόδου 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνζθέξεη ην scikit-learn 

γηα ηελ αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ ζεσξεί σο θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηνπ 

εθάζηνηε ππνζπλόινπ ηεο επαλαμηνιόγεζεο. Έηζη, ελδέρεηαη ην λέν βέιηηζην ζύλνιν 
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παξακέηξσλ γηα θάπνηνλ αιγόξηζκν λα παξνπζηάδεη ρεηξόηεξν ζθνξ γηα θάπνηεο 

κεηξηθέο.  

Έρνληαο παξνπζηάζεη θαη ηνλ θώδηθα ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαδήηεζε 

βέιηηζησλ παξακέηξσλ ηόζν κέζσ Τπραίαο Αλαδήηεζεο, όζν θαη κέζσ Δμαληιεηηθήο 

Αλαδήηεζεο ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη όια ηα δπλαηά ζύλνια παξακέηξσλ γηα όινπο 

ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.  

Ο αιγόξηζκνο ηνπ KNN έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 4 δηαθνξεηηθέο 

απνζηάζεηο, επθιείδεηα, manhattan, chebyshev θαη minkowski. Η αλαγθαία 

ρξεζηκνπνίεζε δύλακεο γηα ηνλ ππνινγηζκό κε βάζε ηελ απόζηαζε minkowski, κε 

νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε δύν δηαθνξεηηθώλ ζπλόισλ παξακέηξσλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο εμαληιεηηθήο αλαδήηεζεο παξακέηξσλ. Σηελ Τπραία Αλαδήηεζε 

αγλόεζα ηε κεηξηθή minkowski.  

Τν πξώην ζύλνιν παξακέηξσλ εμεηάδεη ηηο απνζηάζεηο επθιείδεηα, manhattan θαη 

chebyshev θαη αθόκα 4 δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Σπγθεθξηκέλα ην ππό εμέηαζε 

ζύλνιν θαίλεηαη παξαθάησ: 

"algorithm": ["ball_tree", "kd_tree", "brute", "auto"], 

"weights": ["uniform", "distance"], 

"n_neighbors" : np.arange( 1, 30, 1 ).tolist(), 

"leaf_size" :  np.arange( 5, 30, 1 ).tolist(), 

"metric": ["euclidean","manhattan", "chebyshev"] 

Τν δεύηεξν ζύλνιν παξακέηξσλ εμεηάδεη ηηο κεηξηθέο πνπ εμάγνληαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε κεηξηθή ηνπ minkowski, νη ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο εηζόδνπ ζηηο 

πξώηεο ηξεηο κεηαβιεηέο έρνπλ παξακείλεη ίδηεο θαη έρνπλ αιιάμεη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

metric θαη metric_params ζε : 

"metric": ["minkowski"], 

'metric_params':[{'p':1.5},  {'p':2.5},  {'p':3.5},  {'p':3.0}] 

Όζνλ αθνξά ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Decision Tree, ην ζύλνιν ησλ πηζαλώλ παξακέηξσλ 

είλαη: 

 "criterion": ["gini", "entropy"], 

"splitter": ["best", "random"], 

"max_depth": [3, None], 

"max_features": ["auto","sqrt","log2",None], 

"min_samples_split": sp_randint(1, 55), 

"min_samples_leaf": sp_randint(1, 11), 

"max_leaf_nodes":[None, 3, 5, 7, 10 ],              

"presort":[True, False] 

O ηξίηνο ηαμηλνκεηήο πνπ εμεηάδσ γηα λα βξσ βέιηηζηεο παξακέηξνπο είλαη ν 

Random Forest. Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνίεζα είλαη από ην παξαθάησ ζύλνιν: 

"n_estimators" : sp_randint(2,19), 

"criterion": ["gini", "entropy"], 
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"max_features": sp_randint(1, 7), 

"max_depth": [3, None], 

"min_samples_split": sp_randint(1, 11), 

"min_samples_leaf": sp_randint(1, 11), 

"max_leaf_nodes":[None, 3, 5, 7, 10 ],               

"oob_score": [True, False], 

"class_weight": ["balanced", "balanced_subsample", None] 

O ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο απιόο ηαμηλνκεηήο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ είλαη ν Logistic Regression. O ζπγθεθξηκέλνο 

αιγόξηζκνο έρεη ιηγόηεξεο παξακέηξνπο από ηνπο ππόινηπνπο, ζπγθεθξηκέλα ην ζύλνιν 

ησλ παξακέηξσλ πνπ δνθηκάδνληαη θαίλνληαη παξαθάησ:  

"C":  [0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ],      

"solver":  ['newton-cg', 'lbfgs', 'liblinear', 'sag']  

Ο πξώηνο αιγόξηζκνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ SVM πνπ κειεηάσ ην ζύλνιν ησλ 

δπλαηώλ παξακέηξσλ είλαη ν SVC. Ο SVC έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηηκέο ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο, ην ζύλνιν ησλ δπλαηώλ παξακέηξσλ θαίλεηαη 

παξαθάησ:  

“C“: [0.1, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1], 

 “kernel” : [ “rbf”, “sigmoid”], 

 “probability”: [True, False], 

 “shrinking”: [True, False]    

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ δπλαηώλ ηηκώλ γηα ηηο παξακέηξνπο εηζόδνπ ζηνλ 

αιγόξηζκν ηνπ SVC, έπεηαη ε αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ γηα ηνλ αιγόξηζκν ηνπ 

Linear SVC. O Linear SVC δηαζέηεη αξθεηέο κεηαβιεηέο εηζόδνπ, αιιά επεηδή 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ζε θάπνηεο κεηαβιεηέο απαηηνύλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ζε θάπνηεο 

άιιεο κεηαβιεηέο, κεηώζεθε ην ζύλνιν ησλ δπλαηώλ παξακέηξσλ. Τν ζύλνιν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαίλεηαη παξαθάησ:  

"C":[0.1, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1], 

"loss":['hinge', 'squared_hinge'], 

"multi_class" : ['ovr', 'crammer_singer'] 

Ο MLP είλαη ν ηειεπηαίνο ηαμηλνκεηήο γηα ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν 

παξακέηξσλ κέζα από ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ. 

O αιγόξηζκνο ηνπ MLP δέρεηαη πάξα πνιινύο παξακέηξνπο εηζόδνπ, ην ζύλνιν 

παξακέηξσλ πνπ δέρεηαη θαίλεηαη παξαθάησ: 

"hidden_layer_sizes" : [ ( random.randint(1, 100), random.randint(1, 100) ) for k in 

range(100) ], 

"activation" : ["identity", "logistic", "tanh", "relu"], 

"solver" : ["lbfgs", "sgd", "adam"], 

"alpha" : [0.0000001, 0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 ], 

"batch_size" : ["auto", 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350], 
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"learning_rate" : ["constant", "invscaling", "adaptive"], 

"max_iter" : [100, 150, 200, 250, 300], 

"shuffle" : [True, False], 

"tol" : [0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 ], 

"learning_rate_init" : [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 ], 

"power_t" : [0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5], 

"momentum" : [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ], 

"nesterovs_momentum": [True, False], 

"early_stopping" : [True, False], 

"validation_fraction" : [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ], 

"beta_1" : [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ], 

"beta_2" : [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.999 ], 

"epsilon" : [1e-8, 1e-7, 1e-6, 1e-5, 1e-4, 1e-3, 1e-2, 1e-1]   

Οη δπλαηνί ζπλδπαζκνί είλαη πάξα πνιινί ζέηνληαο απαγνξεπηηθή ηελ αλαδήηεζε 

κέζσ Δμαληιεηηθήο Αλαδήηεζεο ζε έλα απιό ππνινγηζηηθό κεράλεκα. Έηζη, 

πξαγκαηνπνηώ 3 αλαδεηήζεηο κέζσ Τπραίαο Αλαδήηεζεο, κία κε 100, κε 1,000 θαη 

10,000 πηζαλνύο ζπλδπαζκνύο. Τε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηελ εθαξκόδσ ζηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ, αλεμάξηεηα από ην ιεμηθό ην νπνίν αμηνινγεί ηα δεδνκέλα κνπ.  

6.2 Πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Κάπνηνη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ δηαθύκαλζε ζηελ απόδνζε ηνπο εμαηηίαο ηεο 

ηπραηόηεηαο πνπ έρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπο. Η δηαθύκαλζε ζηελ απόδνζε απηώλ ησλ 

αιγνξίζκσλ κπνξεί λα κεησζεί, εάλ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ πξν-επεμεξγαζηνύλ θαη 

κεηαθεξζνύλ ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα. Απηή ε πξνεπεμεξγαζία είλαη ζπλαξηήζεηο πνπ 

πξνζθέξνληαη από ηε βηβιηνζήθε ηνπ scikit-learn θαη αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε θάπνηα 

πην θαηάιιειε κνξθή γηα ηα κνληέια πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ζηα νπνία δνθηκάδεηαη ε 

απόξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ πνπ θξίλεηαη όηη δελ πξνζθέξνπλ αξθεηή πιεξνθνξία 

ζηνπο ηαμηλνκεηέο γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
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6.2.1 Standardization 

Η δηαδηθαζία ηνπ Standardization ζηα δεδνκέλα εηζόδνπ είλαη ζύλεζεο 

πξναπαηηνύκελν γηα πνιινύο ηαμηλνκεηέο. Ο ιόγνο είλαη όηη πνιινί ηαμηλνκεηέο έρνπλ 

βέιηηζηε απόδνζε όηαλ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ παξνπζηάδνπλ Γθανπζηαλή θαηαλνκή κε 

κέζε ηηκή κεδέλ θαη θαλνληθή θαηαλνκή. 

Η βηβιηνζήθε ηνπ scikit-learn παξέρεη 4 εηδώλ standardization κέζσ ηνπ παθέηνπ 

preprocessing. Σηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα 4 είδε standardization, ηα 

νπνία αλαιύσ παξαθάησ θαη παξαζέησ ηα λέα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο. 

6.2.1.1 StandardScaler 

H ζπλάξηεζε ηνπ StandardScaler αιιάδεη ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ αθαηξώληαο ηνλ κέζν 

θαη αιιάδνληαο ηε δηαθύκαλζε ζε θνηλέο ηηκέο. To θεληξάξηζκα θαη ε θιηκάθσζε ησλ 

ηηκώλ πξαγκαηνπνηνύληαη αλεμάξηεηα γηα θάζε πεδίν, ππνινγίδνληαο ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηηο εγγξαθέο θαη θάζε ζύλνιν πνπ εθπαηδεύεηαη. Σηε ζπλέρεηα ε κέζε ηηκή 

θαη ε ηππηθή απόθιηζε απνζεθεύνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ κεηαηξνπή ησλ 

δεδνκέλσλ. 

6.2.1.2 MinMaxScaler 

H δεύηεξε ζπλάξηεζε Standardization πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε ΜinMaxScaler, ε νπνία 

νπζηαζηηθά νξίδεη κία αιιαγή ζην εύξνο ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ. Σπλήζσο ε αιιαγή ζην 

εύξνο ηηκώλ είλαη ζην πεδίν [0,1]. Ο ηύπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη ηα λέα εύξε 

ηηκώλ είλαη: 

X_std = 
                 

                             
 

X_scaled = X_std * (max - min) + min 

όπνπ min,max = εύξνο ηηκώλ ησλ πεδίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα γηα αιιαγή ηνπ εύξνπο ηηκώλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα δεδνκέλα καο κεηά ηε 

κεηαηξνπή.  
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6.2.1.3 RobustScaler 

Η ηειεπηαία ηερληθή Standardization πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην RobustScaler. Η 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αθαηξεί ηνλ κέζν θαη κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα ζε άιιε θιίκαθα 

ζύκθσλα κε ην quartile range (εύξνο ηεηαξηεκνξίνπ), ελώ ζηηο ππόινηπεο ηερληθέο ε 

κεηαηξνπή γίλεηαη ζην Inter-quartile Range (IQR - ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο). Τν IQR 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην πξώην θαη ζην ηξίην quartile. 

Τν θεληξάξηζκα θαη ε θιηκάθσζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηνύληαη αλεμάξηεηα ζε 

θάζε εγγξαθή ππνινγίδνληαο ηε δηαθύκαλζε ησλ εγγξαθώλ ζην δείγκα εθπαίδεπζεο. Ο 

κέζνο θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο γηα θάζε εγγξαθή απνζεθεύνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ 

6.2.2 Normalization 

Δθόζνλ νινθιεξώζεθε ε αλάιπζε ησλ κεζόδσλ ηνπ Standardization, αθνινπζεί ε 

ηερληθή ηνπ Normalization. Ωο Normalization ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ έηζη ώζηε λα έρνπλ κία εληαία κνξθή. Τν scikit-learn 

πξνζθέξεη 3 δηαθνξεηηθνύο θαλόλεο κεηαηξνπήο „l1‟, „l2‟ θαη „max‟ γηα θάζε κε 

κεδεληθή εγγξαθή. 

6.2.3 Απόξξηςε Πεδίσλ 

Τν επόκελν βήκα ζηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη είλαη ε 

απόξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ, ηα νπνία θξίλεηαη όηη δελ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ πξόγλσζε γηα ην ζθνξ ιεμηινγίνπ. 

Τα πεδία πνπ έρσ ζηελ νινθιεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ κνπ είλαη 46. Ο αξηζκόο ησλ 

πεδίσλ κνπ ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ κνπ ζεσξείηαη κεγάινο θαη 

πξνηείλεηαη ν θαλόλαο ηνπ 10%, δειαδή ηα πεδία λα είλαη ηόζα όζν είλαη ην 10% ησλ 

εγγξαθώλ. Τα κόλα πεδία πνπ ζα είλαη ιάζνο λα αθαηξεζνύλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ 
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κνπ είλαη νη αληηδξάζεηο, ζπλνιηθά 6 δηαθνξεηηθέο, ηα ζρόιηα, νη θνηλνπνηήζεηο θαη ηα 7 

κέξε ηνπ ιόγνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά κέζν όξν πεξηζζόηεξν από κία θνξά 

αλά δεκνζίεπζε. Σηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο κε όινπο 

ηνπο πηζαλνύο ζπλδπαζκνύο πξνθεηκέλνπ νη ηαμηλνκεηέο λα πεηύρνπλ ην πςειόηεξν 

δπλαηό ζθνξ. 

6.3 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ AFINN 

Σε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ πάλσ ζηα 

δεδνκέλα πνπ έρσ εμάγεη, όηαλ απηά αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ AFINN. Τα 

δεδνκέλα ρσξίδνληαη ζε δύν ππνθεθάιαηα, αλάινγα κε ην θνηλσληθό δίθηπν από ην νπνίν 

πξνέξρνληαη.  

6.3.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Σε θάζε ιεμηθό πξώηα παξνπζηάδεηαη ε απόδνζε ηνπ ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί 

από ην Facebook θη έπεηηα ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter. Σηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ, κέρξη ην ηέηαξην δεθαδηθό 

ςεθίν, όηαλ εθηεινύληαη από ηνλ αιγόξηζκν κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο 

εηζόδνπ.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0320 0.0780 0.0149 

Score Time(s) 0.0 0.0160 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.4352 0.3647 0.5294 0.4588 0.5294 

Fold Cross Score 0.3914 0.2989 0.4154 0.3898 0.4784 

Prec Score, micro 0.4352 0.4117 0.4588 0.4588 0.5294 
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Prec Score, macro 0.0782 0.1517 0.1828 0.0731 0.0588 

Prec Score, weighted 0.2981 0.4348 0.4560 0.3155 0.2802 

Recall Score, micro 0.4352 0.4117 0.4588 0.4588 0.5294 

Recall Score, macro 0.1047 0.1304 0.1055 0.0923 0.1111 

Recall Score, weighted 0.4352 0.4117 0.4588 0.4588 0.5294 

f1 Score, micro 0.4352 0.4117 0.4588 0.4588 0.5294 

f1 Score, macro 0.0885 0.1358 0.1027 0.0802 0.0769 

f1 Score, weighted 0.3530 0.4163 0.3959 0.3720 0.3665 

fbeta Score, micro 0.4352 0.4117 0.4588 0.4588 0.5294 

fbeta Score, macro 0.0818 0.1433 0.1165 0.0755 0.0649 

fbeta Score, weighted 0.3177 0.4247 0.3864 0.3355 0.3093 

Jaccard Similarity 0.4352 0.4117 0.4588 0.4588 0.5294 

Hamming Loss 0.5647 0.5882 0.5411 0.5411 0.4705 

Zero One Loss 0.5647 0.5882 0.5411 0.5411 0.4705 
Πίνακασ 21: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Από ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη μερσξίδεη ν SVC, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηα 

πςειόηεξα ζθνξ ζε όιεο ηηο κεηξηθέο. Αληίζεηα ν Decision Tree, εκθαλίδεη ηα ρεηξόηεξα, 

επίζεο ζε όιεο ηηο κεηξηθέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη Decision Tree θαη Random 

Forest εκθαλίδνπλ κία δηαθύκαλζε ζηα ζθνξ ησλ κεηξηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηώ πνπ 

θπκαίλεηαη ζην αλεθηό ±4%, ελώ νη KNN, Logistic Regression θαη SVC όρη.  

Σηνλ πίλαθα πνπ παξέζεζα δελ παξνπζίαζα ηνπο ηαμηλνκεηέο ησλ Linear SVC θαη 

MLP, επεηδή παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγάιε δηαθύκαλζε ζε όιεο ηηο κεηξηθέο θαη ε 

αμηνιόγεζε ηνπο γίλεηαη αδύλαηε. 

 
Διάγραμμα 25: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 
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Από ην δηάγξακκα ζύγθξηζεο ηαμηλνκεηώλ θαίλεηαη θαη νπηηθά ε ππεξνρή ηνπ SVC, 

ελώ παξάιιεια δηαθξίλεηαη όηη ν Decision Tree παξνπζηάδεη ηα ρεηξόηεξα 

απνηειέζκαηα. Τέινο, λα ζεκεησζεί όηη νη ρξόλνη εθηέιεζεο θαη ησλ 4 αιγνξίζκσλ είλαη 

ακειεηένη. Τα ζθνξ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηαμηλνκεηέο πνπ εμεηάδσ ζε νπνηαδήπνηε 

κεηξηθή δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ επαξθή. Γηα απηό ην ιόγν παξαζέηνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ κε ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ παξακέηξσλ θαη εθόζνλ ηα 

δεδνκέλα εηζόδνπ έρνπλ ππνζηεί πξνεπεμεξγαζία.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0310 0.125 0.0149 0.0850 0.9972 

Score Time(s) 0.0 0.0020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0014 

Mean Accuracy 0.5411 0.5294 0.5294 0.5294 0.5294 0.4941 0.5294 

Fold Cross Score 0.4651 0.4541 0.4784 0.4784 0.4784 0.4323 0.4784 

Prec Score, micro 0.5411 0.5294 0.5294 0.5294 0.5294 0.5058 0.5294 

Prec Score, macro 0.1706 0.1145 0.0588 0.0588 0.0588 0.0537 0.0588 

Prec Score, weighted 0.4483 0.3222 0.2802 0.2802 0.2802 0.2845 0.2802 

Recall Score, micro 0.5411 0.5294 0.5294 0.5294 0.5294 0.5058 0.5294 

Recall Score, macro 0.1190 0.1379 0.1111 0.5294 0.1111 0.0955 0.1111 

Recall Score, weighted 0.5411 0.5294 0.5294 0.1111 0.5294 0.5058 0.5294 

f1 Score, micro 0.5411 0.5294 0.5294 0.5294 0.5294 0.5058 0.5294 

f1 Score, macro 0.0923 0.1162 0.0769 0.5294 0.0769 0.0688 0.0769 

f1 Score, weighted 0.3913 0.3912 0.3665 0.0769 0.3665 0.3642 0.3665 

fbeta Score, micro 0.5411 0.5294 0.5294 0.3665 0.5294 0.5058 0.5294 

fbeta Score, macro 0.0964 0.1130 0.0649 0.5294 0.0649 0.0589 0.0649 

fbeta Score, weighted 0.3583 0.3442 0.3093 0.0649 0.3093 0.3118 0.3093 

Jaccard Similarity 0.5411 0.5294 0.5294 0.3093 0.5294 0.5058 0.5294 

Hamming Loss 0.4588 0.4705 0.4705 0.5294 0.4705 0.4941 0.4705 

Zero One Loss 0.4588 0.4705 0.4705 0.4705 0.4705 0.4941 0.4705 
Πίνακασ 22: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Από ηνλ πίλαθα παξαηέζεθε παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη όηαλ νη ηαμηλνκεηέο 

βειηηζηνπνηνύληαη όινη ηνπο παξνπζηάδνπλ θνληηλά απνηειέζκαηα, πιελ ηνπ Linear 

SVC, o νπνίνο ππνιείπεηαη ζε όιεο ηηο κεηξηθέο. Γελ παξαζέησ γηα ηνλ θάζε ηαμηλνκεηή 

ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο, νύηε ηηο ηερληθέο πξνεπεμεξγαζίαο κε ηηο νπνίεο νη 

αιγόξηζκνη εμάγνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Έρσ πεξηγξάςεη ηε κεζνδνινγία θαη 

έρσ παξνπζηάζεη ηα ζεκαληηθά θνκκάηηα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα, νπόηε ηα 

απνηειέζκαηα κνπ κπνξνύλ λα εμαθξηβσζνύλ αλά πάζα ζηηγκή.  
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Διάγραμμα 26: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Σην δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη θαη νπηηθά ε απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ, ζην νπνίν 

δηαθξίλεηαη ε ειαθξώο θαιύηεξε απόδνζε ηνπ KNN. O KNN είλαη ν ηαμηλνκεηήο ν 

νπνίνο όηαλ δέρζεθε αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο εηζόδνπ θαη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ 

δέρζεθαλ πξνεπεμεξγαζία παξνπζίαζε ηε κεγαιύηεξε βειηίσζε. Αθόκε λα αλαθεξζεί 

όηη νη ηαμηλνκεηέο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά, κεγαιύηεξε ηνπ ±3, κε ηελ 

απόξξηςε πεδίσλ.  Ωο γεληθό ζπκπέξαζκα γηα ην ιεμηθό ηνπ AFINN κπνξεί λα εμαρζεί 

όηη δελ είλαη επαξθή γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη, ρσξίο βέβαηα ε απόδνζε ηνπ λα 

είλαη ηόζν θαθή ώζηε λα απνξξηθζεί νινθιεξσηηθά, κε θάπνηεο πξνζζέζεηο ην ιεμηθό 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη αηζζεηά θαιύηεξα απνηειέζκαηα.  

 

 

6.3.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 
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Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ παξάζεζε απνηειεζκάησλ ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook 

πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ AFINN, ην επόκελν βήκα είλαη ε παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα από ην Twitter.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0160 0.0150 0.0 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.4803 0.4509 0.5784 0.4705 0.5490 

Fold Cross Score 0.5914 0.4924 0.6432 0.6000 0.6123 

Prec Score, micro 0.4803 0.5 0.5588 0.4705 0.5490 

Prec Score, macro 0.0878 0.2470 0.4079 0.0894 0.0549 

Prec Score, weighted 0.3288 0.5218 0.5256 0.3373 0.3014 

Recall Score, micro 0.4803 0.5 0.5588 0.4705 0.5490 

Recall Score, macro 0.0968 0.255 0.2124 0.1043 0.1000 

Recall Score, weighted 0.4803 0.5 0.5588 0.4705 0.5490 

f1 Score, micro 0.4803 0.5 0.5588 0.4705 0.5490 

f1 Score, macro 0.0833 0.2366 0.2459 0.0933 0.0708 

f1 Score, weighted 0.3807 0.4991 0.4771 0.3895 0.3891 

fbeta Score, micro 0.4803 0.5 0.5588 0.4705 0.5490 

fbeta Score, macro 0.0826 0.2384 0.3065 0.0901 0.0603 

fbeta Score, weighted 0.3439 0.5074 0.4730 0.3555 0.3313 

Jaccard Similarity 0.4803 0.5 0.5588 0.4705 0.5490 

Hamming Loss 0.5196 0.5 0.4411 0.5294 0.4509 

Zero One Loss 0.5196 0.5 0.4411 0.5294 0.4509 
Πίνακασ 23: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Tα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηαμηλνκεηέο όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter είλαη ζηελ πιεηνςεθία θαιύηεξα ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

εμάγνληαη από ην Facebook. Tε κεγαιύηεξε αύμεζε ηελ πξαγκαηνπνίεη ν KNN, ελώ ν 

SVC καδί κε ην Random Forest παξνπζηάδνπλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Οη Decision 

Tree θαη Random Forest παξνπζηάδνπλ κία αλεθηή δηαθύκαλζε.  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε νπηηθή απεηθόληζε γηα ηελ απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ 

κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο. Οη δύν ηαμηλνκεηέο πνπ μερσξίδνπλ είλαη ν 

Random Forest, o SVC θαη ν Logistic Regression, ιόγσ ηεο πςειήο ηηκήο ζηελ κεηξηθή 

ηεο επαλαμηνιόγεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter, νη ηαμηλνκεηέο 

παξνπζηάδνπλ πςειόηεξν ζθνξ επαλαμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα από ην Facebook. Η κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο ζεσξείηαη ε 

πην έγθπξε κεηξηθή από απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.  
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Διάγραμμα 27: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρσ παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ 

όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο εηζόδνπ θαη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ από ην 

Twitter δέρνληαη πξνεπεμεξγαζία.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0150 0.0840 0.0999 0.0999 0.1019 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0149 0.0 0.0 0.0013 

Mean Accuracy 0.5980 0.5196 0.5784 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

Fold Cross Score 0.6786 0.5816 0.6740 0.6123 0.6740 0.6123 0.6123 

Prec Score, micro 0.5980 0.5392 0.5686 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

Prec Score, macro 0.5078 0.0717 0.4062 0.0549 0.5583 0.0549 0.0549 

Prec Score, weighted 0.6364 0.3181 0.5588 0.3014 0.6830 0.3014 0.3014 

Recall Score, micro 0.5980 0.5392 0.5686 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

Recall Score, macro 0.2195 0.1464 0.1892 0.1000 0.2213 0.1000 0.1000 

Recall Score, weighted 0.5980 0.5392 0.5686 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

f1 Score, micro 0.5980 0.5392 0.5686 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

f1 Score, macro 0.2546 0.0942 0.2084 0.0708 0.2572 0.0708 0.0708 

f1 Score, weighted 0.4936 0.3996 0.4532 0.3891 0.4998 0.3891 0.3891 

fbeta Score, micro 0.5980 0.5392 0.5686 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

fbeta Score, macro 0.3313 0.0791 0.2629 0.0603 0.3409 0.0603 0.0603 

fbeta Score, weighted 0.4975 0.3464 0.4423 0.3313 0.5086 0.3313 0.3313 

Jaccard Similarity 0.5980 0.5392 0.5686 0.5490 0.6078 0.5490 0.5490 

Hamming Loss 0.4019 0.4607 0.4313 0.4509 0.3921 0.4509 0.4509 

Zero One Loss 0.4019 0.4607 0.4313 0.4509 0.3921 0.4509 0.4509 
Πίνακασ 24: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 
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Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα μερσξίδνπλ ηξεηο ηαμηλνκεηέο, o ΚΝΝ, Random Forest 

θαη ν SVC, ελώ όινη νη ηαμηλνκεηέο βειηηώλνπλ ηελ απόδνζε ηνπο.  

 
Διάγραμμα 28: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Σηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ μερσξίδνπλ νη ηξεηο 

αιγόξηζκνη πνπ αλέθεξα λσξίηεξα θαη ην ζθνξ ζηελ κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο ζα 

ραξαθηεξίδνληαλ ηθαλνπνηεηηθό.  

6.4 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ imdb 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ 

δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ AFINN, ην επόκελν βήκα 

είλαη ε κειέηε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ απηά δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ imdb.  
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6.4.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αιγνξίζκσλ όηαλ 

δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook θαη έρνπλ αμηνινγεζεί από 

ην ιεμηθό ηνπ imdb. 

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0013 0.0026 0.0930 0.0930 0.0369 

Score Time(s) 0.0054 0.0007 0.0297 0.0008 0.0 

Mean Accuracy 0.7882 0.8235 0.8352 0.8588 0.8 

Fold Cross Score 0.7847 0.7553 0.8361 0.8198 0.8067 

Prec Score, micro 0.7882 0.8470 0.8588 0.8588 0.8 

Prec Score, macro 0.2276 0.3612 0.5700 0.5700 0.16 

Prec Score, weighted 0.6831 0.8722 0.8564 0.8564 0.64 

Recall Score, micro 0.7882 0.8470 0.8588 0.8588 0.8 

Recall Score, macro 0.2141 0.2508 0.3199 0.3199 0.2 

Recall Score, weighted 0.7882 0.8470 0.8588 0.8588 0.8 

f1 Score, micro 0.7882 0.8470 0.8588 0.8588 0.8 

f1 Score, macro 0.2067 0.2679 0.3647 0.3647 0.1777 

f1 Score, weighted 0.7220 0.8438 0.8219 0.8219 0.7111 

fbeta Score, micro 0.7882 0.8470 0.8588 0.8588 0.8 

fbeta Score, macro 0.2121 0.2984 0.4402 0.4402 0.1666 

fbeta Score, weighted 0.6934 0.8503 0.8242 0.8242 0.6666 

Jaccard Similarity 0.7882 0.8470 0.8588 0.8588 0.8 

Hamming Loss 0.2117 0.1529 0.1411 0.1411 0.2 

Zero One Loss 0.2117 0.1529 0.1411 0.1411 0.2 
Πίνακασ 25: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Τα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ ηνπ imdb είλαη εκθαλώο θαιύηεξα ζε 

ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ είραλ εμαρζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ AFINN. Σηνπο 

ηαμηλνκεηέο Decision Tree θαη Random Forest, παξαηεξείηαη κία δηαθύκαλζε ±3% θαη 

θξίλνληαο από ηε κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο ε θαηάηαμε ζηελ απόδνζε ησλ 

ηαμηλνκεηώλ παξακέλεη ίδηα, θαιύηεξν ζθνξ παξνπζηάδεη ν Random Forest θαη 

ρεηξόηεξν o Decision Tree. Σην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ζηελ 

απόδνζε ηνπ Random Forest κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ imdb. 
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Διάγραμμα 29: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Σηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα ηα 

νπνία αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ imdb, δηαθξίλεηαη ε πςειή απόδνζε όισλ ησλ 

ηαμηλνκεηώλ. Random Forest, Logistic Regression θαη SVC είλαη νη αιγόξηζκνη νη νπνίνη 

μερσξίδνπλ ειαθξώο από άπνςεο απόδνζεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ 

βειηηζηνπνηνύληαη δηαθξίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.031 0.4839 0.0369 0.0379 0.1085 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0015 

Mean Accuracy 0.8352 0.7647 0.8470 0.8705 0.8 0.8235 0.7058 

Fold Cross Score 0.8227 0.8016 0.8324 0.8450 0.8067 0.8542 0.7566 

Prec Score, micro 0.8352 0.7647 0.8352 0.8705 0.8 0.8235 0.8000 

Prec Score, macro 0.3275 0.2509 0.3658 0.4524 0.16 0.2991 0.16 

Prec Score, weighted 0.7641 0.7382 0.7810 0.8621 0.64 0.7418 0.64 

Recall Score, micro 0.8352 0.7647 0.8352 0.8705 0.8 0.8235 0.8 

Recall Score, macro 0.2770 0.3105 0.2600 0.3142 0.2 0.2399 0.2 

Recall Score, weighted 0.8352 0.7647 0.8352 0.8705 0.8 0.8235 0.8 

f1 Score, micro 0.8352 0.7647 0.8352 0.8705 0.8 0.8235 0.8 

f1 Score, macro 0.2877 0.2718 0.2736 0.3544 0.1777 0.2428 0.1777 

f1 Score, weighted 0.787 0.7462 0.7796 0.8515 0.7111 0.7615 0.7111 

fbeta Score, micro 0.8352 0.7647 0.8352 0.8705 0.8 0.8235 0.8000 

fbeta Score, macro 0.3060 0.2579 0.3080 0.4008 0.1666 0.2626 0.1666 

fbeta Score, weighted 0.7691 0.7406 0.7670 0.8521 0.6666 0.7403 0.6666 

Jaccard Similarity 0.8352 0.7647 0.8352 0.8705 0.8 0.8235 0.8 

Hamming Loss 0.1647 0.2352 0.1647 0.1294 0.2 0.1764 0.2 

Zero One Loss 0.1647 0.2352 0.1647 0.1294 0.2 0.1764 0.2 
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Πίνακασ 26: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα αμηνινγήζεθαλ από ην ιεμηθό ηνπ 

AFINN, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αμηνινγήζεθαλ από ην ιεμηθό ην imdb, νη 

ηαμηλνκεηέο ησλ Linear SVC θαη MLP παξνπζίαζαλ πνιύ κεγάιε δηαθύκαλζε κε ηε 

ρξήζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ. Γηα απηό ην ιόγν παξνπζηάζηεθε ε απόδνζε 

ηνπο κόλν όηαλ ζηαζεξνπνηήζεθαλ. 

Από όινπο ηνπο ηαμηλνκεηέο ην πςειόηεξν ζθνξ ζηελ κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο 

επηηεύρζεθε από ηνλ ηαμηλνκεηή ηνπ Logistic Regression. Σε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα 

εηπσζεί όηη όινη νη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά παξόκνηα απόδνζε θαη πνιύ 

θαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ αμηνινγνύληαη από ην 

ιεμηθό ηνπ AFINN.  

 
Διάγραμμα 30: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ ζεσξνύληαη παξαπάλσ ηθαλνπνηεηηθά, θαζώο 

πέληε ζηνπο έμη ηαμηλνκεηέο έρνπλ ζθνξ πςειόηεξν από 0.8 ζηελ κεηξηθή ηεο 

επαλαμηνιόγεζεο. Σε πξνβιήκαηα επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζα ην 0.8 ζεσξείηαη από 

ηηο πςειόηεξεο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πεηύρεη έλαο ηαμηλνκεηήο, ιόγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Τν ιεμηθό ηνπ imdb παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα όηαλ δέρεηαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη θαη άκα πξαγκαηνπνηεζνύλ θάπνηεο αιιαγέο 

ζε απηό, ελδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ λα γίλνπλ εληππσζηαθά πςειά.   
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6.4.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ αλάιπζε ησλ αιγνξίζκσλ ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook, 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ από ην imdb, αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από ην 

Twitter. 

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.001 0.0022 0.0521 0.0512 0.0309 

Score Time(s) 0.0047 0.0006 0.0109 0.0009 0.0 

Mean Accuracy 0.8235 0.8431 0.8431 0.8137 0.8137 

Fold Cross Score 0.7633 0.7997 0.8081 0.731 0.7702 

Prec Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8137 

Prec Score, macro 0.2989 0.5959 0.6884 0.3877 0.3623 

Prec Score, weighted 0.7312 0.8269 0.824 0.7919 0.7507 

Recall Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8137 

Recall Score, macro 0.2399 0.5552 0.4801 0.2021 0.22 

Recall Score, weighted 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8137 

f1 Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8137 

f1 Score, macro 0.2427 0.5518 0.5052 0.2148 0.2155 

f1 Score, weighted 0.7585 0.8299 0.7931 0.7572 0.7382 

fbeta Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8137 

fbeta Score, macro 0.2624 0.5645 0.5564 0.2581 0.2401 

fbeta Score, weighted 0.7341 0.8226 0.7875 0.7468 0.7132 

Jaccard Similarity 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8137 

Hamming Loss 0.1764 0.147 0.1666 0.1862 0.1862 

Zero One Loss 0.1764 0.147 0.1666 0.1862 0.1862 
Πίνακασ 27: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Παξαηεξώληαο ηα ζθνξ ησλ κεηξηθώλ ησλ αιγνξίζκσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ από 

ην imdb ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζαθώο αλώηεξα αλ 

ζπγθξηζνύλ κε απηά πνπ έρνπλ κεηξεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ AFINN. Σε ζρέζε κε 

ηα δεδνκέλα πνπ έρσ εμάγεη από ην Facebook, κόλν ν Logistic Regression 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά θαζώο παξαηεξείηαη πηώζε κέρξη θαη 7%, ελώ νη ππόινηπνη 

ηαμηλνκεηέο έρνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο.  
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Διάγραμμα 31: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Από ηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ δελ δηαθξίλεηαη θάπνηνο 

από πιεπξάο απόδνζεο, θαζώο όινη, πιελ ηνπ Logistic Regression, παξνπζηάδνπλ 

παξόκνηα ζθνξ ζε όιεο ηηο κεηξηθέο. Σηνλ επόκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη αιγόξηζκνη 

κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο εηζόδνπ θαη κε ηα δεδνκέλα εηζόδνπ λα έρνπλ ππνζηεί 

πξνεπεμεξγαζία.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0010 0.0022 0.0521 0.0512 0.101 0.0 0.0498 

Score Time(s) 0.0047 0.0006 0.0109 0.0009 0.0 0.0 0.0013 

Mean Accuracy 0.8235 0.8431 0.8431 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

Fold Cross Score 0.7633 0.7997 0.8081 0.731 0.8083 0.7702 0.7702 

Prec Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

Prec Score, macro 0.2989 0.5959 0.6884 0.3877 0.7656 0.1607 0.1607 

Prec Score, weighted 0.7312 0.8269 0.8240 0.7919 0.8521 0.6462 0.6462 

Recall Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

Recall Score, macro 0.2399 0.5552 0.4801 0.2021 0.445 0.2 0.2 

Recall Score, weighted 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

f1 Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

f1 Score, macro 0.2427 0.5518 0.5052 0.2148 0.462 0.1782 0.1782 

f1 Score, weighted 0.7585 0.8299 0.7931 0.7572 0.7734 0.7165 0.7165 

fbeta Score, micro 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

fbeta Score, macro 0.2624 0.5645 0.5564 0.2581 0.5263 0.1673 0.1673 

fbeta Score, weighted 0.7341 0.8226 0.7875 0.7468 0.7670 0.6726 0.6726 

Jaccard Similarity 0.8235 0.8529 0.8333 0.8137 0.8333 0.8039 0.8039 

Hamming Loss 0.1764 0.147 0.1666 0.1862 0.1666 0.196 0.196 

Zero One Loss 0.1862 0.196 0.1960 0.196 0.1666 0.196 0.196 
Πίνακασ 28: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 
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Οη ηαμηλνκεηέο Linear SVC θαη MLP παξνπζηάδνληαη κόλν όηαλ ηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ δέρνληαη πξνεπεμεξγαζία, γηαηί εηδάιισο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθύκαλζε. Η 

δηαθύκαλζε απηώλ ησλ δύν ηαμηλνκεηώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρσ 

ζπιιέμεη, νπόηε όηαλ δελ αλαθέξσ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ εηζόδνπ, παξνπζηάδνπλ πςειή δηαθύκαλζε, ε νπνία 

θάλεη ηελ αδύλαηε ηελ αμηνιόγεζε ηνπο.  

Οη ππόινηπνη ηαμηλνκεηέο δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο ζηελ απόδνζε είηε εθηεινύληαη 

κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο εηζόδνπ είηε κε ηηο παξακέηξνπο εηζόδνπ πνπ 

πξνηείλνληαη από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε.  

 
Διάγραμμα 32: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό imdb, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Παξαηεξώληαο ην δηάγξακκα κε ηε ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο ησλ 6 ηαμηλνκεηώλ, δελ 

μερσξίδεη θάπνηνο αιγόξηζκνο από ηνπο ππόινηπνπο. Oη αιγόξηζκνη ηνπ Decision Tree 

θαη Random Forest εκθαλίδνπλ λα πξνεγνύληαη ειάρηζηα ζε απόδνζε κε ηνπο 

ππόινηπνπο, αιιά αλ ιάβνπκε ππόςηλ θαη ηε δηαθύκαλζε ησλ δύν ζπγθεθξηκέλσλ 

αιγνξίζκσλ απηή ε δηαθνξά γίλεηαη αζήκαληε. Τν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη 

όηη νη απινί ηαμηλνκεηέο εκθαλίδνπλ βέιηηζηα απνηειέζκαηα, απιά κε ηε ρξήζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ. 
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6.5 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ Amazon/TripAdvisor 

To ηξίην ιεμηθό ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ αλάγλσζε 

δεδνκέλσλ πξνεξρνκέλσλ από θνηλσληθά δίθηπα είλαη ην ιεμηθό ηνπ 

Amazon/TripAdvisor. Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δνκή ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηα πξνεγνύκελα ιεμηθά.  

6.5.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Πξώηα παξνπζηάδεηαη ε απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα από ην 

Facebook θαη εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ εηζόδνπ.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.016 0.0399 0.231 0.019 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0029 

Mean Accuracy 0.0941 0.1529 0.1882 0.1058 0.0941 

Fold Cross Score 0.1329 0.1381 0.2122 0.1405 0.1763 

Prec Score, micro 0.0941 0.1529 0.1764 0.1058 0.0941 

Prec Score, macro 0.0174 0.0726 0.1243 0.0528 0.0043 

Prec Score, weighted 0.0381 0.2226 0.2683 0.1441 0.01 

Recall Score, micro 0.0941 0.1529 0.1764 0.1058 0.0941 

Recall Score, macro 0.0512 0.0653 0.0962 0.051 0.0404 

Recall Score, weighted 0.0941 0.1529 0.1764 0.1058 0.0941 

f1 Score, micro 0.0941 0.1529 0.1764 0.1058 0.0941 

f1 Score, macro 0.0235 0.0554 0.0764 0.0438 0.0078 

f1 Score, weighted 0.0461 0.146 0.1252 0.0942 0.0182 

fbeta Score, micro 0.0941 0.1529 0.1764 0.1058 0.0941 

fbeta Score, macro 0.0190 0.0597 0.0851 0.0442 0.0052 

fbeta Score, weighted 0.0398 0.1702 0.1444 0.1033 0.0122 

Jaccard Similarity 0.0941 0.1529 0.1764 0.1058 0.0941 

Hamming Loss 0.9058 0.847 0.8235 0.8941 0.9058 

Zero One Loss 0.9058 0.847 0.8235 0.8941 0.9058 
Πίνακασ 29: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Facebook 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ είλαη απνγνεηεπηηθά. Με βάζε ηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ είραλ νη ηαμηλνκεηέο όηαλ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ αμηνινγήζεθαλ από ην ιεμηθό ηνπ 



 

125 
 

imdb, πεξίκελα ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό λα παξνπζηάζεη παξόκνηα απόδνζε. Αιιά 

απνδεηθλύεηαη όηη δελ παίδεη κεγάιν ξόιν ε βαζηθή ηδέα πίζσ από ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη έλα ιεμηθό, αιιά νη εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ.   

 
Διάγραμμα 33: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Facebook 

Σηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ αιγνξίζκσλ θαίλεηαη γηα κηα αθόκε θνξά 

ε απνγνεηεπηηθή απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ. Γελ είλαη δπλαηόλ λα μερσξίζεη θάπνηνο 

αιγόξηζκνο, γηαηί θαλέλαο δελ παξνπζηάδεη έζησ αλεθηή απόδνζε. Παξόιν απηά 

πξαγκαηνπνηείηαη Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε θαη πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ 

θαη ηα απνηειέζκαηα παξαζέηνληαη παξαθάησ.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 
Train Time(s) 0.0039 0.0 0.012 0.256 0.084 0.0080 1.6789 

Score Time(s) 0.059 0.0 0.0009 0.0009 0.003 0.0009 0.002 

Mean Accuracy 0.1411 0.1529 0.1764 0.1882 0.1529 0.1529 0.1176 

Fold Cross Score 0.2077 0.1754 0.164 0.2167 0.2151 0.2223 0.1784 

Prec Score, micro 0.1411 0.1411 0.1647 0.1882 0.1529 0.1529 0.1058 

Prec Score, macro 0.0258 0.0166 0.0577 0.1044 0.1115 0.0337 0.0055 

Prec Score, weighted 0.0404 0.04 0.0958 0.2896 0.2474 0.0682 0.0128 

Recall Score, micro 0.1411 0.1411 0.1647 0.1882 0.1529 0.1529 0.1058 

Recall Score, macro 0.0746 0.0652 0.0847 0.0965 0.0819 0.0779 0.0454 

Recall Score, weighted 0.1411 0.1411 0.1647 0.1882 0.1529 0.1529 0.1058 

f1 Score, micro 0.1411 0.1411 0.1647 0.1882 0.1529 0.1529 0.1058 

f1 Score, macro 0.0349 0.0260 0.0577 0.0757 0.0617 0.0426 0.0098 

f1 Score, weighted 0.0569 0.0609 0.0989 0.1608 0.0999 0.0811 0.0229 

fbeta Score, micro 0.1411 0.1411 0.1647 0.1882 0.1529 0.1529 0.1058 

fbeta Score, macro 0.0286 0.0194 0.0567 0.075 0.0724 0.0361 0.0067 
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fbeta Score, weighted 0.0453 0.0462 0.0948 0.1746 0.1237 0.1529 0.0156 

Jaccard Similarity 0.1411 0.1411 0.1647 0.1882 0.1529 0.1529 0.1058 

Hamming Loss 0.8588 0.8588 0.8352 0.8117 0.8470 0.847 0.8941 

Zero One Loss 0.8588 0.8588 0.8352 0.8117 0.8470 0.847 0.8941 
Πίνακασ 30: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή βειηίσζε όηαλ δέρνληαη ηηο πξνηεηλόκελεο 

παξακέηξνπο από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε, αιιά δελ είλαη αξθεηή ώζηε λα ζεσξεζεί 

απνδεθηή ε απόδνζε ηνπο.  

 
Διάγραμμα 34: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Από ηελ νπηηθή απεηθόληζε ησλ ηαμηλνκεηώλ θαίλεηαη γηα κηα αθόκε θνξά ε θαθή 

απόδνζε ηνπο. Καλέλαο αιγόξηζκνο δελ παξνπζηάδεη έζησ απνδεθηό ζθνξ νύηε ζε κία 

κεηξηθή. 

Η εμήγεζε πνπ δίλεηαη γηα ηελ ηόζν θαθή απόδνζε ηνπ ιεμηθνύ, ζε όινπο ηνπο 

ηαμηλνκεηέο, έγθεηηαη ζηνλ ηξόπν βαζκνινγίαο ηνπ ιεμηθνύ πνπ είρε ηεζεί. Σε αληίζεζε 

κε ην ιεμηθό ηνπ imdb, όπνπ νη ιέμεηο βαζκνινγνύληαη ζηελ θιίκαθα [1,10] ζην ιεμηθό 

ηνπ Amazon/TripAdvisor αμηνινγνύληαη ζηελ θιίκαθα [1,5]. H δηαθνξά ζην εύξνο ηηκώλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κέζεο ηηκέο πνπ έρεη ην θάζε ιεμηθό, 3.3 ην ιεμηθό ηνπ 

Amazon/TripAdvisor θαη 5.7 ην ιεμηθό ηνπ imdb, δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθή θαηαλνκή 

ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ. Σην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor ππάξρεη κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ζηηο ηηκέο [0,5] ελ κέξεη εμαηηίαο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ιέμεσλ πνπ 

απνδίδεηαη από ην ιεμηθό θαη ελ κέξεη επεηδή ππάξρνπλ πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ 

αλαγλσξίδεηαη νύηε κία ιέμε. Αληίζεηα ζην ιεμηθό ηνπ imdb ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ 

ππάξρεη νύηε κία ιέμε ζηελ πξόηαζε πξνο αλάιπζε ε πξόηαζε βαζκνινγείηαη κε κεδέλ 

θαη δελ ζπζζσξεύεηαη ζην ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό.  
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6.5.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Τν επόκελν βήκα είλαη ε εμέηαζε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα από ην 

Twitter ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor. Από ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηα πξνεγνύκελα ιεμηθά πεξηκέλσ νη αιγόξηζκνη λα 

παξνπζηάζνπλ ειαθξώο θαιύηεξε απόδνζε.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0009 0.002 0.023 0.0439 0.022 

Score Time(s) 0.002 0.0009 0.001 0.0 0.0049 

Mean Accuracy 0.1372 0.2745 0.3529 0.1764 0.147 

Fold Cross Score 0.1867 0.3065 0.3157 0.2641 0.2812 

Prec Score, micro 0.1372 0.2647 0.2352 0.1764 0.147 

Prec Score, macro 0.0732 0.1676 0.1949 0.0909 0.104 

Prec Score, weighted 0.1385 0.3002 0.3072 0.1978 0.2256 

Recall Score, micro 0.1372 0.2647 0.2352 0.1764 0.147 

Recall Score, macro 0.0798 0.1441 0.1516 0.0898 0.0898 

Recall Score, weighted 0.1372 0.2647 0.2352 0.1764 0.1470 

f1 Score, micro 0.1372 0.2647 0.2352 0.1764 0.1470 

f1 Score, macro 0.0646 0.1427 0.1532 0.0826 0.0491 

f1 Score, weighted 0.1124 0.2636 0.2398 0.1727 0.0771 

fbeta Score, micro 0.1372 0.2647 0.2352 0.1764 0.147 

fbeta Score, macro 0.0671 0.152 0.1704 0.0859 0.0535 

fbeta Score, weighted 0.1218 0.2784 0.2688 0.1846 0.0915 

Jaccard Similarity 0.1372 0.2647 0.2352 0.1764 0.147 

Hamming Loss 0.8627 0.7352 0.7647 0.8235 0.8529 

Zero One Loss 0.8627 0.7352 0.7647 0.8235 0.8529 
Πίνακασ 31: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα από 

ην Twitter, κε ηνπο Decision Tree θαη Random Forest λα μερσξίδνπλ. Σπλερίδνπλ όκσο νη 

αιγόξηζκνη λα κελ κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ έζησ αλεθηή απόδνζε.  

Παξαηίζεηαη νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε 

ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο εηζόδνπ θαη δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

εμαρζεί από ην Twitter. 
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Διάγραμμα 35: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Twitter 

Σην δηάγξακκα ζύγθξηζεο θαίλεηαη όηη ν Random Forest μερσξίδεη ζε απόδνζε, αιιά 

ην ζθνξ ηνπ δελ είλαη αξθεηά πςειό ώζηε ην ιεμηθό λα ζεσξεζεί απνδεθηό γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνληαη 

ηα ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.001 0.002 0.023 0.1319 0.083 0.016 2.1052 

Score Time(s) 0.0039 0.0009 0.001 0.0 0.0019 0.0009 0.0032 

Mean Accuracy 0.2549 0.2745 0.2450 0.2058 0.245 0.1764 0.2745 

Fold Cross Score 0.3572 0.3065 0.3157 0.2786 0.3291 0.2752 0.3420 

Prec Score, micro 0.2549 0.2647 0.2352 0.2058 0.245 0.1764 0.2647 

Prec Score, macro 0.315 0.1676 0.1949 0.1606 0.4328 0.1097 0.1907 

Prec Score, weighted 0.3564 0.3002 0.3072 0.1963 0.5246 0.1704 0.2754 

Recall Score, micro 0.2549 0.2647 0.2352 0.2058 0.245 0.1764 0.2647 

Recall Score, macro 0.2003 0.1441 0.1516 0.142 0.1911 0.1079 0.1905 

Recall Score, weighted 0.2549 0.2647 0.2352 0.2058 0.245 0.1764 0.2647 

f1 Score, micro 0.2549 0.2647 0.2352 0.2058 0.245 0.1764 0.2647 

f1 Score, macro 0.2058 0.1427 0.1532 0.1211 0.1961 0.0975 0.1831 

f1 Score, weighted 0.2396 0.2636 0.2398 0.1682 0.2195 0.1565 0.2579 

fbeta Score, micro 0.2549 0.2647 0.2352 0.2058 0.245 0.1764 0.2647 

fbeta Score, macro 0.2474 0.1520 0.1704 0.1313 0.2703 0.1019 0.1860 

fbeta Score, weighted 0.2827 0.2784 0.2688 0.1738 0.3084 0.1612 0.2656 

Jaccard Similarity 0.2549 0.2647 0.2352 0.2058 0.245 0.1764 0.2647 

Hamming Loss 0.7450 0.7352 0.7647 0.7941 0.7549 0.8235 0.7352 

Zero One Loss 0.7450 0.7352 0.7647 0.7941 0.7549 0.8235 0.7352 
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Πίνακασ 32: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 

Τα ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ έρνπλ έξζεη πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο πιένλ θαη δελ 

ππάξρεη θάπνηνο αιγόξηζκνο πνπ λα μερσξίδεη από πιεπξάο απόδνζεο. Σην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη θαη κία νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ. 

 
Διάγραμμα 36: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Amazon/TripAdvisor, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Από ην δηάγξακκα απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ δελ μερσξίδεη θάπνηνο ηαμηλνκεηήο. Ο 

ΚΝΝ παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε ηηκή ζηελ κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο, θαζώο 

επίζεο θαιέο ηηκέο ζε όιεο ηηο ππόινηπεο κεηξηθέο θαη κεδεληθή δηαθύκαλζε. 

Αθνινπζνύλ από άπνςεο απόδνζεο νη αιγόξηζκνη ησλ SVC θαη MLP. 

Παξόιε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε γηα βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ 

ηαμηλνκεηώλ, ην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor δελ μεπεξλάεη ην 50%, νπόηε δελ 

ζπληζηάηαη ζηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη. 
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6.6 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ Goodreads 

Σε απηό ην ππνθεθάιαην ην ιεμηθό πνπ κειεηάηαη αμηνπνηεί ηνπο πόξνπο από ηελ 

ηζηνζειίδα Goodreads. Τν ιεμηθό έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor, νπόηε πεξηκέλσ νκνηόηεηεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ.  

6.6.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Πξνρσξάσ ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ ηα 

δεδνκέλα ηνπ Facebook έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ Goodreads.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0039 0.0049 0.138 0.0 

Score Time(s) 0.0 0.001 0.015 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.1176 0.1529 0.1882 0.1058 0.1176 

Fold Cross Score 0.1292 0.1627 0.1628 0.1816 0.1292 

Prec Score, micro 0.1176 0.1411 0.1647 0.1058 0.1176 

Prec Score, macro 0.0372 0.0554 0.0641 0.0685 0.0372 

Prec Score, weighted 0.0915 0.1383 0.1692 0.19 0.0915 

Recall Score, micro 0.1176 0.1411 0.1647 0.1058 0.1176 

Recall Score, macro 0.0527 0.0596 0.0668 0.0443 0.0527 

Recall Score, weighted 0.1176 0.1411 0.1647 0.1058 0.1176 

f1 Score, micro 0.1176 0.1411 0.1647 0.1058 0.1176 

f1 Score, macro 0.0357 0.0565 0.0574 0.0348 0.0357 

f1 Score, weighted 0.0832 0.1372 0.1464 0.086 0.0832 

fbeta Score, micro 0.1176 0.1411 0.1647 0.1058 0.1176 

fbeta Score, macro 0.0349 0.0556 0.0594 0.0379 0.0349 

fbeta Score, weighted 0.0838 0.1373 0.1545 0.0982 0.0838 

Jaccard Similarity 0.1176 0.1411 0.1647 0.1058 0.1176 

Hamming Loss 0.8823 0.8588 0.8352 0.8941 0.8823 

Zero One Loss 0.8823 0.8588 0.8352 0.8941 0.8823 
Πίνακασ 33: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Τα ζθνξ πνπ ζεκεηώλνπλ νη ηαμηλνκεηέο είλαη εμίζνπ ρακειά κε ηα ζθνξ πνπ 

ζεκείσζαλ νη ηαμηλνκεηέο όηαλ δέρζεθαλ σο είζνδν δεδνκέλα ηα νπνία είραλ 
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αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor. Aθόκε πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν 

Random Forest παξνπζίαζε κεγαιύηεξε δηαθύκαλζε ζε ζρέζε κε ην Decision Tree, ±5% 

έλαληη ±2%. 

 
Διάγραμμα 37: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό AFINN, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Από ηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ αιγνξίζκσλ θαίλεηαη όηη ν Random 

Forest παξνπζηάδεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. H αιήζεηα είλαη όηη ε θαηάηαμε ησλ 

αιγνξίζκσλ δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζώο ην ιεμηθό ηνπ Goodreads θαίλεηαη 

αλεπαξθή, γηα απηό εμεηάδνληαη ηα ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο παξακέηξνπο από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε, πνπ ίζσο δείμνπλ θάπνηα 

βειηίσζε. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0039 0.0049 0.084 0.0509 0.062 1.264 

Score Time(s) 0.003 0.001 0.015 0.0 0.002 0.0 0.0017 

Mean Accuracy 0.1529 0.1529 0.1882 0.2 0.1647 0.1411 0.2117 

Fold Cross Score 0.2004 0.1627 0.1628 0.222 0.2096 0.1812 0.2237 

Prec Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

Prec Score, macro 0.0857 0.0554 0.0641 0.0595 0.0554 0.0361 0.1078 

Prec Score, weighted 0.1079 0.1383 0.1692 0.1384 0.1363 0.1004 0.162 

Recall Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

Recall Score, macro 0.1067 0.0596 0.0668 0.091 0.0797 0.0558 0.1274 

Recall Score, weighted 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

f1 Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

f1 Score, macro 0.0897 0.0565 0.0574 0.0642 0.0465 0.0386 0.1117 

f1 Score, weighted 0.1156 0.1372 0.1464 0.1443 0.1015 0.103 0.1673 

fbeta Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 
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fbeta Score, macro 0.0867 0.0556 0.0594 0.0603 0.0463 0.0363 0.1085 

fbeta Score, weighted 0.1095 0.1373 0.1545 0.1381 0.1076 0.0993 0.1619 

Jaccard Similarity 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

Hamming Loss 0.847 0.8588 0.8352 0.8 0.8352 0.8588 0.8 

Zero One Loss 0.847 0.8588 0.8352 0.8 0.8352 0.8588 0.8 
Πίνακασ 34: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή βειηίσζε, πιελ ησλ Decision Tree θαη 

Random Forest ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί πηζαλή αύμεζε ζηα ζθνξ ιόγσ 

ηεο δηαθύκαλζεο πνπ παξνπζηάδνπλ. Η απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ ζπλερίδεη λα είλαη 

πνιύ ρακειή θαη ην ιεμηθό λα κελ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρσ 

ζπιιέμεη από ην Facebook.  

 
Διάγραμμα 38: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Από όινπο ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ έρνπλ κειεηεζεί, έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 

αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ θαη πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ εηζόδνπ, μερσξίδεη 

ειαθξώο ν Logistic Regression θαη ν MLP. Σε θακία πεξίπησζε όκσο ε απόδνζε 

θαλελόο από ηνπο δύν αιγνξίζκνπο δελ ραξαθηεξίδεηαη σο αξθεηά θαιή, ώζηε ην ιεμηθό 

ηνπ Goodreads λα ζεσξείηαη απνδεθηό. Τν ιεμηθό ηνπ Goodreads παξνπζηάδεη 

ζπκπεξηθνξά παξόκνηα κε απηή ηνπ ιεμηθνύ Amazon/TripAdvisor.  
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6.6.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Σπλερίδνληαο ηε κειέηε ηνπ ιεμηθνύ Goodreads, εθαξκόδνληαη νη ηαμηλνκεηέο ζηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ην Twitter θαη έρνπλ αμηνινγεζεί από ην 

ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.003 0.0309 0.0409 0.021 

Score Time(s) 0.0159 0.0 0.002 0.001 0.0029 

Mean Accuracy 0.1372 0.3039 0.3333 0.2058 0.196 

Fold Cross Score 0.1789 0.2732 0.3088 0.2915 0.2499 

Prec Score, micro 0.1372 0.2941 0.3137 0.2058 0.196 

Prec Score, macro 0.0565 0.1875 0.2113 0.1177 0.1934 

Prec Score, weighted 0.1495 0.3213 0.3343 0.2321 0.382 

Recall Score, micro 0.1372 0.2941 0.3137 0.2058 0.196 

Recall Score, macro 0.0594 0.2272 0.2458 0.1099 0.1026 

Recall Score, weighted 0.1372 0.2941 0.3137 0.2058 0.196 

f1 Score, micro 0.1372 0.2941 0.3137 0.2058 0.196 

f1 Score, macro 0.0467 0.1773 0.207 0.1041 0.0764 

f1 Score, weighted 0.1169 0.2904 0.2968 0.1991 0.1568 

fbeta Score, micro 0.1372 0.2941 0.3137 0.2058 0.196 

fbeta Score, macro 0.0503 0.1797 0.2046 0.1091 0.1063 

fbeta Score, weighted 0.1303 0.3042 0.312 0.2124 0.22 

Jaccard Similarity 0.1372 0.2941 0.3137 0.2058 0.196 

Hamming Loss 0.8627 0.7058 0.6862 0.7941 0.8039 

Zero One Loss 0.8627 0.7058 0.6862 0.7941 0.8039 
Πίνακασ 35: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Η βειηίσζε ησλ αιγνξίζκσλ είλαη εληππσζηαθή ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα ηνπ Facebook. Ο ΚΝΝ παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε βειηίσζε 

θαηά +3% θαη o Decision Tree ηε κεγαιύηεξε θαηά 15%. Πξέπεη λα ζεκεηώζσ όηη νη 

αιγόξηζκνη ηνπ Decision Tree θαη Random Forest παξνπζηάδνπλ όπσο ζπλήζσο κία 

δηαθύκαλζε, ε νπνία όκσο είλαη απνδεθηή, αθνύ είλαη ζην ±3%. Παξόιε ηελ βειηίσζε 

ζηα ζθνξ πνπ παξνπζηάδνπλ όινη νη ηαμηλνκεηέο, ην ιεμηθό ηνπ Goodreads θξίλεηαη 

αλεπαξθέο.  
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Διάγραμμα 39: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 

Από ηελ νπηηθή απεηθόληζε ησλ ηεζζάξσλ αιγνξίζκσλ μερσξίδνπλ νη Decision Tree 

θαη Random Forest. Βέβαηα θαλείο από ηνπο αιγνξίζκνπο δελ παξνπζηάδεη αξθεηά πςειό 

ζθνξ ώζηε λα ζεσξεζεί ην ιεμηθό ηνπ Goodreads απνδεθηό, γηα απηό πξνρσξάσ ζηελ 

εθηέιεζε κε βέιηηζηεο παξακέηξνπο εηζόδνπ. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0039 0.0049 0.084 0.0509 0.062 1.264 

Score Time(s) 0.003 0.001 0.015 0.0 0.002 0.0 0.0017 

Mean Accuracy 0.1529 0.1529 0.1882 0.2 0.1647 0.1411 0.2117 

Fold Cross Score 0.2004 0.1627 0.1628 0.222 0.2096 0.1812 0.2237 

Prec Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

Prec Score, macro 0.0857 0.0554 0.0641 0.0595 0.0554 0.0361 0.1078 

Prec Score, weighted 0.1079 0.1383 0.1692 0.1384 0.1363 0.1004 0.162 

Recall Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

Recall Score, macro 0.1067 0.0596 0.0668 0.091 0.0797 0.0558 0.1274 

Recall Score, weighted 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

f1 Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

f1 Score, macro 0.0897 0.0565 0.0574 0.0642 0.0465 0.0386 0.1117 

f1 Score, weighted 0.1156 0.1372 0.1464 0.1443 0.1015 0.103 0.1673 

fbeta Score, micro 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

fbeta Score, macro 0.0867 0.0556 0.0594 0.0603 0.0463 0.0363 0.1085 

fbeta Score, weighted 0.1095 0.1373 0.1545 0.1381 0.1076 0.0993 0.1619 

Jaccard Similarity 0.1529 0.1411 0.1647 0.2 0.1647 0.1411 0.2 

Hamming Loss 0.847 0.8588 0.8352 0.8 0.8352 0.8588 0.8 
Πίνακασ 36: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 
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Σπλνιηθά από ηνπο αιγνξίζκνπο, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ν KNN παξνπζηάδεη ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ηαμηλνκεηέο, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε ην ιεμηθό ηνπ Goodreads δελ είλαη επαξθή γηα ηα δεδνκέλα πνπ κειεηώ. 

 
Διάγραμμα 40: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Goodreads, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

To ιεμηθό ηνπ Goodreads δελ πξνηείλεηαη γηα ηε θύζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ 

ζπιιέμεη, όπσο θαη ην ιεμηθό ηνπ Amazon/TripAdvisor, ην νπνίν κειεηήζεθε λσξίηεξα. 

Παξόιν ηελ πξνζπάζεηα γηα αύμεζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ, θακία κεηξηθή δελ 

μεπέξαζε ην 0.4.  

Η εξγαζία ζπλερίδεη κε ηελ κειέηε ηνπ ιεμηθνύ ηνπ OpenTable, αιιά ε αίζζεζε πνπ 

δίλεηαη είλαη όηη νύηε ην ιεμηθό ηνπ OpenTable ζα κπνξέζεη λα παξνπζηάζεη απνδεθηά 

ζθνξ ζηηο κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηώ, εμαηηίαο ηεο θιίκαθαο πάλσ ζηελ νπνία 

βαζκνινγνύληαη νη εγγξαθέο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο κέζνπο όξνπο πνπ εκθαλίδνπλ.  
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6.7 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ Opentable 

Τν ηειεπηαίν ιεμηθό ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ιεμηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από αλάγλσζε 

δεδνκέλσλ ζε site πνπ κειεηάσ είλαη ην ιεμηθό ηνπ Opentable. H απόδνζε πνπ πεξηκέλσ 

λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό είλαη παξόκνηα κε ηελ απόδνζε ησλ ιεμηθώλ 

Amazon/TripAdvisor θαη Goodreads. 

6.7.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ όηαλ αμηνινγεί δεδνκέλα ηα νπνία πξνέξρνληαη από ην 

Facebook θαη νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο εηζόδνπ 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.016000 0.147 0.0 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.1411 0.1529 0.1882 0.1764 0.1411 

Fold Cross Score 0.1345 0.1113 0.1414 0.1835 0.1345 

Prec Score, micro 0.1411 0.1058 0.1764 0.1764 0.1411 

Prec Score, macro 0.0367 0.0601 0.0853 0.0858 0.0367 

Prec Score, weighted 0.0797 0.1016 0.1497 0.1876 0.0797 

Recall Score, micro 0.1411 0.1058 0.1764 0.1764 0.1411 

Recall Score, macro 0.0688 0.0825 0.0973 0.0812 0.0688 

Recall Score, weighted 0.1411 0.1058 0.1764 0.1764 0.1411 

f1 Score, micro 0.1411 0.1058 0.1764 0.1764 0.1411 

f1 Score, macro 0.0424 0.0673 0.0805 0.0785 0.0424 

f1 Score, weighted 0.0907 0.1024 0.142 0.1714 0.0907 

fbeta Score, micro 0.1411 0.1058 0.1764 0.1764 0.1411 

fbeta Score, macro 0.0384 0.0624 0.082 0.0813 0.0384 

fbeta Score, weighted 0.0829 0.1017 0.144 0.1778 0.0829 

Jaccard Similarity 0.1411 0.1058 0.1764 0.1764 0.1411 

Hamming Loss 0.8588 0.8941 0.8235 0.8235 0.8588 

Zero One Loss 0.8588 0.8941 0.8235 0.8235 0.8588 
Πίνακασ 37: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 
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Οη ηαμηλνκεηέο απνδίδνπλ ρακειά ζθνξ, όπσο άιισζηε αλακελόηαλ, ρσξίο λα 

μερσξίδεη από πιεπξάο απόδνζεο θάπνηνο αιγόξηζκνο. Αθνινπζεί ε νπηηθή απεηθόληζε 

ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο 

εηζόδνπ θαη αμηνινγνύλ δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ην Facebook.  

 
Διάγραμμα 41: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Από ηελ παξαηήξεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο μερσξίδεη ειαθξώο ν Logistic Regression, o 

νπνίνο παξνπζηάδεη ειαθξώο θαιύηεξν ζθνξ ζηελ κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο. Τν 

ιεμηθό ηνπ Opentable δελ έρεη απνδεθηή απόδνζε ζε θακία κεηξηθή. Η ζπκπεξηθνξά ησλ 

ηαμηλνκεηώλ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.013 0.0889 0.042 0.2956 

Score Time(s) 0.015 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0019 

Mean Accuracy 0.1529 0.1529 0.1882 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 

Fold Cross Score 0.1727 0.1113 0.1414 0.2067 0.1766 0.1652 0.1766 

Prec Score, micro 0.1529 0.1058 0.1764 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 

Prec Score, macro 0.0813 0.0601 0.0853 0.0714 0.0058 0.0704 0.0058 

Prec Score, weighted 0.1008 0.1016 0.1497 0.1477 0.0112 0.1564 0.0112 

Recall Score, micro 0.1529 0.1058 0.1764 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 

Recall Score, macro 0.0856 0.0825 0.0973 0.0868 0.0555 0.0664 0.0555 

Recall Score, weighted 0.1529 0.1058 0.1764 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 

f1 Score, micro 0.1529 0.1058 0.1764 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 

f1 Score, macro 0.0542 0.0673 0.0805 0.0593 0.0106 0.0561 0.0106 

f1 Score, weighted 0.0844 0.1024 0.142 0.1219 0.0202 0.1275 0.0202 

fbeta Score, micro 0.1529 0.1058 0.1764 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 
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fbeta Score, macro 0.0621 0.0624 0.082 0.0614 0.0071 0.0615 0.0071 

fbeta Score, weighted 0.0864 0.1017 0.144 0.1271 0.0136 0.1382 0.0136 

Jaccard Similarity 0.1529 0.1058 0.1764 0.1764 0.1058 0.1529 0.1058 

Hamming Loss 0.8470 0.8941 0.8235 0.8235 0.8941 0.847 0.8941 

Zero One Loss 0.8470 0.8941 0.8235 0.8235 0.8941 0.847 0.8941 
Πίνακασ 38: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή βειηίσζε όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία 

έρνπλ ππνζηεί πξνεπεμεξγαζία θαη απηνί εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο, 

αιιά ζε θακία πεξίπησζε ε απόδνζε ηνπ ιεμηθνύ δελ ζεσξείηαη απνδεθηή.  

 
Διάγραμμα 42: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Από ην δηάγξακκα απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ θαίλεηαη μεθάζαξα ε ρακειή 

απόδνζε ησλ classifies ζην ιεμηθό ηνπ Opentable. To ιεμηθό ηνπ OpenTable δελ 

πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη. Σηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ιεμηθνύ όηαλ δέρεηαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter, 

αιιά νύηε ζε απηά ηα δεδνκέλα είλαη πηζαλό λα παξνπζηάζεη απνδεθηή απόδνζε.  
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6.7.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ κειέηε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ ηα δεδνκέλα ηνπ Facebook 

αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ Opentable, αθνινπζεί ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία από ην Twitter. Τα ζθνξ πνπ 

επηηπγράλνπλ νη ηαμηλνκεηέο όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο κεηξηθέο 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.0309 0.0179 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.147 0.3039 0.2549 0.1862 0.1862 

Fold Cross Score 0.1907 0.2721 0.3437 0.2649 0.2554 

Prec Score, micro 0.147 0.2941 0.2745 0.1862 0.1862 

Prec Score, macro 0.1177 0.2363 0.2187 0.1445 0.1327 

Prec Score, weighted 0.1673 0.3126 0.3099 0.2132 0.2392 

Recall Score, micro 0.1470 0.2941 0.2745 0.1862 0.1862 

Recall Score, macro 0.0851 0.2077 0.1612 0.1319 0.095 

Recall Score, weighted 0.147 0.2941 0.2745 0.1862 0.1862 

f1 Score, micro 0.147 0.2941 0.2745 0.1862 0.1862 

f1 Score, macro 0.0803 0.2037 0.1642 0.13 0.0631 

f1 Score, weighted 0.1276 0.289 0.2604 0.1818 0.1154 

fbeta Score, micro 0.1470 0.2941 0.2745 0.1862 0.1862 

fbeta Score, macro 0.0941 0.2166 0.1805 0.1356 0.0823 

fbeta Score, weighted 0.1413 0.2973 0.2716 0.1937 0.1473 

Jaccard Similarity 0.147 0.2941 0.2745 0.1862 0.1862 

Hamming Loss 0.8529 0.7058 0.7254 0.8137 0.8137 

Zero One Loss 0.8529 0.7058 0.7254 0.8137 0.8137 
Πίνακασ 39: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα ζθνξ όηαλ ιακβάλνπλ είζνδν δεδνκέλα ηα 

νπνία έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter. Ο ηαμηλνκεηήο πνπ παξνπζηάδεη ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα είλαη ν Random Forest, αιιά νύηε θη απηόο έρεη απνηειέζκαηα ηα νπνία 

είλαη αλεθηά ζε απόδνζε.  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα κε ηηο απνδόζεηο ησλ ηαμηλνκεηώλ, ζην 

νπνίν μερσξίδνπλ νη ηαμηλνκεηέο ησλ Decision Tree θαη Random Forest, ελώ ν KNN 

παξνπζηάδεη ηα ρεηξόηεξα απνηειέζκαηα. 
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Διάγραμμα 43: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 

Καλέλαο από ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ παξνπζηάδεη έζησ αλεθηή 

απόδνζε, άλσ ηνπ 0.4, νπόηε αθνινπζεί ε κειέηε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ απηνί 

εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο θαη ηα δεδνκέλα εηζόδνπ δέρνληαη 

πξνεπεμεξγαζία.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.015 0.0 0.016 0.1159 0.0789 0.1 0.8848 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.0 0.003 0.0 0.0044 

Mean Accuracy 0.2549 0.3039 0.2549 0.2058 0.196 0.1764 0.2352 

Fold Cross Score 0.3478 0.2721 0.3437 0.2648 0.3027 0.2717 0.3131 

Prec Score, micro 0.2549 0.2941 0.2745 0.2058 0.196 0.1764 0.2647 

Prec Score, macro 0.2397 0.2363 0.2187 0.1761 0.1345 0.1429 0.1581 

Prec Score, weighted 0.3164 0.3126 0.3099 0.2452 0.2392 0.2084 0.2599 

Recall Score, micro 0.2549 0.2941 0.2745 0.2058 0.196 0.1764 0.2647 

Recall Score, macro 0.1707 0.2077 0.1612 0.144 0.1138 0.1084 0.1640 

Recall Score, weighted 0.2549 0.2941 0.2745 0.2058 0.196 0.1764 0.2647 

f1 Score, micro 0.2549 0.2941 0.2745 0.2058 0.196 0.1764 0.2647 

f1 Score, macro 0.1735 0.2037 0.1642 0.1449 0.0989 0.0953 0.1555 

f1 Score, weighted 0.2529 0.289 0.2604 0.1990 0.1663 0.1485 0.2558 

fbeta Score, micro 0.2549 0.2941 0.2745 0.2058 0.196 0.1764 0.2647 

fbeta Score, macro 0.1944 0.2166 0.1805 0.1575 0.1084 0.1082 0.1557 

fbeta Score, weighted 0.2732 0.2973 0.2716 0.2169 0.1859 0.1656 0.2565 

Jaccard Similarity 0.2549 0.2941 0.2745 0.2058 0.196 0.1764 0.2647 

Hamming Loss 0.7450 0.7058 0.7254 0.7941 0.8039 0.8235 0.7352 

Zero One Loss 0.7450 0.7058 0.7254 0.7941 0.8039 0.8235 0.7352 
Πίνακασ 40: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Mean
Accuracy

Fold Cross
Score

Precision
Score

Recall
Score

f1 Score fbeta Score Jaccard
Similarity

Hamming
Loss

Zero One
Loss

Αλγόρικμοι Κατθγοριοποίθςθσ, Προκακοριςμζνοι Παράμετροι 

KNN Decision Tree Random Forest Logistic Regression SVC



 

141 
 

Ο ηαμηλνκεηήο ηνπ KNN παξνπζηάδεη ηελ κεγαιύηεξε βειηίσζε θαη ην πςειόηεξν 

ζθνξ, αλ ιεθζεί ππόςηλ ε δηαθύκαλζε ησλ ππόινηπσλ ηαμηλνκεηώλ. Σπλερίδνπλ όκσο νη 

ηαμηλνκεηέο λα κελ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζθνξ νπόηε απνξξίπηεηαη ην ιεμηθό ηνπ 

Opentable γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη. 

 
Διάγραμμα 44: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opentable, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Από ηελ νπηηθή απεηθόληζε ησλ ηαμηλνκεηώλ δελ μερσξίδεη θάπνηνο αιγόξηζκνο από 

πιεπξάο απόδνζεο, πόζν κάιινλ δε αλ ζπλππνινγηζηεί ε δηαθύκαλζε ησλ Decision Tree 

θαη Random Forest, νη νπνίνη μερσξίδνπλ ειαθξώο ζηηο όιεο ηηο κεηξηθέο πιελ ηεο 

κεηξηθήο ηεο επαλαμηνιόγεζεο.  

Καλέλα ιεμηθό από ηα Amazon/TripAdvisor, Goodreads θαη Opentable δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Ο ιόγνο ηεο 

ρακειήο απόδνζεο ησλ ιεμηθώλ είλαη ελ κέξεη δηθή κνπ επζύλε επεηδή όπσο απνδείρζεθε 

ην εύξνο ηηκώλ ήηαλ κηθξό θαη ππήξμε κεγάιε ζπζζώξεπζε ηηκώλ ζην εύξνο ηηκώλ [0,5], 

έηζη νη ηαμηλνκεηέο αδπλαηνύζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζσζηή πξόβιεςε ησλ επόκελσλ 

πξνηάζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.   
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6.8 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ Opinion Observer 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ κειέηε ησλ ιεμηθώλ ησλ νπνίσλ ε αξρηθή ηδέα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπο ήηαλ ε εμαγσγή δεδνκέλσλ κέζα από ηζηνζειίδεο κε θξηηηθέο, ζε απηό 

ην ππνθεθάιαην κειεηάηαη ην ιεμηθό ηνπ Opinion Observer. Τν ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη απηό κέζα από αλάγλσζε θξηηηθώλ, αιιά ζε αληίζεζε κε ηα 

πξνεγνύκελα ιεμηθά πξνζθέξεη ζηηο ιέμεηο κνλάρα ζεηηθή ή αξλεηηθή ρξνηά ρσξίο 

βαξύηεηα.  

6.8.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί 

από ην Facebook θη έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ Opinion Observer θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. 

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0329 0.031 0.0219 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0009 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.3411 0.4 0.447 0.4705 0.5058 

Fold Cross Score 0.4014 0.4199 0.4642 0.4732 0.4566 

Prec Score, micro 0.3411 0.4352 0.4 0.4705 0.5058 

Prec Score, macro 0.1353 0.2322 0.2224 0.1964 0.1023 

Prec Score, weighted 0.2954 0.4675 0.3945 0.4321 0.2649 

Recall Score, micro 0.3411 0.4352 0.4 0.4705 0.5058 

Recall Score, macro 0.1484 0.2311 0.1957 0.1991 0.1954 

Recall Score, weighted 0.3411 0.4352 0.4 0.4705 0.5058 

f1 Score, micro 0.3411 0.4352 0.4 0.4705 0.5058 

f1 Score, macro 0.14 0.230 0.1928 0.1962 0.1343 

f1 Score, weighted 0.3142 0.449 0.3847 0.448 0.3477 

fbeta Score, micro 0.3411 0.4352 0.4 0.4705 0.5058 

fbeta Score, macro 0.1368 0.2309 0.2013 0.1959 0.1131 

fbeta Score, weighted 0.302 0.4595 0.3838 0.4377 0.2928 

Jaccard Similarity 0.3411 0.4352 0.4 0.4705 0.5058 

Hamming Loss 0.6588 0.5647 0.5999 0.5294 0.4941 

Zero One Loss 0.6588 0.5647 0.5999 0.5294 0.4941 
Πίνακασ 41: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 
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O παξαπάλσ πίλαθαο έρεη εμαρζεί ζέηνληαο ηηκή ζηηο εγγξαθέο ίζε κε ±1, αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Τα απνηειέζκαηα δελ είλαη αξθεηά θαιά ώζηε λα 

ζεσξεζεί ην ιεμηθό θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη. 

Σηελ πξνζπάζεηα κνπ γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ εμαρζεί κε ηε 

ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ πνπ δηαζέηεη κόλν ζεηηθή θαη αξλεηηθή ρξνηά, έδσζα κεγαιύηεξν 

ζθνξ ζηηο εγγξαθέο ηόζν ζηηο ζεηηθέο όζν θαη ζηηο αξλεηηθέο. Έδηλα ζπλερώο 

απμαλόκελεο ηηκέο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζσ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ. 

Ξεθίλεζα ζηαδηαθά από ην ±1 θαη θαηέιεμα κέρξη ην ±8. Υπήξμαλ θάπνηεο κηθξέο 

αιιαγέο ζηα ζθνξ ησλ δηαθνξεηηθώλ κεηξηθώλ, αιιά δελ ππήξμε θάπνην κνηίβν, ζην 

νπνίν λα ππνδειώλεηαη όηη όζν απμάλεηαη ε ηηκή πνπ ζέηεηαη ζηηο εγγξαθέο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ είλαη θαιύηεξα.  

Σρεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ ην ιεμηθό βαζκνινγεί ηηο ιέμεηο κε 

±8 απιά αλαθέξσ ηηο ηηκέο ηεο επαλαμηνιόγεζεο ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηαμηλνκεηέο. O 

KNN είρε ζθνξ ίζν κε 0.3411, o Decision Tree 0.447, o Random Forest 0.4503, o 

Logistic Regression 0.4732 θαη ν SVC 0.4564. Δίηε δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

ζθνξ είηε δελ είλαη ζεκαληηθέο.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη θαη ην δηάγξακκα κε ηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο 

ησλ ηαμηλνκεηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνύ. 

 
Διάγραμμα 45: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Facebook 

Από ηελ παξαηήξεζε ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, μερσξίδνπλ νη αιγόξηζκνη ησλ 

Random Forest, Logistic Regression θαη SVC. Οη ηαμηλνκεηέο ησλ Random Forest θαη 

SVC είλαη νη δύν ηαμηλνκεηέο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ από ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

ζε όια ηα ιεμηθά όηαλ εθηεινύληαη νη ηαμηλνκεηέο κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο 

θαη ζηε ζπλέρεηα δέρνληαη ειάρηζηε βειηίσζε. Αληίζεηα ν ηαμηλνκεηήο ηνπ KNN 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Mean
Accuracy

Fold Cross
Score

Precision
Score

Recall
Score

f1 Score fbeta Score Jaccard
Similarity

Hamming
Loss

Zero One
Loss

Αλγόρικμοι Κατθγοριοποίθςθσ, Προκακοριςμζνοι Παράμετροι 

KNN Decision Tree Random Forest Logistic Regression SVC



 

144 
 

παξνπζηάδεη άζρεκα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ, 

αιιά δηαζέηεη κεγάιν πεξηζώξην βειηίσζεο.  

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ 

εθηεινύληαη κε ηηο πξνηεηλόκελεο παξακέηξνπο από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε θαη 

εθόζνλ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ έρνπλ δερζεί πξνεπεμεξγαζία.   

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.001 0.0 0.0329 0.0309 0.0689 0.0 2.0499 

Score Time(s) 0.0009 0.0 0.0009 0.0 0.0 0.0 0.002 

Mean Accuracy 0.5176 0.5176 0.447 0.5647 0.5176 0.5411 0.447 

Fold Cross Score 0.451 0.4594 0.4642 0.4947 0.4717 0.4987 0.501 

Prec Score, micro 0.5176 0.4588 0.4 0.5647 0.5176 0.5411 0.4 

Prec Score, macro 0.283 0.1602 0.2224 0.3955 0.1035 0.1968 0.2367 

Prec Score, weighted 0.4584 0.3442 0.3945 0.5547 0.2679 0.4153 0.3769 

Recall Score, micro 0.5176 0.4588 0.4 0.5647 0.5176 0.5411 0.4 

Recall Score, macro 0.2813 0.2021 0.1957 0.2552 0.2 0.2422 0.1874 

Recall Score, weighted 0.5176 0.4588 0.4 0.5647 0.5176 0.5411 0.4 

f1 Score, micro 0.5176 0.4588 0.4 0.5647 0.5176 0.5411 0.4 

f1 Score, macro 0.2775 0.1767 0.1928 0.2387 0.1364 0.2147 0.1802 

f1 Score, weighted 0.4801 0.3901 0.3847 0.4839 0.3531 0.466 0.3624 

fbeta Score, micro 0.5176 0.4588 0.4 0.5647 0.5176 0.5411 0.4 

fbeta Score, macro 0.2796 0.166 0.2013 0.2612 0.1145 0.2031 0.1923 

fbeta Score, weighted 0.4653 0.3605 0.3838 0.4732 0.2965 0.4334 0.3549 

Jaccard Similarity 0.5176 0.4588 0.4 0.5647 0.5176 0.5411 0.4 

Hamming Loss 0.4823 0.5411 0.5999 0.4352 0.4823 0.4588 0.5999 

Zero One Loss 0.4823 0.5411 0.5999 0.4352 0.4823 0.4588 0.5999 
Πίνακασ 42: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Η απόδνζε όισλ ησλ ηαμηλνκεηώλ είλαη αξθεηά θνληηλή, εηδηθά αλ ζπλππνινγηζζεί 

θαη ε δηαθύκαλζε ησλ Decision Tree θαη Random Forest. Αθόκε ε βειηίσζε πνπ 

παξνπζηάδεη ν KNN είλαη ζεακαηηθή.  
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Διάγραμμα 46: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Τν ιεμηθό ηνπ Opinion Observer παξνπζηάδεη παξόκνηα απόδνζε κε απηό ηνπ 

AFINN. H απόδνζε ηνπο δελ είλαη εληππσζηαθή, αιιά νύηε θη απνγνεηεπηηθή θαη κε 

θάπνηεο βειηηώζεηο θαη πξνζζέζεηο, όπσο πξόζζεζε βαξύηεηαο γηα θάζε ιέμε, ην ιεμηθό 

κπνξεί λα γίλεη θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη.   

6.8.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Τν ιεμηθό ηνπ Opinion Observer πεξηκέλσ λα παξνπζηάζεη ειαθξώο θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα όηαλ θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί από ην 

Twitter. Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ παξαζέηνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0149 0.0 0.015000 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.5 0.3921 0.5686 0.4705 0.5196 

Fold Cross Score 0.5737 0.4887 0.6116 0.5856 0.6169 

Prec Score, micro 0.5 0.4117 0.5294 0.4705 0.5196 

Prec Score, macro 0.1971 0.2142 0.3343 0.1428 0.1430 
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Prec Score, weighted 0.3819 0.4060 0.4974 0.38 0.3761 

Recall Score, micro 0.5 0.4117 0.5294 0.4705 0.5196 

Recall Score, macro 0.196 0.2482 0.2707 0.1604 0.1660 

Recall Score, weighted 0.5 0.4117 0.5294 0.4705 0.5196 

f1 Score, micro 0.5 0.4117 0.5294 0.4705 0.5196 

f1 Score, macro 0.1789 0.2233 0.2646 0.144 0.1233 

f1 Score, weighted 0.4069 0.4024 0.4603 0.4062 0.3776 

fbeta Score, micro 0.5 0.4117 0.5294 0.4705 0.5196 

fbeta Score, macro 0.1832 0.2161 0.2886 0.1411 0.1161 

fbeta Score, weighted 0.381 0.4027 0.4601 0.3858 0.3408 

Jaccard Similarity 0.5 0.4117 0.5294 0.4705 0.5196 

Hamming Loss 0.5 0.5882 0.4705 0.5294 0.4803 

Zero One Loss 0.5 0.5882 0.4705 0.5294 0.4803 
Πίνακασ 43: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ Opinion Observer όηαλ δέρνληαη σο είζνδν 

ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter, παξνπζηάδνπλ πνιύ θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ απόδνζε ηνπο έρνληαο σο δεδνκέλα εηζόδνπ δεδνκέλα 

από ην Facebook. Η απόδνζε ησλ αιγνξίζκσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ Opinion 

Observer είλαη παξόκνηα κε απηή πνπ παξνπζηάδνπλ όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ιεμηθό 

AFINN, ηόζν ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook, όζν θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter. To 

δηάγξακκα κε ηελ νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ θαίλεηαη 

παξαθάησ. 

 
Διάγραμμα 47: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Twitter 
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Ο Random Forest θαη ν SVC παξνπζηάδνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, αιιά πξέπεη 

λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε δηαθύκαλζε πνπ παξνπζηάδεη ν Random Forest. Σηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί παξαζέησ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0150 0.0160 0.0149 0.0509 0.0469 0.0285 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0150 0.0009 

Mean Accuracy 0.5784 0.5196 0.5196 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

Fold Cross Score 0.6609 0.5703 0.6075 0.6169 0.6346 0.6078 0.6078 

Prec Score, micro 0.5784 0.5196 0.5294 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

Prec Score, macro 0.5927 0.2121 0.1636 0.2557 0.2557 0.0882 0.0882 

Prec Score, weighted 0.7457 0.4391 0.4153 0.5771 0.5771 0.2802 0.2802 

Recall Score, micro 0.5784 0.5196 0.5294 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

Recall Score, macro 0.2414 0.1855 0.1765 0.1722 0.1722 0.1666 0.1666 

Recall Score, weighted 0.5784 0.5196 0.5294 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

f1 Score, micro 0.5784 0.5196 0.5294 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

f1 Score, macro 0.2468 0.1690 0.1475 0.1268 0.1268 0.1153 0.1153 

f1 Score, weighted 0.4649 0.4296 0.4204 0.3878 0.3878 0.3665 0.3665 

fbeta Score, micro 0.5784 0.5196 0.5294 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

fbeta Score, macro 0.3259 0.1814 0.1483 0.1227 0.1227 0.0974 0.0974 

fbeta Score, weighted 0.4847 0.4173 0.3998 0.3553 0.3553 0.3093 0.3093 

Jaccard Similarity 0.5784 0.5196 0.5294 0.5392 0.5392 0.5294 0.5294 

Hamming Loss 0.4215 0.4803 0.4705 0.4607 0.4607 0.4705 0.4705 
Πίνακασ 44: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Με ηα λέα ζθνξ πνπ επηηπγράλνπλ νη ηαμηλνκεηέο, o αιγόξηζκνο ηνπ KNN μερσξίδεη 

από ηνπο ππόινηπνπο, αθνύ παξνπζηάδεη πςειόηεξν ζθνξ ζε όιεο ηηο κεηξηθέο. Ο KNN 

ζε αθόκε έλα ιεμηθό παξνπζίαζε εληππσζηαθή βειηίσζε όηαλ εθηειέζηεθε κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο παξακέηξνπο θαη αθνύ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ δέρζεθαλ πξνεπεμεξγαζία. 

Παξαθάησ θαίλεηαη θαη νπηηθά ε απόδνζε ησλ αιγνξίζκσλ, κε ηε ρξήζε βέιηηζησλ 

παξακέηξσλ θαη έρνληαο ηα δεδνκέλα εηζόδνπ ππνζηνύλ πξνεπεμεξγαζία 
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Διάγραμμα 48: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Opinion Observer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

To ιεμηθό ηνπ Opinion Observer παξνπζηάδεη ειαθξώο ρεηξόηεξα απνηειέζκαηα 

ζπγθξηηηθά κε ην ιεμηθό ηνπ AFINN θαη ην ιεμηθό ηνπ imdb θαη ζαθώο θαιύηεξα από ηα 

ιεμηθά ησλ Amazon/TripAdvisor, Goodreads θαη Opentable.  

6.9 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ SentiWordNet 

Σε απηό ην ππνθεθάιαην κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ ηα 

δεδνκέλα πνπ δέρνληαη έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet. 

Υπελζπκίδεηαη όηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό δεκηνπξγήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο, ζηελ πξώηε σο ηηκή ηεο εγγξαθήο ζεσξήζεθε ε πξώηε ηηκή ζηελ νπνία 

ζπλαληάηαη ε ιέμε θαη ζηε δεύηεξε ε κέγηζηε ηηκή πνπ ιακβάλεη κία ιέμε.  
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6.9.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από 

ην Facebook θαη έρνπλ αμηνινγεζεί από ηε πξώηε έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ, απηή πνπ ζέηεη 

ζθνξ ζηηο δηπινεγγξαθέο ηελ πξώηε ηηκή πνπ ζπλαληάεη, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.015 0.0319 0.156 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0159 0.015 0.0 

Mean Accuracy 0.4215 0.4019 0.4901 0.3823 0.447 

Fold Cross Score 0.4409 0.3588 0.5271 0.494 0.4602 

Prec Score, micro 0.4215 0.4509 0.5196 0.3823 0.447 

Prec Score, macro 0.0565 0.1083 0.1899 0.0488 0.0343 

Prec Score, weighted 0.2959 0.4389 0.4610 0.2818 0.1998 

Recall Score, micro 0.4215 0.4509 0.5196 0.3823 0.447 

Recall Score, macro 0.0725 0.1275 0.1448 0.0659 0.0769 

Recall Score, weighted 0.4215 0.4509 0.5196 0.3823 0.447 

f1 Score, micro 0.4215 0.45090 0.5196 0.3823 0.447 

f1 Score, macro 0.0623 0.1149 0.1448 0.0561 0.0475 

f1 Score, weighted 0.344 0.4406 0.4555 0.3245 0.2762 

fbeta Score, micro 0.4215 0.4509 0.5196 0.3823 0.447 

fbeta Score, macro 0.0584 0.1104 0.159 0.0515 0.0386 

fbeta Score, weighted 0.3126 0.4388 0.4425 0.2975 0.2247 

Jaccard Similarity 0.4215 0.4509 0.5196 0.3823 0.447 

Hamming Loss 0.5784 0.5490 0.4803 0.6176 0.5529 

Zero One Loss 0.5784 0.5490 0.4803 0.6176 0.5529 
Πίνακασ 45: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, πρώτθ ζκδοςθ, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, 
δεδομζνα από Facebook 

Με ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ θαλέλαο ηαμηλνκεηήο δελ θαηαθέξλεη λα 

μεπεξάζεη ζε θακία κεηξηθή ην 0.5, νπόηε εμεηάδεηαη θαη ε δεύηεξε εθδνρή ηνπ ιεμηθό 

παξαθάησ. 

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.015000 0.031000 0.062 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.541176 0.588235 0.623529 0.588235 0.647 

Fold Cross Score 0.570695 0.503145 0.596444 0.602218 0.647 

Prec Score, micro 0.541176 0.576470 0.647058 0.588235 0.647 

Prec Score, macro 0.105022 0.185185 0.168055 0.131193 0.1078 

Prec Score, weighted 0.407735 0.523921 0.472058 0.446104 0.4186 

Recall Score, micro 0.541176 0.576470 0.647058 0.588235 0.647 

Recall Score, macro 0.139393 0.207407 0.182154 0.162373 0.1309 

Recall Score, weighted 0.541176 0.576470 0.647058 0.588235 0.5084 

f1 Score, micro 0.541176 0.576470 0.647058 0.588235 0.647 
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f1 Score, macro 0.119791 0.195437 0.161111 0.143281 0.1309 

f1 Score, weighted 0.465073 0.548735 0.535294 0.505681 0.5084 

fbeta Score, micro 0.541176 0.576470 0.647058 0.588235 0.647 

fbeta Score, macro 0.110470 0.189108 0.159682 0.135273 0.116 

fbeta Score, weighted 0.428886 0.533532 0.491092 0.467693 0.4504 

Jaccard Similarity 0.541176 0.576470 0.647058 0.588235 0.647 

Hamming Loss 0.458823 0.423529 0.352941 0.411764 0.3529 

Zero One Loss 0.458823 0.423529 0.352941 0.411764 0.3529 
Πίνακασ 46: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, δεφτερθ ζκδοςθ, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, 
δεδομζνα από Facebook 

Αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηώληαο ηε δεύηεξε εθδνρή ηνπ ιεμηθνύ, ζηελ νπνία 

ειαρηζηνπνηνύληαη νη κεδεληθέο ηηκέο ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιύηεξα ζε όιεο ηηο 

κεηξηθέο θαη ε βειηίσζε αγγίδεη ην 20% ζηνλ ηαμηλνκεηή ηνπ Logistic Regression. 

 
Διάγραμμα 49: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Γίλεηαη ζαθέο όηη είλαη πξνηηκόηεξν λα ππάξρνπλ ηηκέο ζην ζθνξ πνπ ιακβάλεη θάζε 

ιέμε, είηε απηέο νη ηηκέο είλαη ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο. Η παξαπάλσ παξαηήξεζε γίλεηαη 

αθόκα πην ζεκαληηθή αλ ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο όηη νη δηπινεγγξαθέο πνπ 

ιακβάλνπλ κία κεδεληθή ηηκή, δύζθνια ζηε δεύηεξε εγγξαθή ζα έρνπλ κεγάιν ζθνξ, 

αιιά θαη ην κεγαιύηεξν δπλαηό ζθνξ είλαη ίζν κε ηε κνλάδα, πνπ δελ είλαη πνιύ κεγάιν, 

αλ ζπγθξηζεί κε ηηο ηηκέο πνπ δίλεη ην ιεμηθό ηνπ imdb, ην ιεμηθό κε ηελ θαιύηεξε 

απόδνζε από ηα ιεμηθά πνπ έρνπλ εμεηαζηεί κέρξη ηώξα. Δθηόο ηεο πεξίπησζεο ησλ 

κεδεληθώλ ηηκώλ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ ακθηζήκαληεο 

ιέμεηο, πνπ θάπνηεο θνξέο ιακβάλνπλ ζεηηθέο ηηκέο θαη θάπνηεο άιιεο αξλεηηθέο, 

ελδέρεηαη ζηελ αμηνιόγεζε κίαο πξόηαζεο λα ιάβνπλ όιεο νη ιέμεηο ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ρξνηά, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθό ζθνξ ηεο ιέμεο λα ιάβεη κεγάιε ηηκή. 
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Γηα ιόγνπο ζύκβαζεο από εδώ θαη ζην εμήο όηαλ ζα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηό ην 

θεθάιαην ζην „ιεμηθό‟ ή ζηα επόκελα θεθάιαηα ζην „ιεμηθό ηνπ SentiWordNet‟ ζα 

ελλνείηαη ε δεύηεξε ελαιιαθηηθή ηνπ ιεμηθνύ. 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ απηνί εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο 

παξακέηξνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.001 0.0019 0.0409 0.0409 0.013 0.0 0.7126 

Score Time(s) 0.0019 0.0009 0.002 0.0 0.002 0.0 0.0013 

Mean Accuracy 0.647 0.6352 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 

Fold Cross Score 0.647 0.6109 0.6407 0.647 0.647 0.647 0.647 

Prec Score, micro 0.647 0.6235 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 

Prec Score, macro 0.1078 0.1064 0.1078 0.1078 0.1078 0.1078 0.1078 

Prec Score, weighted 0.4186 0.4131 0.4186 0.4186 0.4186 0.4186 0.4186 

Recall Score, micro 0.647 0.6235 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 

Recall Score, macro 0.1666 0.1606 0.1666 0.1666 0.1666 0.1666 0.1666 

Recall Score, weighted 0.647 0.6235 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 

f1 Score, micro 0.647 0.6235 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 

f1 Score, macro 0.13 0.128 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 

f1 Score, weighted 0.5084 0.4970 0.5084 0.5084 0.5084 0.5084 0.5084 

fbeta Score, micro 0.6470 0.6235 0.647 0.647 0.647 0.6470 0.647 

fbeta Score, macro 0.1160 0.1141 0.116 0.1160 0.116 0.1160 0.116 

fbeta Score, weighted 0.4504 0.4430 0.4504 0.4504 0.4504 0.4504 0.4504 

Jaccard Similarity 0.6470 0.6235 0.647 0.647 0.6470 0.647 0.647 

Hamming Loss 0.3529 0.3764 0.3529 0.3529 0.3529 0.3529 0.3529 

Zero One Loss 0.3529 0.3764 0.3529 0.3529 0.3529 0.3529 0.3529 
Πίνακασ 47: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ όινη εμαηξεηηθά θνληηλά απνηειέζκαηα. Ο κόλνο 

ηαμηλνκεηήο πνπ έρεη κεηνλέθηεκα είλαη ν Decision Tree, ν νπνίνο παξνπζηάδεη επηπιένλ 

θαη δηαθύκαλζε ζε όιεο ηηο κεηξηθέο. Μία δηαθύκαλζε ε νπνία δελ πεξηνξίζηεθε νύηε κε 

ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ παξάκεηξώλ νύηε κε ηελ πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 
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Διάγραμμα 50: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Σε γεληθέο γξακκέο ην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet παξνπζηάδεη θαιή απόδνζε, ην κόλν 

ιεμηθό πνπ παξνπζηάδεη θαιύηεξε απόδνζε είλαη ην ιεμηθό ηνπ imdb. Αθόκε από 

πιεπξάο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ ην ιεμηθό παξνπζηάδεη νκνηόηεηεο κε ην ιεμηθό ηνπ 

AFINN. 

6.9.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Έρνληαο νινθιεξσζεί ε κειέηε ηνπ ιεμηθνύ ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην 

Facebook, κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter. 

Πεξηκέλσ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ λα είλαη ειαθξώο θαιύηεξα, όηαλ ηα 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη από ην Twitter. 

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.015 0.015 0.016 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.7352 0.647 0.7647 0.7352 0.745 

Fold Cross Score 0.7388 0.6546 0.7291 0.7381 0.7517 

Prec Score, micro 0.7352 0.647 0.7254 0.7352 0.745 
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Prec Score, macro 0.125 0.2478 0.3472 0.1836 0.1241 

Prec Score, weighted 0.5588 0.6572 0.6013 0.6183 0.5551 

Recall Score, micro 0.7352 0.647 0.7254 0.7352 0.745 

Recall Score, macro 0.1644 0.3101 0.265 0.1838 0.1666 

Recall Score, weighted 0.7352 0.647 0.7254 0.7352 0.745 

f1 Score, micro 0.7352 0.647 0.7254 0.7352 0.745 

f1 Score, macro 0.1420 0.2606 0.2839 0.1756 0.1423 

f1 Score, weighted 0.635 0.6490 0.6506 0.6636 0.6362 

fbeta Score, micro 0.7352 0.6470 0.7254 0.7352 0.745 

fbeta Score, macro 0.1313 0.2511 0.3131 0.1772 0.1308 

fbeta Score, weighted 0.5869 0.6535 0.6175 0.6325 0.5849 

Jaccard Similarity 0.7352 0.647 0.7254 0.7352 0.745 

Hamming Loss 0.2647 0.3529 0.2745 0.2647 0.2549 

Zero One Loss 0.2647 0.3529 0.2745 0.2647 0.2549 
Πίνακασ 48: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί 

από ην Facebook. Η βειηίσζε ήηαλ αλακελόκελε, θαζώο είρε παξαηεξεζεί επίζεο όηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ιεμηθά ηνπ AFINN θαη ηνπ Opinion Observer. Όινη νη 

ηαμηλνκεηέο, πιελ ηνπ Decision Tree, παξνπζηάδνπλ παξόκνηα απνηειέζκαηα θαη δελ 

μερσξίδεη θάπνηνο νύηε ζε απόδνζε νύηε ζε ρξόλν εθηέιεζεο. Σην παξαθάησ δηάγξακκα 

θαίλεηαη θαη νπηηθά ε απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ.  

 
Διάγραμμα 51: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 
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Τα απνηειέζκαηα ζηηο κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηώ γηα όινπο ηνπο ηαμηλνκεηέο κε ηε 

ρξήζε ησλ βέιηηζησλ παξακέηξσλ θαη εθόζνλ ηα δεδνκέλα εηζόδνπ έρνπλ ππνζηεί 

πξνεπεμεξγαζία θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.015000 0.030999 0.0 0.0309 0.5277 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0012 

Mean Accuracy 0.7647 0.7352 0.745 0.745 0.7647 0.7450 0.7450 

Fold Cross Score 0.7784 0.7436 0.7439 0.7517 0.7784 0.7517 0.7517 

Prec Score, micro 0.7647 0.6764 0.745 0.745 0.7647 0.745 0.7450 

Prec Score, macro 0.4599 0.1396 0.1241 0.1241 0.4599 0.1241 0.1241 

Prec Score, weighted 0.6545 0.5692 0.5551 0.5551 0.6545 0.5551 0.5551 

Recall Score, micro 0.7647 0.6764 0.745 0.745 0.7647 0.745 0.7450 

Recall Score, macro 0.2738 0.161 0.1666 0.1666 0.2738 0.1666 0.1666 

Recall Score, weighted 0.7647 0.6764 0.745 0.745 0.7647 0.745 0.745 

f1 Score, micro 0.7647 0.6764 0.745 0.745 0.7647 0.745 0.745 

f1 Score, macro 0.2967 0.1490 0.1423 0.1423 0.2967 0.1423 0.1423 

f1 Score, weighted 0.6737 0.6177 0.6362 0.6362 0.6737 0.6362 0.6362 

fbeta Score, micro 0.7647 0.6764 0.745 0.745 0.7647 0.745 0.745 

fbeta Score, macro 0.3476 0.1431 0.1308 0.1308 0.3476 0.1308 0.1308 

fbeta Score, weighted 0.6423 0.5875 0.5849 0.5849 0.6423 0.5849 0.5849 

Jaccard Similarity 0.7647 0.6764 0.745 0.745 0.7647 0.745 0.7450 

Hamming Loss 0.2352 0.3235 0.2549 0.2549 0.2352 0.2549 0.2549 
Πίνακασ 49: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο παξνπζηάδνπλ 

ειαθξώο θαιύηεξα απνηειέζκαηα ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Decision Tree αηζζεηά 

θαιύηεξα. Γξαθηθά νη απνδόζεηο ησλ ηαμηλνκεηώλ θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Διάγραμμα 52: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό SentiWordNet, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Σην δηάγξακκα γίλεηαη θαιύηεξα αληηιεπηή ε κηθξή δηαθνξά πνπ έρνπλ ζηελ 

απόδνζε νη ηαμηλνκεηέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο εληζρύνπλ ηελ παξαηήξεζε όηη 

εθόζνλ νη ηαμηλνκεηέο δερζνύλ ηε κέγηζηε δπλαηή ηξνπνπνίεζε παξνπζηάδνπλ πνιύ 

θνληηλά ζθνξ θαη είλαη δύζθνιν θάπνηνο λα δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά.  

6.10 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ Subjectivity 

Σε απηό ην ππνθεθάιαην κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εμάγεηαη 

ζθνξ από ην ιεμηθό ηνπ Subjectivity. Υπελζπκίδεηαη όηη νη ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην 

ιεμηθό βαζκνινγνύληαη ζην εύξνο [-2,2] κε αθέξαηα ηηκή, αλάινγα κε ηελ πνιηθόηεηα 

θαη ηελ βαξύηεηα ηνπο.  
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6.10.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ 

εθηεινύληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλνπο παξακέηξνπο θαη δέρνληαη δεδνκέλα από ην 

Facebook πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ Subjectivity.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0159 0.1 0.0309 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.3294 0.2 0.3882 0.3882 0.4117 

Fold Cross Score 0.3159 0.2487 0.3763 0.3465 0.3957 

Prec Score, micro 0.3294 0.1764 0.3411 0.3882 0.4117 

Prec Score, macro 0.0544 0.0433 0.129 0.0543 0.0316 

Prec Score, weighted 0.2204 0.2014 0.3083 0.2838 0.1695 

Recall Score, micro 0.3294 0.1764 0.3411 0.3882 0.4117 

Recall Score, macro 0.0694 0.0385 0.0797 0.0674 0.0769 

Recall Score, weighted 0.3294 0.1764 0.3411 0.3882 0.4117 

f1 Score, micro 0.3294 0.1764 0.3411 0.3882 0.4117 

f1 Score, macro 0.056 0.0407 0.0791 0.0585 0.0448 

f1 Score, weighted 0.2495 0.188 0.2853 0.3221 0.2401 

fbeta Score, micro 0.3294 0.1764 0.3411 0.3882 0.4117 

fbeta Score, macro 0.0532 0.0422 0.0927 0.0556 0.0358 

fbeta Score, weighted 0.2256 0.1958 0.2801 0.2966 0.1921 

Jaccard Similarity 0.3294 0.1764 0.3411 0.3882 0.4117 

Hamming Loss 0.6705 0.8235 0.6588 0.6117 0.5882 

Zero One Loss 0.6705 0.8235 0.6588 0.6117 0.5882 
Πίνακασ 50: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Οη απνδόζεηο ησλ ηαμηλνκεηώλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, θαζώο θακία κεηξηθή δελ 

μεπεξλάεη ην 0.4. Τα ιεμηθά ησλ AFINN, Opinion Observer θαη imdb παξνπζηάδνπλ 

αηζζεηά αλώηεξα απνηειέζκαηα. Παξαθάησ παξαηίζεηαη θαη ην δηάγξακκα κε ηελ 

νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ιεμηθνύ.  
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Διάγραμμα 53: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Τα ιεμηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειά ζθνξ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

ηαμηλνκεηέο κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο ηείλνπλ λα βειηηώλνληαη αηζζεηά όηαλ 

νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.141 0.078 0.015 1.068 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0160 0.0 0.0 0.0 0.0015 

Mean Accuracy 0.4352 0.4117 0.4 0.4117 0.4235 0.4117 0.4117 

Fold Cross Score 0.4176 0.3837 0.4001 0.4019 0.4019 0.4019 0.4019 

Prec Score, micro 0.4352 0.3764 0.4 0.4117 0.4235 0.4117 0.4117 

Prec Score, macro 0.1098 0.0315 0.0318 0.0316 0.1089 0.0316 0.0316 

Prec Score, weighted 0.3058 0.0315 0.1707 0.1695 0.3598 0.1695 0.1695 

Recall Score, micro 0.4352 0.3764 0.4 0.4117 0.4235 0.4117 0.4117 

Recall Score, macro 0.0997 0.0703 0.0747 0.0316 0.0817 0.0769 0.0769 

Recall Score, weighted 0.4352 0.3764 0.4 0.1695 0.4235 0.4117 0.4117 

f1 Score, micro 0.4352 0.3764 0.4 0.4117 0.4235 0.4117 0.4117 

f1 Score, macro 0.0855 0.0435 0.0447 0.0448 0.0542 0.0448 0.0448 

f1 Score, weighted 0.3116 0.2332 0.2393 0.2401 0.2643 0.2401 0.2401 

fbeta Score, micro 0.4352 0.3764 0.4 0.4117 0.4235 0.4117 0.4117 

fbeta Score, macro 0.0933 0.0354 0.036 0.0358 0.0555 0.0358 0.0358 

fbeta Score, weighted 0.2938 0.1898 0.1928 0.1921 0.2412 0.1921 0.1921 

Jaccard Similarity 0.4352 0.3764 0.4 0.4117 0.4235 0.4117 0.4117 

Hamming Loss 0.5647 0.6235 0.5999 0.5882 0.5764 0.5882 0.5882 

Zero One Loss 0.5647 0.6235 0.5999 0.5882 0.5764 0.5882 0.5882 
Πίνακασ 51: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 
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Οη ηαμηλνκεηέο βειηηώλνληαη κέρξη θαη 0.1, ν KNN ζηελ κεηξηθή ηεο 

επαλαμηνιόγεζεο, αιιά ε απόδνζε ηνπο ζπλερίδεη λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Η νπηηθή 

απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 
Διάγραμμα 54: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Από όινπο ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη βειηηζηνπνηεζεί κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ παξακέηξσλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ν αιγόξηζκνο ηνπ 

KNN παξνπζηάδεη ειαθξώο θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Η 

δεύηεξε επηινγή αιγνξίζκνπ ζα ήηαλ ν SVC, εμαηηίαο ηεο θαιήο ηνπο απόδνζεο κε ηε 

ρξήζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ. Βεβαία ζε αθόκε έλα ιεμηθό δηαθξίλεηαη ε 

κηθξή ζεκαζία ζηελ επηινγή ηνπ ηαμηλνκεηή γηα ηελ αμηνιόγεζε ιεμηθώλ, αθνύ όινη νη 

ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ πνιύ θνληηλά απνηειέζκαηα.  

6.10.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη 

σο είζνδν δεδνκέλα από ην Facebook, αμηνινγώληαο ηα κε βάζε ην ιεμηθό ηνπ 

Subjectivity, αθνινπζεί ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ίδησλ αιγνξίζκσλ όηαλ δέρνληαη 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ην Twitter.  
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 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.002 0.0179 0.0139 0.016 

Score Time(s) 0.0 0.0009 0.0009 0.001 0.0 

Mean Accuracy 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

Fold Cross Score 0.7479 0.808 0.8121 0.7551 0.7689 

Prec Score, micro 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

Prec Score, macro 0.252 0.2929 0.29 0.2645 0.3639 

Prec Score, weighted 0.7399 0.8269 0.7939 0.7448 0.8258 

Recall Score, micro 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

Recall Score, macro 0.2279 0.3123 0.2725 0.2279 0.2235 

Recall Score, weighted 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

f1 Score, micro 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

f1 Score, macro 0.2285 0.3018 0.2779 0.2297 0.2223 

f1 Score, weighted 0.7592 0.8343 0.8095 0.757 0.7595 

fbeta Score, micro 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

fbeta Score, macro 0.2376 0.2963 0.2841 0.2426 0.2501 

fbeta Score, weighted 0.7428 0.8297 0.799 0.7424 0.7505 

Jaccard Similarity 0.8039 0.8431 0.8333 0.8039 0.8235 

Hamming Loss 0.196 0.1568 0.1666 0.196 0.1764 

Zero One Loss 0.196 0.1568 0.1666 0.196 0.1764 
Πίνακασ 52: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

H απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ην 

Twitter είλαη πνιύ αλώηεξε ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ην Facebook. 

Η βειηίσζε ηεο απόδνζεο ήηαλ αλακελνκέλε, αιιά όρη ζε ηόζν κεγάιν βαζκό. Υπάξρεη 

δηπιαζηαζκόο ηεο απόδνζεο όισλ ησλ ηαμηλνκεηώλ. Οη ηαμηλνκεηέο όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ 

ην ιεμηθό ηνπ Subjectivity μεπεξλνύλ ζε απόδνζε νπνηνδήπνηε άιιν ιεμηθό, όηαλ έρνπλ 

σο είζνδν ηα δεδνκέλα ηνπ Twitter.  

O ιόγνο πίζσ από απηή ηελ ζεακαηηθή αύμεζε ηνπ ζθνξ είλαη ε ζπζζώξεπζε 

βαζκνινγηώλ ζηελ κεδεληθή (0) ηηκή, ζε πνζνζηό πςειόηεξν ηνπ 75%. Έηζη ην 

πξόβιεκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κεηαηξάπεθε ζε δπαδηθό πξόβιεκα θαηεγνξηνπνίεζεο. 

Γηα λα γίλεη θαιύηεξα θαηαλνεηή ε εθηόμεπζε ησλ ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη 

δεδνκέλα από ην Twitter παξαζέησ ην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Διάγραμμα 55: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθή αύμεζε ζηα ζθνξ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

απόδνζε ηνπ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα από ην Facebook. Δπίζεο δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ηαμηλνκεηήο λα μερσξίδεη από πιεπξάο απόδνζεο. Όηαλ νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε 

ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο εκθαλίδνπλ ειάρηζηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.003 0.002 0.0179 0.0549 0.03 0.1289 0.9101 

Score Time(s) 0.0269 0.0009 0.0009 0.0 0.0019 0.0 0.0013 

Mean Accuracy 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8333 

Fold Cross Score 0.825 0.808 0.8121 0.7608 0.7815 0.7641 0.795 

Prec Score, micro 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8529 

Prec Score, macro 0.302 0.2929 0.29 0.281 0.3275 0.1607 0.3137 

Prec Score, weighted 0.7894 0.8269 0.7939 0.7754 0.8211 0.6462 0.8199 

Recall Score, micro 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8529 

Recall Score, macro 0.2446 0.3123 0.2725 0.2515 0.2774 0.2 0.2961 

Recall Score, weighted 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8529 

f1 Score, micro 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8529 

f1 Score, macro 0.2515 0.3018 0.2779 0.2574 0.2905 0.1782 0.3024 

f1 Score, weighted 0.7896 0.8343 0.8095 0.7899 0.8247 0.7165 0.8334 

fbeta Score, micro 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8529 

fbeta Score, macro 0.2713 0.2963 0.2841 0.2683 0.3082 0.1673 0.3085 

fbeta Score, weighted 0.7799 0.8297 0.7990 0.778 0.8183 0.6726 0.8245 

Jaccard Similarity 0.8333 0.8431 0.8333 0.8235 0.8529 0.8039 0.8529 

Hamming Loss 0.1666 0.1568 0.1666 0.1764 0.147 0.196 0.147 
Πίνακασ 53: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 
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Από ην παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη όινη νη ηαμηλνκεηέο είλαη θνληά ζε απόδνζε, 

εθόζνλ έρσ πξαγκαηνπνηήζεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπο. Γελ ππάξρεη θάπνηνο αιγόξηζκνο 

ν νπνίνο λα ππεξηεξεί ζε όιεο ηηο κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηώ, θάλνληαο δύζθνιε ηελ 

θαηάηαμε ηνπο από πιεπξάο απόδνζεο. Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε 

απόδνζε ησλ αιγνξίζκσλ νπηηθά. 

 
Διάγραμμα 56: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό Subjectivity, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Από ηελ γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ηαμηλνκεηώλ ζπλερίδεη λα είλαη δύζθνιε ε εύξεζε 

ηνπ θαιύηεξνπ ηαμηλνκεηή. Ο SVC ππεξηεξεί ζε όιεο ηηο κεηξηθέο πιελ απηήο ηεο 

επαλαμηνιόγεζεο, ζην νπνίν εκθαλίδεη ζρεηηθά ρακειό ζθνξ, ελώ ν KNN ππεξηεξεί 

ζηελ κεηξηθήο ηεο επαλαμηνιόγεζεο θαη παξνπζηάδεη θαιά απνηειέζκαηα ζε όιεο ηηο 

άιιεο κεηξηθέο. Αιιά ζε αθόκε έλα ιεμηθό νη απνδόζεηο ησλ ηαμηλνκεηώλ είλαη ηδηαίηεξα 

θνληηλέο.  
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6.11 Απνηειέζκαηα ηνπ ιεμηθνύ inquirer 

To ηειεπηαίν ιεμηθό πνπ κειεηάηαη είλαη ην inquirer, έλα ιεμηθό πνπ δηαζέηεη 8,698 

κε κεδεληθέο εγγξαθέο θαη 156,585 ζπλνιηθέο εγγξαθέο, κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην 

εύξνο [-2.5,2.5].  

6.11.1 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook 

Πξηλ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook ηα 

νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ inquirer γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζθνξ ησλ 

ηαμηλνκεηώλ, πξέπεη λα αλαθεξζνύλ θάπνηα ζηνηρεία παξαπάλσ γηα ηνλ ηξόπν 

βαζκνιόγεζεο ηνπ ιεμηθνύ. Οη πεξηζζόηεξεο εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ην 82.33% 

ησλ ζπλνιηθώλ, βαζκνινγνύληαη κε κεδεληθή ηηκή. Απηό ην θαηλόκελν νθείιεηαη ελ 

κέξεη θαη ζηελ απαξαίηεηε ζηξνγγπινπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο βαζκνινγίεο 

ηεο θάζε εγγξαθήο. Αθόκε έλα 7.66% βαζκνινγείηαη κε ηηκή ίζε κε -2 θαη ζπλνιηθά 

ππάξρνπλ 5 δπλαηέο ηηκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκώλ 0 θαη -2. Οπόηε ην 90% ησλ 

ζπλνιηθώλ εγγξαθώλ αλήθνπλ ζε κία από ηηο δύν πηζαλέο θαηεγνξίεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο βαζκνιόγεζεο ησλ εγγξαθώλ ζρεδόλ αιιάδεη ην πξόβιεκα 

ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθέο θιάζεηο ζε πξόβιεκα δπαδηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, κε ηηο δύν πηζαλέο ηηκέο λα είλαη 0 θαη -2. 

Από ηα ιεμηθά πνπ έρσ δνθηκάζεη δελ έρεη ππάξμεη άιιν ιεμηθό ην νπνίν λα έρεη ηόζα 

ιίγα πηζαλά ζθνξ ζηελ αμηνιόγεζε πξνηάζεσλ θαη ηέηνηα ζπζζώξεπζε ζε δύν ηηκέο. Τα 

ιεμηθά ηνπ SentiWordNet θαη ηνπ Opinion Observer παξνπζηάδνπλ ηα ακέζσο κηθξόηεξα 

ζύλνια δπλαηώλ ηηκώλ γηα ηηο πξνηάζεηο πξνο αμηνιόγεζε, ζύλνιν εθηά (7) ηηκώλ. Τν 

ιεμηθό ηνπ Opinion Observer παξνπζηάδεη ζπζζώξεπζε 73.33% ζπζζώξεπζε ζηηο ηηκέο 

0 θαη 8, αιιά θαη πνιύ κεγάιε δηαθύκαλζε ηηκώλ, ελώ ην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet 

παξνπζηάδεη ζπγθέληξσζε 0.66% ζηηο ηηκέο 0 θαη 1. Τν ιεμηθό ηνπ imdb δείρλεη ηε 

κεγαιύηεξε ζπζζώξεπζε ζε κία ηηκή, ηελ κεδεληθή (0), αιιά νη πξνηάζεηο πξνο 

αμηνιόγεζε ιακβάλνπλ δέθα (10) δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Μνλάρα ην ιεμηθό ηνπ 

Subjectivity, αιιά ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην twitter παξνπζηάδεη 

ζπγθέληξσζε ζε κία ηηκή αλώηεξε ηνπ 75%. 

Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ην ιεμηθό ηνπ inquirer έρεη δηαθνξεηηθό ηξόπν αμηνιόγεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ιεμηθά. Λόγσ ηνπ όηη είλαη πνιύ θνληά ζε 
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δπαδηθή θαηεγνξηνπνίεζε πεξηκέλσ αλώηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα 

ιεμηθά. 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέησ ηα ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη 

δεδνκέλα ηα νπνία αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ inquirer.  

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0009 0.002 0.019 0.036 0.0939 

Score Time(s) 0.002 0.0 0.0009 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.8823 0.9294 0.9058 0.9294 0.8941 

Fold Cross Score 0.8478 0.8236 0.9133 0.8779 0.8745 

Prec Score, micro 0.8823 0.8941 0.8941 0.9294 0.8941 

Prec Score, macro 0.3089 0.4272 0.3810 0.4817 0.2235 

Prec Score, weighted 0.8343 0.9191 0.8756 0.911 0.7994 

Recall Score, micro 0.8823 0.8941 0.8941 0.9294 0.8941 

Recall Score, macro 0.2791 0.4445 0.3472 0.3571 0.25 

Recall Score, weighted 0.8823 0.8941 0.8941 0.9294 0.8941 

f1 Score, micro 0.8823 0.8941 0.8941 0.9294 0.8941 

f1 Score, macro 0.2841 0.4348 0.3604 0.3905 0.236 

f1 Score, weighted 0.8539 0.9059 0.8833 0.9095 0.8441 

fbeta Score, micro 0.8823 0.8941 0.8941 0.9294 0.8941 

fbeta Score, macro 0.2947 0.43 0.3716 0.4325 0.2283 

fbeta Score, weighted 0.8405 0.9137 0.8782 0.906 0.8167 

Jaccard Similarity 0.8823 0.8941 0.8941 0.9294 0.8941 

Hamming Loss 0.1176 0.1058 0.1058 0.0705 0.1058 

Zero One Loss 0.1176 0.1058 0.1058 0.0705 0.1058 
Πίνακασ 54: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, πρώτθ ζκδοςθ, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα 
από Facebook 

To ιεμηθό ηνπ inquirer παξνπζηάδεη εληππσζηαθά ζθνξ ζε όιεο ηηο κεηξηθέο, 

αλεμάξηεηα από ηνλ ηαμηλνκεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Τα ζθνξ είλαη ηδηαίηεξα πςειά, 

όρη κόλν ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα ιεμηθά πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά θαη κε ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε νπηηθή απεηθόληζε ηεο 

απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook.  

Τα ηδηαίηεξα πςειά ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ απνδίδνληαη ζηε ζρεδόλ δπαδηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ εγγξαθώλ. Καλέλα ιεμηθό από απηά πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη δελ έρεη 

ηόζν πςειή ζπγθέληξσζε ζε κόιηο 2 θαηεγνξίεο. Γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηνπ ιεμηθνύ 

πνιιαπιαζηάζσ ηα ζθνξ πνπ δίλνληαη ζηηο εγγξαθέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κνπ κε ην 10 

θη έπεηηα πξνρσξάσ ζηελ ζηξνγγπινπνίεζε θαη κεηά ζηελ δνθηκή ησλ ηαμηλνκεηώλ. Με 

απηή ηελ ηερληθή κεηώλσ ηηο εγγξαθέο πνπ βαζκνινγνύληαη κε 0 ζην 74.6% θαη ην 

ακέζσο επόκελν ζθνξ κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα είλαη ε ηηκή ηνπ -16 θαη 

ζπγθεληξώλεη ην 7.6%. Οη εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αμηνινγνύληαη κε 15 

δηαθνξεηηθέο βαζκνινγίεο. Γειαδή ην 82.2% ησλ εγγξαθώλ ζπγθεληξώλεηαη ζε δύν 

ηηκέο αληί ηνπ 90% πνπ ίζρπε ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε. 

Με απηή ηελ αιιαγή ην ιεμηθό ζπκίδεη αξθεηά ην ιεμηθό ηνπ imdb, θη επνκέλσο 

πεξηκέλσ θαη ηελ αλάινγε απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ. Τα απνηειέζκαηα κε απηή ηελ 

έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.002 0.018 0.058 0.203 

Score Time(s) 0.002 0.0 0.0029 0.0009 0.0 

Mean Accuracy 0.7882 0.8352 0.8352 0.8352 0.8 

Fold Cross Score 0.7936 0.7848 0.8392 0.8097 0.8218 

Prec Score, micro 0.7882 0.847 0.8352 0.8352 0.8 

Prec Score, macro 0.1422 0.33 0.3234 0.2296 0.1 

Prec Score, weighted 0.6713 0.8093 0.767 0.7523 0.64 

Recall Score, micro 0.7882 0.847 0.8352 0.8352 0.8 

Recall Score, macro 0.1391 0.2682 0.2183 0.1945 0.1111 

Recall Score, weighted 0.7882 0.847 0.8352 0.8352 0.7111 

f1 Score, micro 0.7882 0.847 0.8352 0.8352 0.8 

f1 Score, macro 0.135 0.2777 0.2438 0.204 0.1111 

f1 Score, weighted 0.7204 0.8211 0.7868 0.7842 0.7111 

fbeta Score, micro 0.7882 0.847 0.8352 0.8352 0.8 

fbeta Score, macro 0.137 0.2982 0.2787 0.2166 0.1041 

fbeta Score, weighted 0.6883 0.8107 0.7696 0.7623 0.6666 

Jaccard Similarity 0.7882 0.847 0.8352 0.8352 0.8 

Hamming Loss 0.2117 0.1529 0.1647 0.1647 0.1999 

Zero One Loss 0.2117 0.1529 0.1647 0.1647 0.1999 
Πίνακασ 55: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, δεφτερθ ζκδοςθ, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, 
δεδομζνα από Facebook 

Με ηελ ηερληθή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ ζθνξ πνπ δίλνληαη ζηηο εγγξαθέο ηεο 

βάζεο, ην ιεμηθό παξνπζηάδεη ρεηξόηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε έθδνζε 

ηνπ ιεμηθνύ, αιιά ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζπγθξίζηκα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ιεμηθνύ ηνπ imdb. 

Γηα ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζεσξείηαη όηη δελ είλαη απαξαίηεηνο ν 

πνιιαπιαζηαζκόο ησλ ζθνξ ησλ εγγξαθώλ κε θάπνηα ηηκή, θαζώο θαη ε βαζκνιόγεζε 

ησλ εγγξαθώλ κε ηε κεδεληθή είλαη κία ηθαλόηεηα ηελ νπνία πξέπεη λα έρνπλ νη 

ηαμηλνκεηέο. Τν ιεμηθό ηνπ inquirer βξίζθεη ζην 94.6% ησλ εγγξαθώλ ηεο βάζεο έζησ 

κία ιέμε γηα λα αμηνινγήζεη κε νπνηνδήπνηε ζθνξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 0. Γειαδή 

ην ιεμηθό δελ αλαγλσξίδεη θακία ιέμε ζηηο πξνηάζεηο πξνο επεμεξγαζία, κόιηο ζε 

πνζνζηό 5.4%. 

Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδσ ηα ζθνξ ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη 

δεδνκέλα από ην Facebook πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ inquirer.  
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Διάγραμμα 57: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer,  προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από 
Facebook 

Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ γηα ηνπο 

ηαμηλνκεηέο θαη πξνεπεμεξγαζία ζηα δεδνκέλα εηζόδνπ κε ηα απνηειέζκαηα λα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.001 0.0009 0.019 0.473 0.0209 0.0079 0.7946 

Score Time(s) 0.003 0.001 0.0009 0.0 0.003 0.0 0.0015 

Mean Accuracy 0.8941 0.8823 0.9058 0.9529 0.8941 0.8941 0.9294 

Fold Cross Score 0.8801 0.8702 0.9133 0.8935 0.8745 0.9089 0.9141 

Prec Score, micro 0.8941 0.8941 0.8941 0.9529 0.8941 0.8941 0.9176 

Prec Score, macro 0.2235 0.2871 0.381 0.7375 0.2235 0.2235 0.4814 

Prec Score, weighted 0.7994 0.8779 0.8756 0.9435 0.7994 0.7994 0.9102 

Recall Score, micro 0.8941 0.8941 0.8941 0.9529 0.8941 0.8941 0.9176 

Recall Score, macro 0.25 0.2778 0.3472 0.6428 0.25 0.25 0.3538 

Recall Score, weighted 0.8941 0.8941 0.8941 0.9529 0.8941 0.8941 0.9176 

f1 Score, micro 0.8941 0.8941 0.8941 0.9529 0.8941 0.8941 0.9176 

f1 Score, macro 0.236 0.2819 0.3604 0.6754 0.236 0.236 0.3888 

f1 Score, weighted 0.8441 0.8856 0.8833 0.9428 0.8441 0.8441 0.9036 

fbeta Score, micro 0.8941 0.8941 0.8941 0.9529 0.8941 0.8941 0.9176 

fbeta Score, macro 0.2283 0.2849 0.3716 0.7072 0.2283 0.2283 0.4317 

fbeta Score, weighted 0.8167 0.8809 0.8782 0.9413 0.8167 0.8167 0.9032 

Jaccard Similarity 0.8941 0.8941 0.8941 0.9529 0.8941 0.8941 0.9176 

Hamming Loss 0.1058 0.1058 0.1058 0.047 0.1058 0.1058 0.0823 

Zero One Loss 0.1058 0.1058 0.1058 0.047 0.1058 0.1058 0.0823 
Πίνακασ 56: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 
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Όηαλ βειηηζηνπνηνύληαη νη ηαμηλνκεηέο κε ηε ρξήζε ησλ πξνηεηλόκελσλ παξακέηξσλ 

εηζόδνπ παξνπζηάδνπλ θαηά θαλόλα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, έηζη γίλεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ιεμηθνύ inquirer. H νπηηθή απεηθόληζε ησλ ηαμηλνκεηώλ θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

 
Διάγραμμα 58: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Facebook 

Από ηνπο ηαμηλνκεηέο μερσξίδεη ν Logistic Regression o νπνίνο εκθαλίδεη πνιύ 

πςειά ζθνξ, 95% ζε όιεο ηηο κεηξηθέο πιελ ηεο κεηξηθήο ηεο επαλαμηνιόγεζεο, ζηελ 

νπνία εκθαλίδεη, ην επίζεο πςειό, 89%. Τέινο, γηα έλα αθόκε ιεμηθό εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα όηη αλ βειηηζηνπνηήζνπκε ηνπο ηαμηλνκεηέο, νη ηαμηλνκεηέο κεηαμύ ηνπο 

δελ παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγάιε δηαθνξά ζηελ απόδνζε.  

6.11.2 Απνηειέζκαηα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη δεδνκέλα 

από ην Facebook, έπεηαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ δέρνληαη 

δεδνκέλα από ην Twitter. Πξνηνύ παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία κηθξή εηζαγσγή γηα ηε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ιεμηθνύ ζηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη από ην Twitter. Η κέζε ηηκή ηνπ ζθνξ πνπ 
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δίλεηαη ζηα tweets πνπ έρσ ζπιιέμεη είλαη -0.164930 κε κηθξή δηαθύκαλζε, κόιηο 

0.363005. Γίλνληαη 16 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηα tweets όηαλ αμηνινγνύληαη από ην 

inquirer, αιιά όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηξνγγπινπνίεζε νη ηηκέο γίλνληαη ζπλνιηθά 5 

[0, 1, -2, 5, -1]. 

Έρνληαο σο ζύλνιν απηέο ηηο 5 ηηκέο, ην 86.9% ησλ tweets βαζκνινγνύληαη κε 

κεδεληθή ηηκή θαη ην 8.9% κε ζθνξ -2. Γειαδή ησλ 95.8 ησλ ζπλνιηθώλ εγγξαθώλ 

βαζκνινγνύληαη κε δύν πηζαλέο ηηκέο [0,-2].   

Δπεηδή πνιύ κεγάιν πνζνζηό ησλ tweets βαζκνινγνύληαη κε κεδέλ, εμεηάδσ αλ ην 

κεδεληθό ζθνξ δεκηνπξγείηαη από βαζκνιόγεζε ησλ επηκέξνπο ιέμεσλ κε κεδέλ ή από 

κε ύπαξμε ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα tweets ζην ιεμηθό. Από ηα tweets πνπ 

έρσ ζπιιέμεη κόλν ην 4.15% πεξηέρεη ιέμεηο από ηηο νπνίεο νύηε κία δελ βξίζθεηαη ζην 

ιεμηθό ηνπ inquirer.   

 KNN DT  RF LR  SVC 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.0149 0.0 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mean Accuracy 0.8725 0.8529 0.8921 0.8823 0.8725 

Fold Cross Score 0.8568 0.8428 0.8924 0.8501 0.8568 

Prec Score, micro 0.8725 0.8627 0.9019 0.8823 0.8725 

Prec Score, macro 0.2768 0.4369 0.6065 0.2227 0.2768 

Prec Score, weighted 0.8231 0.8916 0.8901 0.7949 0.8231 

Recall Score, micro 0.8725 0.8627 0.9019 0.8823 0.8725 

Recall Score, macro 0.2774 0.5201 0.4322 0.2472 0.2774 

Recall Score, weighted 0.8725 0.8627 0.9019 0.8823 0.8725 

f1 Score, micro 0.8725 0.8627 0.9019 0.8823 0.8725 

f1 Score, macro 0.2757 0.4634 0.4769 0.2343 0.2757 

f1 Score, weighted 0.8466 0.8721 0.8905 0.8363 0.8466 

fbeta Score, micro 0.8725 0.86275 0.9019 0.8823 0.8725 

fbeta Score, macro 0.2759 0.4453 0.5330 0.2272 0.2759 

fbeta Score, weighted 0.8322 0.883 0.8876 0.811 0.8322 

Jaccard Similarity 0.8725 0.8627 0.9019 0.8823 0.8725 

Hamming Loss 0.1274 0.1372 0.098 0.1176 0.1274 

Zero One Loss 0.1274 0.1372 0.098 0.1176 0.1274 
Πίνακασ 57: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Τα απνηειέζκαηα είλαη όκνηα κε απηά πνπ εμάρζεθαλ όηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

δεδνκέλα δεκνζηεύζεηο από ην Facebook. Η νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο ησλ 

ηαμηλνκεηώλ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.   
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Διάγραμμα 59: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Αθνινπζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο παξακέηξνπο από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε θαη εθόζνλ ηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ έρνπλ δερζεί πξνεπεμεξγαζία. 

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

Train Time(s) 0.0 0.0 0.016 0.036 0.016 0.0 0.9002 

Score Time(s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0013 

Mean Accuracy 0.9019 0.8529 0.8921 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

Fold Cross Score 0.8906 0.8428 0.8924 0.8624 0.883 0.8588 0.8632 

Prec Score, micro 0.9019 0.8627 0.9019 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

Prec Score, macro 0.6022 0.4369 0.6065 0.223 0.3268 0.223 0.4752 

Prec Score, weighted 0.8747 0.8916 0.8901 0.7959 0.8368 0.7959 0.8724 

Recall Score, micro 0.9019 0.8627 0.9019 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

Recall Score, macro 0.3663 0.5201 0.4322 0.25 0.3131 0.25 0.2857 

Recall Score, weighted 0.9019 0.8627 0.9019 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

f1 Score, micro 0.9019 0.8627 0.9019 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

f1 Score, macro 0.4173 0.4634 0.4769 0.2357 0.3173 0.2357 0.2994 

f1 Score, weighted 0.8751 0.8721 0.8905 0.8413 0.858 0.8413 0.8628 

fbeta Score, micro 0.9019 0.8627 0.9019 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

fbeta Score, macro 0.4929 0.4453 0.533 0.2279 0.3222 0.2279 0.3434 

fbeta Score, weighted 0.8682 0.883 0.8876 0.8134 0.8449 0.8134 0.8512 

Jaccard Similarity 0.9019 0.8627 0.9019 0.8921 0.8823 0.8921 0.9019 

Hamming Loss 0.0980 0.1372 0.098 0.1078 0.1176 0.1078 0.0980 
Πίνακασ 58: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου, δεδομζνα από Twitter 

Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή βειηίσζε, εθηόο ησλ Decision Tree θαη 

Random Forest, κε απνηέιεζκα όινη νη ηαμηλνκεηέο λα παξνπζηάδνπλ παξόκνηα 
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απνηειέζκαηα. Δλδεηθηηθά ζηελ κεηξηθή ηεο επαλαμηνιόγεζεο ε κεγαιύηεξε δηαθνξά 

αλάκεζα ζε δύν ηαμηλνκεηέο δελ μεπεξλάεη ην 0.05. Η νπηηθή απεηθόληζε ηεο απόδνζεο 

ηνπο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 
Διάγραμμα 60: Σφγκριςθ ταξινομθτών, λεξικό inquirer, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Σε έλα αθόκα ιεμηθό παξαηεξείηαη όηη ν ηαμηλνκεηήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

δηαδξακαηίδεη κηθξό ξόιν, αθνύ όινη νη ηαμηλνκεηέο εμάγνπλ απνηειέζκαηα κε κηθξέο 

δηαθνξέο. Τέινο, ην ιεμηθό ηνπ inquirer παξνπζηάδεη καθξάλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ιεμηθό.  
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7. Δπηζθόπεζε Απνηειεζκάησλ 

Απηό ην θεθάιαην ππάξρεη πξηλ ην θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη κηα πεξίιεςε ησλ όζνλ έρνπλ γξαθηεί ζε απηή ηελ εξγαζία. Η εξγαζία έρεη σο ζέκα 

ηελ ηθαλόηεηα δηαθνξεηηθώλ ιεμηθώλ λα ζέζνπλ ηε ζσζηή βαζκνινγία ζε πξνηάζεηο πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί από θνηλσληθά δίθηπα θαη παξάιιεια λα εμεηάζεη πνηνη ηαμηλνκεηέο 

είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί.  

Αξρηθά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα γλσζηή δνθηκαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε 

κειέηε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ, όπσο γίλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο, αιιά 

δεκηνπξγήζεθε βάζε δεδνκέλσλ από δεδνκέλα πνπ εμήγαγα από θνηλσληθά δίθηπα, 

απνθιεηζηηθά γηα απηή ηελ εξγαζία. Τα δεδνκέλα πξνήιζαλ από δύν θνηλσληθά δίθηπα, 

Facebook θαη Twitter, ρξεζηκνπνηώληαο ηα API πνπ πξνζθέξνπλ. Η επηθνηλσλία κε ην 

API πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε γιώζζαο Python, ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

πινπνίεζεο δίλνληαη ζην κεθάλαιο 2 Λογιζμικό Σςλλογήρ Δεδομένων. Τα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ είλαη δεκνζηεύζεηο/tweets αληαγσληζηώλ ηερλνινγηθώλ εηαηξηώλ θαη είλαη 

πξνζβάζηκα ζην Γηαδίθηπν αθόκα θαη από ρξήζηεο ρσξίο ινγαξηαζκό ζηα ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά δίθηπα. 

Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιεία Stanford POSTagger γηα ηε γξακκαηηθή 

αλάιπζε ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. Τν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη open-

source, γξακκέλν ζε java θαη εθηειέζηεθε γηα θάζε δεκνζίεπζε πνπ έρεη ζπιιερζεί. Με 

ηα απνηειέζκαηα πνπ έδσζε ε εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, αλαλεώζεθε 

ε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δθόζνλ έρνπλ ζπιιερζεί ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, ην επόκελν βήκα είλαη ε 

νπηηθνπνίεζε απηώλ. Ο ιόγνο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ είλαη ε πηζαλή εύξεζε 

κνηίβσλ κέζα από ηε γξαθηθή απεηθόληζε. Μνηίβα ηα νπνία είλαη αδύλαην λα 

αλαγλσξηζηνύλ κέζα από ηελ αλάγλσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δθηόο από εύξεζε 

πηζαλώλ κνηίβσλ ε νπηηθνπνίεζε βνεζάεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε λα 

γίλεη κία πξώηε απόπεηξα εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρσ ζπιιέμεη. 

Τα ηειεπηαία πεδία πνπ πξνζηέζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κνπ είλαη ε αμηνιόγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ από ηα ιεμηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη έρνπλ αλαιπζεί ζηο 

κεθάλαιο 4 Χπήζη Λεξικών. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεμηθώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, „subs‟ νξίδνληαη νη ζπλνιηθέο εγγξαθέο ηνπ ιεμηθνύ, „nz subs‟ νη 

κε κεδεληθέο εγγξαθέο, „range‟ ην εύξνο ηηκώλ πνπ είλαη δίλεη ην ιεμηθό, „avg‟ ε κέζε 

ηηκή ησλ εγγξαθώλ θαη „var‟ ε δηαθύκαλζε ησλ ηηκώλ.  
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 subs nz subs range avg var 

AFINN 9,164 7,784 [-5,5] 0.5139 2.214 

imdb 63,104 63,104 [1,10] 5.7732 1.0373 

Amazon/TripAdvisor 9,686 9,686 [1,5] 3.3689 0.9831 

Goodreads 10,050 10,050 [1,5] 3.0358 0.8307 

Opentable 7,723 7,723 [1,5] 3.2526 0.9165 

Opinion Observer 6,789 6789 [-1,1] -0.409 0.8328 

SentiWordNet 147,791 38,459 [-1,1] -0.0136 0.0403 

Subjectivity 8,222 7,629 [-2,2] -0.498 2.6271 

Inquirer 156584 9166 [-30,24] -0.0081 0.3507 
Πίνακασ 59: Τα χαρακτθριςτικά των λεξικών που χρθςιμοποιικθκαν 

Η εθηίκεζε ηνπ ζθνξ ιεμηθνύ από ηα ππόινηπα πεδία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξίζκσλ. H εύξεζε κνηίβσλ κέζα από κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ε 

ιήςε απόθαζεο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη κηα δηεξγαζία ηελ νπνία 

δηεθπεξαηώλνπλ θαηά θύξην ιόγσ αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο, clustering θαη 

regression. Οη αιγόξηζκνη ηνπ clustering νκαδνπνηνύλ ηα δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ, ελώ νη αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο θαη regression 

αλαγλσξίδνπλ ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη κία εγγξαθή. Σηελ παξνύζα εξγαζία, 

νξίζηεθαλ σο θαηεγνξίεο ηα ζθνξ πνπ ζέηεη ην ιεμηθό γηα ηελ θάζε εγγξαθή θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο clustering ή regression, θαζώο δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

θάηη πεξηζζόηεξν. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ εθηά (7) δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο, νη νπνίνη 

αξρηθά εθηειέζηεθαλ κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο εηζόδνπ θαη έπεηηα κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο παξακέηξνπο εηζόδνπ από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε θαη εθόζνλ ηα 

δεδνκέλα έρνπλ δερζεί πξνεπεμεξγαζία. Αθόκε ηα δεδνκέλα κνπ ρσξίζηεθαλ ζε δύν 

μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ε πξώηε πεξηέρεη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην 

Facebook θαη ε δεύηεξε δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter. Η αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.  
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Εικόνα 5: Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ 

Γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε όπνπ νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

παξακέηξνπο εηζόδνπ, δερόκελνη δεδνκέλα από ην Facebook, ηα ζθνξ πνπ 

επηηπγράλνληαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ωο κεηξηθή παξαζέησ απηή ηεο 

επαλαμηνιόγεζεο.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

AFINN 0.3914 0.2989 0.4154 0.3898 0.4784 - - 

imdb 0.7847 0.7553 0.8361 0.8198 0.8067 - - 

Amazon/TripAdvisor 0.1329 0.1381 0.2122 0.1405 0.1763 - - 

Goodreads 0.1292 0.1627 0.1628 0.1816 0.1292 - - 

Opentable 0.1345 0.1113 0.1414 0.1835 0.1345 - - 

Opinion Observer 0.4014 0.4199 0.4642 0.4732 0.4566 - - 

SentiWordNet 0.4409 0.3588 0.5271 0.494 0.4602 - - 

Subjectivity 0.3159 0.2487 0.3763 0.3465 0.3957 - - 

Inquirer 0.8478 0.8236 0.9133 0.8779 0.8745 - - 
Πίνακασ 60: Απόδοςθ ταξινομθτών ςε διαφορετικά λεξικά, δεδομζνα Facebook, προκακοριςμζνοι παράμετροι 
ειςόδου 

Σηνλ πίλαθα κε ηηο απνδόζεηο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο δελ ζεκεηώζεθε ε απόδνζε ησλ Linear SVC θαη ΜLP 

εμαηηίαο ηεο αζηάζεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ όηαλ εθηεινύληαη ρσξίο ηα δεδνκέλα εηζόδνπ 

λα έρνπλ δερζεί πξνεπεμεξγαζία. Όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε ησλ ππνινίπσλ 

ηαμηλνκεηώλ, νη Random Forest, Logistic Regression θαη SVC μερσξίδνπλ ειαθξώο 

έλαληη ησλ KNN θαη Decision Tree. 
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Ο δεύηεξνο πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο θαη ηα δεδνκέλα έρνπλ 

δερζεί πξνεπεμεξγαζία.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

AFINN 0.4651 0.4541 0.4784 0.4784 0.4784 0.4323 0.4784 

imdb 0.8227 0.8016 0.8324 0.8450 0.8067 0.8542 0.7566 

Amazon/TripAdvisor 0.2077 0.1754 0.164 0.2167 0.2151 0.2223 0.1784 

Goodreads 0.2004 0.1627 0.1628 0.222 0.2096 0.1812 0.2237 

Opentable 0.1727 0.1113 0.1414 0.2067 0.1766 0.1652 0.1766 

Opinion Observer 0.451 0.4594 0.4642 0.4947 0.4717 0.4987 0.501 

SentiWordNet 0.647 0.6109 0.6407 0.647 0.647 0.647 0.647 

Subjectivity 0.4176 0.3837 0.4001 0.4019 0.4019 0.4019 0.4019 

Inquirer 0.7936 0.7848 0.8392 0.8097 0.8218 0.7936 0.7848 
Πίνακασ 61: Απόδοςθ ταξινομθτών ςε διαφορετικά λεξικά, δεδομζνα Facebook, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Όηαλ νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο θαη εθόζνλ ηα 

δεδνκέλα εηζόδνπ έρνπλ δερζεί πξνεπεμεξγαζία, νη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ 

παλνκνηόηππε απόδνζε. Φαξαθηεξηζηηθά, θαλέλαο ηαμηλνκεηήο δελ παξνπζηάδεη ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε πεξηζζόηεξα από ηξία δηαθνξεηηθά ιεμηθά.  

Αληίζηνηρα όηαλ νη ηαμηλνκεηέο θαινύληαη λα αμηνινγήζνπλ δεδνκέλα ηα νπνία 

έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter, ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη απνδόζεηο ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο εηζόδνπ θαη ηα ιεμηθά αμηνινγνύλ δεδνκέλα από ην 

Twitter.  

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

AFINN 0.5914 0.4924 0.6432 0.6000 0.6123 - - 

imdb 0.7633 0.7997 0.8081 0.731 0.7702 - - 

Amazon/TripAdvisor 0.1867 0.3065 0.3157 0.2641 0.2812 - - 

Goodreads 0.1789 0.2732 0.3088 0.2915 0.2499 - - 

Opentable 0.1907 0.2721 0.3437 0.2649 0.2554 - - 

Opinion Observer 0.5737 0.4887 0.6116 0.5856 0.6169 - - 

SentiWordNet 0.7388 0.6546 0.7291 0.7381 0.7517 - - 

Subjectivity 0.7479 0.808 0.8121 0.7551 0.7689 - - 

Inquirer 0.8568 0.8428 0.8924 0.8501 0.8568 - - 
Πίνακασ 62: Απόδοςθ ταξινομθτών ςε διαφορετικά λεξικά, δεδομζνα Twitter, προκακοριςμζνοι παράμετροι ειςόδου 

Οη αιγόξηζκνη όηαλ θαινύληαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

εμαρζεί από ην Twitter ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ θαιύηεξά ζθνξ. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ 

παξαηεξείηαη απηό ην θαηλόκελν είλαη όηη ζηα ιεμηθά ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε 

ζηε κεδεληθή ηηκή, νπόηε νη ηαμηλνκεηέο έρνπλ επθνιόηεξν έξγν λα θέξνπλ εηο πέξαο. Η 

αηηία πίζσ από απηό ην θαηλόκελν ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο πεξηζζόηεξν ζηνλ ηνκέα 

ηεο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζαο θαη ιηγόηεξν πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο.  

Όηαλ νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε ηηο βέιηηζηεο παξακέηξνπο παξνπζηάδνπλ θαη 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα, ηα νπνία παξαζέησ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   
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 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

AFINN 0.6786 0.5816 0.6740 0.6123 0.6740 0.6123 0.6123 

imdb 0.7633 0.7997 0.8081 0.731 0.8083 0.7702 0.7702 

Amazon/TripAdvisor 0.3572 0.3065 0.3157 0.2786 0.3291 0.2752 0.3420 

Goodreads 0.2004 0.1627 0.1628 0.222 0.2096 0.1812 0.2237 

Opentable 0.3478 0.2721 0.3437 0.2648 0.3027 0.2717 0.3131 

Opinion Observer 0.6609 0.5703 0.6075 0.6169 0.6346 0.6078 0.6078 

SentiWordNet 0.7784 0.7436 0.7439 0.7517 0.7784 0.7517 0.7517 

Subjectivity 0.825 0.808 0.8121 0.7608 0.7815 0.7641 0.795 

Inquirer 0.8906 0.8428 0.8924 0.8624 0.883 0.8588 0.8632 
Πίνακασ 63: Απόδοςθ ταξινομθτών ςε διαφορετικά λεξικά, δεδομζνα Twitter, βζλτιςτοι παράμετροι ειςόδου 

Όπσο ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook, έηζη θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter νη ηαμηλνκεηέο 

δείρλνπλ βειηίσζε όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο θαη ηα δεδνκέλα 

εηζόδνπ δερζνύλ πξνεπεμεξγαζία. Οη ηαμηλνκεηέο παξνπζηάδνπλ παλνκνηόηππα 

απνηειέζκαηα όηαλ εθηεινύληαη, κε ηνλ ηαμηλνκεηή ηνπ KNN λα ππεξηεξεί ειαθξώο. 

Έλα αθόκε ζεκείν ην νπνίν κειεηάηαη ζε απηό ην θεθάιαην είλαη ε αλαδήηεζε 

βέιηηζησλ παξακέηξσλ. Γηα ηελ αλαδήηεζε βέιηηζησλ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δύν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, ε Τπραία Αλαδήηεζε (Random Search) θαη ε εμαληιεηηθή 

αλαδήηεζε (Grid Search). Σηνπο αιγνξίζκνπο ησλ Random Forest θαη MLP 

πξαγκαηνπνηήζεθε κόλν Τπραία Αλαδήηεζε, εμαηηίαο ησλ πάξα πνιιώλ δπλαηώλ 

ζπλδπαζκώλ πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ.  

Δπίζεο o αιγόξηζκνο ηνπ SVC δηαζέηεη δύν επηπιένλ επηινγέο γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ 

kernel, linear (γξακκηθή) θαη poly (πνιπσλπκηθή). Ο ιόγνο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ 

επηπιένλ απηέο νη δύν επηινγέο είλαη ν πνιύ κεγάινο ρξόλνο πνπ απαίηεζαλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπο. O SVC κε linear kernel έρεη ρξόλν εθπαίδεπζεο ίζν κε 71.95 ιεπηά 

όηαλ ν kernel rbf ρξεηάδεηαη 0.0149 δεπηεξόιεπηα θαη ν sigmoid εθηειείηαη γξεγνξόηεξα 

από ρηιηνζηό (0.001) ηνπ δεπηεξόιεπηνπ. Ο kernel poly έρεη άγλσζην ρξόλν εθηέιεζεο, 

αθνύ κέζα ζε 120 ώξεο αλακνλήο δελ εθηειέζηεθε.  

Όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Τπραίαο Αλαδήηεζεο, δειαδή πόζν θαινί 

είλαη νη παξάκεηξνη πνπ πξνηείλνληαη ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ πξνηείλνληαη από ηελ 

Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε, ηα επξήκαηα είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

Τπραίαο Αλαδήηεζεο. Φσξίο λα ππάξρεη ιεπηνκεξέο αξρείν κε ηηο απνδόζεηο ησλ 

ηαμηλνκεηώλ αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο εηζόδνπ κε ηηο νπνίεο εθηεινύληαη, ε 

πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε είλαη όηη ε εθηέιεζε ηεο Τπραίαο Αλαδήηεζεο κε ρξήζε ηνπ 

10% ησλ ζπλνιηθώλ δπλαηώλ ζπλδπαζκώλ είλαη αξθεηή. Αλ ε βειηίσζε ησλ 

ηαμηλνκεηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη δελ ηίζεηαη ζέκα ρξόλνπ, ηόηε ε επηινγή ηεο 

Δμαληιεηηθήο Αλαδήηεζεο είλαη απηή πνπ ζπληζηάηαη.   

Η ηειεπηαία κέηξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ ηαμηλνκεηώλ, αιιά 

θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρσ δεκηνπξγήζεη είλαη ν έιεγρνο ηεο 

απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα ηε ζύλζεζε ηεο 

ελνπνηεκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ, απέξξηςα όια ηα πεδία πνπ ππάξρνπλ ζην Facebook θαη 

δελ ππάξρνπλ ζην Twitter θαη εμίζσζα ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό αληηδξάζεσλ κε ηνλ αξηζκό 

ησλ retweets θαη ην ζπλνιηθά αξηζκό ησλ θνηλνπνηήζεσλ κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 
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favorites. O ιόγνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζρεδηαζηηθή απόθαζε είλαη όηη αλ κεδελίδνληαλ 

ηα πεδία πνπ δελ πθίζηαληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο νη ηαμηλνκεηέο ζα επεξεαδόηαλ 

έληνλα από ηηο κεδεληθέο ηηκέο. 

Σηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απνδόζεηο ησλ 

ηαμηλνκεηώλ ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ, γηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ην 

Facebook όηαλ αμηνινγνύληαη από δηαθνξεηηθά ιεμηθά.   

 KNN DT RF LR SVC L.  SVC MLP 

AFINN 0.4814 0.4179 0.5884 0.4895 0.5468 - - 

imdb 0.7811 0.7993 0.8270 0.7895 0.7944 - - 

Amazon/TripAdvisor 0.1452 0.3141 0.3337 0.2176 0.2164 - - 

Goodreads 0.1312 0.2629 0.3178 0.2404 0.2102 - - 

Opentable 0.1515 0.2464 0.3089 0.2510 0.2266 - - 

Opinion Observer 0.4999 0.3952 0.5633 0.5206 0.5357 - - 

SentiWordNet 0.6311 0.5917 0.6851 0.6463 0.6778 - - 

Subjectivity 0.5465 0.4906 0.6206 0.5671 0.5993 - - 

Inquirer 0.8809 0.9240 0.9414 0.8971 0.8992 - - 
Πίνακασ 64: Απόδοςθ ταξινομθτών ςε διαφορετικά λεξικά, ενοποιθμζνθ βάςθ δεδομζνων, προκακοριςμζνοι 
παράμετροι ειςόδου 

Σηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκεηώλ ζπλήζσο 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην ζθνξ πνπ δίλνπλ γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην 

Facebook θαη ην ζθνξ ζηα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί από ην Twitter. Δμαίξεζε 

απνηειεί ην ιεμηθό ηνπ inquirer ην νπνίν παξνπζηάδεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα.  

Η απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηελ ελνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία θπκαίλεηαη 

αλάκεζα ζηηο δύν ηηκέο, ππνδειώλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ επηκέξνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

πνπ ηελ απνηεινύλ. Τα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δύν δηαθνξεηηθέο βάζεηο 

έρνπλ παξόκνηα δνκή, παξόκνηα πεξηερόκελν θαη παξόκνηα αληαπόθξηζε ζηνπο ρξήζηεο, 

ρσξίο όκσο ζε θακία πεξίπησζε νη δύν βάζεηο λα είλαη παλνκνηόηππεο.    
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8. Σπκπεξάζκαηα θαη Πεξαηηέξσ Δξγαζία 
 

Σηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο δελ αλαθέξεηαη μαλά ε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί, γηαηί απηή ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην κεθάλαιο 

7 Επιζκόπηζη Αποηελεζμάηων. Απηό ην θεθάιαην επηθεληξώλεηαη ζηελ εξκελεία ηεο 

απόδνζεο ησλ ιεμηθώλ θαη πξνηείλνληαη άμνλεο γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζην 

θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο πάλσ ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από κηθξν-

ηζηνιόγην (microblogging). 

H αξρηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία ήηαλ 

κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινύλ δηαθνξεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Οη πξόζζεηεο αληηδξάζεηο πνπ έρεη πξνζζέζεη ην Facebook 

δεκηνύξγεζαλ, ζεσξεηηθά, ηελ ηέιεηα βάζε δεδνκέλσλ. Γεθάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο 

αμηνινγνύλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο, αθόκε θαη ε κε αληίδξαζε ηνπο πξνζθέξεη 

δεδνκέλα πξνο αλάιπζε.  

Σηελ πξάμε όκσο νη αληηδξάζεηο δελ ήηαλ απηέο πνπ πεξίκελα. Οη ρξήζηεο δελ είραλ 

εμνηθεησζεί κε ηηο επηπιένλ αληηδξάζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, ε 

αληίδξαζε ηνπ „like‟ ήηαλ ε επηθξαηέζηεξε ζην ζπληξηπηηθό πνζνζηό ηνπ 99%.  

Μεηά από απηή ηελ παξαηήξεζε ε πξνζέγγηζε ζε απηό ην πξόβιεκα άιιαμε, δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα αληηζηνηρεζνύλ έμη (6) δηαθνξεηηθέο βαζκνινγίεο ζε έμη (6) 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Αληίζεηα ην πξόβιεκα έγηλε ζρεδόλ δπαδηθό, είηε ε 

δεκνζίεπζε έρεη αληαπόθξηζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ είηε όρη. Αθόκε ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνύζαλ ηηο πξνηάζεηο πξνο αλάιπζε ηα ιεμηθά έδεηρλε πξνο 

απηή ηελ θαηεύζπλζε. Όζα ιεμηθά παξνπζίαζαλ θαιά ή αλεθηά απνηειέζκαηα είραλ 

πςειή ζπγθέληξσζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή.  Γηα λα γίλεη θαιύηεξα θαηαλνεηή ε 

παξαπάλσ παξαηήξεζε παξαηίζεηαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ζθνξ 

πνπ απνδίδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην Facebook θαη έρνπλ 

αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet. Πξνζνρή δελ παξαζέηνληαη νη 

πηζαλόηεηεο βαζκνινγίεο ηεο θάζε ιέμεο μερσξηζηά πνπ ππάξρεη ζην ιεμηθό, όπσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κεθάλαιο 4 Χπήζη Λεξικών, αιιά ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζθνξ 

ζε όιε ηελ πξόηαζε.  
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Διάγραμμα 61: Πικανότθτα εμφάνιςθσ ςκορ ςε  προτάςεισ που ζχουν εξαχκεί από το Facebook και αξιολογοφνται 
από το λεξικό του SentiWordNet 

Τν ιεμηθό ηνπ SentiWordNet παξνπζηάδεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα αλ 

ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη θάπνηα ηηκή πνπ λα ζπγθεληξώλεη πάλσ από 

ην 80% ησλ ζπλνιηθώλ αμηνινγήζεσλ. Τα ιεμηθά ησλ imdb, inquirer θαη Subjectivity 

(κόλν ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter) ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα 

ζπγθεληξώλνπλ ηνπιάρηζηνλ 75% ησλ ζπλνιηθώλ αμηνινγήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή, 

ηελ κεδεληθή (0). Απηή ε ζπγθέληξσζε γηα ην ιεμηθό ηνπ imdb ππνδειώλεη ην πνζνζηό 

ησλ πξνηάζεσλ ζην νπνίν δελ αλαγλσξίδεη νύηε κία ιέμε. Σην ιεμηθό ηνπ SentiWordNet 

ην πνζνζηό ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίδεη νύηε κία ιέμε είλαη κόιηο 5.6%. 

Ωο γεληθή θξηηηθή ζηα ιεμηθά πνπ έρνπλ κειεηεζεί ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, ε 

πξώηε αλάγεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε δπαδηθό πξόβιεκα (imdb, inquirer, Subjectivity 

ζηα δεδνκέλα ηνπ Twitter) κε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή λα έρεη πνιύ κεγάιε εκθάληζε. Τα 

ιεμηθά πνπ έρνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ζηηο ηηκέο από ηελ κεδεληθή ηηκή κέρξη ην κέζν 

όξν ηνπ ζθνξ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ιέμεηο ηνπ ιεμηθνύ (Amazon/TripAdvisor, Goodreads, 

Opentable) θαη εκθαλίδνπλ πνιύ ρακειά απνηειέζκαηα. Η ηξίηε θαηεγνξία ιεμηθώλ 

αμηνινγεί ηα δεδνκέλα πξνο αλάιπζε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε βαζκνινγία ησλ 

πξνηάζεσλ λα ζπκίδεη θαλνληθή θαηαλνκή. Η θαλνληθή θαηαλνκή γηα ηελ κειέηε ηελ 

αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ εθθξάδνπλ νη άλζξσπνη. Η κέζε ηηκή ηεο θαηαλνκήο δειώλεη αδηαθνξία θαη ζηηο 

ηηκέο πνπ βξίζθνληαη δεμηά ή αξλεηηθά από απηήλ εθθξάδνληαη ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα.  
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Έλα ζεκείν ην νπνίν είλαη επίζεο ζέκα έξεπλαο είλαη ε ζεκαζία ηεο γξακκαηηθήο 

αλάιπζεο ζηα δεδνκέλα πνπ έρσ ζπιιέμεη. Γηα ηα ιεμηθά ηα νπνία έρνπλ αλάγεη ην 

πξόβιεκα ζε δπαδηθό θαη ζπγθεληξώλνπλ ην 80% ησλ ζθνξ ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη 

θπζηθό επόκελν ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία ζηε βάζε δεδνκέλσλ λα κελ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξόβιεςε ησλ ηαμηλνκεηώλ. H απόδνζε ηεζζάξσλ (4) 

ηαμηλνκεηώλ όηαλ θαινύληαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί 

από ην Facebook θαη έρνπλ αμηνινγεζεί από ην ιεμηθό ηνπ inquirer θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί.  

 KNN DT RF LR SVC 

POS 0.8478 0.8236 0.9133 0.8779 0.8745 

w/o POS 0.8478 0.8588 0.8820 0.8731 0.8745 
Πίνακασ 65: Απόδοςθ ταξινομθτών, ςυμπεριλαμβανομζνων ι όχι των μερών του λόγου από τα οποία αποτελοφνται 
τα δεδομζνα του Facebook, αξιολόγθςθ από το λεξικό του inquirer 

Από ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ θαλέλαο δελ επεξεάζηεθε αηζζεηά. Οη 

αιγόξηζκνη ησλ Decision Tree θαη Random Forest παξνπζηάδνπλ αζηάζεηα ζηηο κεηξηθέο, 

νπόηε κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ησλ ιεμηθώλ ε 

γξακκαηηθή αλάιπζε δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν.  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε επηξξνή πνπ έρνπλ ηα κέξε ηνπ ιόγνπ ζηνπο 

ηαμηλνκεηέο ζηα δεδνκέλα ηνπ Facebook όηαλ αμηνινγνύληαη από ην ιεμηθό ηνπ Twitter. 

Δμεηάδνληαη ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο, κε πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο 

εηζόδνπ θαη κέξε ηνπ ιόγνπ, κε ηηο πξνηεηλόκελεο παξακέηξνπο από ηελ Δμαληιεηηθή 

Αλαδήηεζε θαη κέξε ηνπ ιόγνπ, κε πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο εηζόδνπ ρσξίο ηα 

κέξε ηνπ ιόγνπ θαη βέιηηζηνπο παξακέηξνπο ρσξίο ηα κέξε ηνπ ιόγνπ. 

 KNN DT RF LR SVC 

POS 0.5706 0.5031 0.5964 0.6022 0.647 

w/o POS 0.5754 0.4342 0.5483 0.6167 0.647 

POS Grid 0.647 0.6202 0.6202 0.647 0.647 

w/o POS Grid 0.647 0.5957 0.6462 0.647 0.647 
Πίνακασ 66: Απόδοςθ ταξινομθτών, ςυμπεριλαμβανομζνων ι όχι των μερών του λόγου από τα οποία αποτελοφνται 
τα δεδομζνα του Facebook, αξιολόγθςθ από το λεξικό του SentiWordNet 

Τν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί από ηελ παξαηήξεζε ησλ ζθνξ ησλ 

ηαμηλνκεηώλ είλαη όηη νη ηαμηλνκεηέο δέρνληαη βειηίσζε, αλ εθηειεζηνύλ κε ηηο 

θαηάιιειεο παξακέηξνπο. Όηαλ εθηεινύληαη κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο παξακέηξνπο 

εηζόδνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ή κε ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ επεξεάδεη 3 από ηνπο 5 

ηαμηλνκεηέο, αληίζεηα όηαλ νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε ηηο πξνηεηλόκελεο 

παξακέηξνπο από ηελ Δμαληιεηηθή Αλαδήηεζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ 

απνθηά αθόκα κηθξόηεξε ζεκαζία. Οη ηαμηλνκεηέο ησλ Decision Tree θαη Random 

Forest παξνπζηάδνπλ αζηάζεηα, νπόηε ε δηαθνξά ηνπ ±2% δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν.   

Η βαξύηεηα ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ γηα ηελ απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ δελ είλαη 

μεθάζαξε, αθνύ ζηνλ ηαμηλνκεηή ηνπ Logistic Regression ε απνπζία ηνπο απέδσζε 

ειαθξώο θαιύηεξα απνηειέζκαηα, ελώ ζηνπο Decision Tree θαη Random Forest 
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ρεηξόηεξα. Αθόκε όηαλ νη ηαμηλνκεηέο εθηεινύληαη κε βέιηηζηεο παξακέηξνπο, ε ρξήζε 

ή κε ησλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ απνθηά αθόκα κηθξόηεξε ζεκαζία.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κνπ δελ θξάηεζα ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή γηα ηελ απόδνζε ησλ ηαμηλνκεηώλ όηαλ αθαηξέζεθαλ ηα κέξε ηνπ ιόγνπ πνπ 

απνηεινύλ ηελ πξόηαζε, νπόηε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε πάλσ ζηε βαξύηεηα ησλ κεξώλ 

ηνπ ιόγνπ είλαη απαξαίηεηε. 

Η κειινληηθή επέθηαζε θαη θπζηθή ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο 

ιεμηθνύ ζρεδηαζκέλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε δεκνζηεύζεσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα από 

εηαηξείεο ζηνλ ηερλνινγηθό ηνκέα. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ιεμηθό πξέπεη 

λα ζπιιερζνύλ μαλά δεδνκέλα θαη λα γίλεη κειεηεζεί πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο είλαη 

απηέο πνπ πξνθαινύλ ηηο αληηδξάζεηο ζηνπο ρξήζηεο. Δίλαη απαξαίηεην ζηελ κειέηε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα #hashtags πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εηαηξείεο θαη ε 

επηξξνή ηνπο ζην θνηλό. Ωο βάζε δεκηνπξγίαο ησλ ιεμηθώλ πξνηείλνληαη ηα ηξία ιεμηθά 

ησλ νπνίσλ ε αμηνιόγεζε ζηα δεδνκέλα ηεο βάζεο ζπκίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή 

(AFINN, SentiWordNet, Opinion Observer).  

Γηα ηε δεκηνπξγία ιεμηθνύ ππάξρεη βέβαηα θαη ε ελλαιαθηηθή επηινγή ηεο 

δεκηνπξγίαο ιεμηθνύ πνπ αληηκεησπίδεη ηα δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία σο δπαδηθό 

πξόβιεκα, αληαπόθξηζε από ηνπο ρξήζηεο ή όρη. Η δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ιεμηθνύ είλαη 

πην εύθνιε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απαηηνύληαη ιηγόηεξα βήκαηα: ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, κειέηε ιέμεσλ πνπ έρνπλ αληαπόθξηζε ζηηο ρξήζηεο.  
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