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Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναλύουμε τα δεδομένα της διαδικτυακής εφαρμογής
helpmevote.gr που αφορούν στην περίοδο πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, με τεχνικές
εξόρυξης γνώσης από αποθετήρια big data με βασικό στόχο την εξαγωγή χρήσιμης
πληροφορίας και συμπερασμάτων ως προς τις συμπεριφορές του εκλογικού σώματος, τα
στοιχεία που μπορεί να δώσει για την κοινωνική διάσταση των συμμετεχόντων (αντίληψη,
προδιάθεση, στάσεις και συμπεριφορές) και συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών.
Ο προβληματισμός γύρω από τη χρήση των big data και την αξιοποίηση τους, γίνεται όλο και
εντονότερος τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με τη χρησιμότητά τους και τα παραπάνω
στοιχεία τα οποία αυτά μπορούν να δώσουν στους ερευνητές και να επιστρέψουν στην
κοινωνία σαν χρήσιμα στοιχεία παρατήρησης της ανθρώπινης και κοινωνικής συμπεριφοράς,
με σκοπό είτε να εντοπίζονται αμεσότερα καταστάσεις που ίσως χρειάζονται μία άμεση
παρέμβαση είτε απλά για παρατήρηση στα οξύμωρα της κοινωνίας και της κοινωνικής
συμπεριφοράς, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο πεποιθήσεων και αντιλήψεων τα οποία
«σπάνε» κατεστημένα και πρότυπα έτσι όπως τα είχαμε έως τώρα δεδομένα.
Για την ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων της εφαρμογής και την ανακάλυψη
ενδεχόμενης ενδιαφέρουσας πληροφορίας, εφαρμόστηκαν τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
(data mining) με τη χρήση του λογισμικού Weka και πιο αναλυτικά εφαρμόστηκαν κανόνες
συσχέτισης, δοκιμάστηκαν διάφοροι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, έγινε προσπάθεια
απεικόνισης των δεδομένων σε δενδροείδη μορφή και φυσικά οπτική αναπαράσταση των
πληροφοριών.
Η οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα το Weka ήταν
σχετικά φτωχή, οπότε αξιοποιήθηκε ακόμα ένα πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται στην
οπτική αναπαράσταση πληροφορίας το Tableau, όπου με πολύ απλούς τρόπους
συσχετίστηκαν οπτικά μεταβλητές με σκοπό την εξαγωγή συμπεράσματος.
Η όλη εργασία εξελίχθηκε σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση
των ορισμών και των τύπων των big data, στο δεύτερο γίνεται λόγος για το data mining
μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται
εξειδικευμένη αναφορά στις data mining τεχνικές για big data, στο τέταρτο έχουμε την
παρουσίαση της εφαρμογής helpmevote.gr. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάσαμε το λογισμικό
Weka στο 6 παρουσιάζεται η δημιουργία μοντέλου κατηγοριοποίησης με χρήση αλγόριθμου
επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης με τη χρήση του Weka. Στο έβδομο κεφάλαιο
πραγματοποιήσαμε την οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων με το Weka και με το
Tableau και στο 8ο συζητήσαμε τα συμπεράσματα της εργασίας.
Λέξεις κλειδιά: μεγάλα δεδομένα, big data, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, εκλογές,
κανόνες συσχέτισης, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, συσταδοποίηση, Weka, Tableau
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Abstract
In this thesis, we analyze data from the “helpmevote.gr” web application that were gathered
in the period before the January 2015 elections, using data mining techniques for big data
analysis in our efforts to mine useful information and draw valuable conclusions concerning
the voters actions and beliefs, knowledge that can be gained about the social aspect of the
participants (beliefs, predisposition, conducts and actions) and correlation of the variables.
The challenge of big data and the discussion on their use have intensified during the last few
years concerning useful information for researchers, society and societal and human behavior
overall, so that all issues can be addressed on time or just for recognizing patterns, breaking
stereotypes and other beliefs.
For the analysis of the big data gathered from the “helpmevote” application, and the
revelation of interesting information, data mining techniques were implemented using the
Weka software, association rules were applied, classification algorithms were tested, decision
trees were produced, and the relevant visualizations were produced.
The visualizations using the Weka software were relatively limited, so another program,
Tableau, dedicated to visualizing relevant info was used. In a very simple manner, all
interesting variables were correlated and visually expressed in order to draw valid and
meaningful conclusions.
The whole thesis has eight chapters. In the first chapter, we present the big data definition and
types. In the second chapter, we discuss the contemporary data mining techniques. In the
third, we present the dedicated data mining techniques for big data analysis. In the fourth
chapter, we present and analyze the “helpmevote” web application. In the fifth chapter, we
present the Weka software. In the sixth, we present mining techniques for our case of a voting
decision support application analysis using Weka. In the seventh chapter, we present the
visualization of the variables discussed using the Weka and the Tableau software.
Concluding, the eight section is dedicated to addressing our results.

Key words: big data, decision support systems, elections, association rules, classification
algorithms, clustering, Weka, Tableau
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Εισαγωγή
Ένα πολύ μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα το οποίο γίνεται όλο και πιο σύνθετο λόγω της όλο
και μεγαλύτερης ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητα διαφόρων μηχανών να
καταγραφούν, αναπαράγουν, συνθέτουν και να μεταδίδουν πληροφορία, είναι η διαχείριση
μεγάλου όγκου δεδομένων και μεγάλων δεδομένων (big data). Η διαχείριση μεγάλου όγκου
δεδομένων και η ανάλυση που επιβάλλεται να γίνεται μετά την εξαγωγή χρήσιμης
πληροφορίας είναι μία σύγχρονη πρόκληση. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται η
παρουσίαση ορισμένων τεχνικών και μεθόδων χειρισμού big data με μεθόδους εξόρυξης
δεδομένων επιβλεπόμενη της μάθησης και έχει γίνει μια πρακτική εφαρμογή και επεξεργασία
σε στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στο αποθετήριο του helpmevote.gr.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας λοιπόν, αναλύουμε τα δεδομένα της διαδικτυακής
εφαρμογής helpmevote.gr που αφορούν στην περίοδο πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015,
με τεχνικές εξόρυξης γνώσης από αποθετήρια big data με βασικό στόχο την εξαγωγή
χρήσιμης πληροφορίας και συμπερασμάτων ως προς τις συμπεριφορές του εκλογικού
σώματος, τα στοιχεία που μπορεί να δώσει για την κοινωνική διάσταση των συμμετεχόντων
(αντίληψη, προδιάθεση, στάσεις και συμπεριφορές) και συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών.
Ο προβληματισμός γύρω από τη χρήση των big data και την αξιοποίηση τους, γίνεται όλο και
εντονότερος τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με τη χρησιμότητά τους και τα παραπάνω
στοιχεία τα οποία αυτά μπορούν να δώσουν στους ερευνητές και να επιστρέψουν στην
κοινωνία σαν χρήσιμα στοιχεία παρατήρησης της ανθρώπινης και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Για την ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων της εφαρμογής και την ανακάλυψη
ενδεχόμενης ενδιαφέρουσας πληροφορίας, εφαρμόστηκαν τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
(data mining) με τη χρήση του λογισμικού Weka και πιο αναλυτικά εφαρμόστηκαν κανόνες
συσχέτισης, δοκιμάστηκαν διάφοροι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, έγινε προσπάθεια
απεικόνισης των δεδομένων σε δενδροείδη μορφή και φυσικά οπτική αναπαράσταση των
πληροφοριών.
Η οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα το Weka ήταν
σχετικά φτωχή, οπότε αξιοποιήθηκε ακόμα ένα πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται στην
οπτική αναπαράσταση πληροφορίας το Tableau, όπου με πολύ απλούς τρόπους
συσχετίστηκαν οπτικά μεταβλητές με σκοπό την εξαγωγή συμπεράσματος.
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Κεφάλαιο 1: Big Data, ορισμοί, έννοιες και εργαλεία
1.1. Προσεγγίσεις και ορισμός

Για τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) όπως έχουν επικρατήσει και λέγονται τα τελευταία
χρόνια, δεν έχουμε όπως ίσως θα επιθυμούσαμε έναν σαφέστατο ορισμό αλλά μάλλον
περιγραφή για το τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μεγάλα δεδομένα, έναν τρόπο
κατηγοριοποίησης δηλαδή.
Έτσι λοιπόν ένα σύνολο δεδομένων για να χαρακτηριστεί ως big data πρέπει να έχει τα
λεγόμενα 3 “V” τα οποία είναι (Monino J, Sedkaoui S, 2016):
μεγάλος όγκος (volume): Υπό την έννοια του όγκου των δεδομένων, εννοούμε τα δεδομένα
τα οποία είναι στη διάθεση των οργανισμών για εξόρυξη και ανάλυση με σκοπό την γνώση
και την αξιοποιήσιμη πληροφορία. Τα ψηφιακά δεδομένα που υπάρχουν πλέον διαθέσιμα
είναι τεράστια σε όγκο, γεγονός το οποίο είναι προφανές αφού μόνο το 2016 υπήρχαν στην
αγορά πάνω από 3 δισεκατομμύρια προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά και tablets
συνδεδεμένα στο διαδίκτυο τα οποία επεξεργαζόντουσαν υπάρχοντα δεδομένα και κυρίως
δημιουργούσαν συνεχώς νέα. Οπότε στην πραγματικότητα από μόνη της η μεταβλητή
«μεγάλος όγκος» όμως δεν φτάνει για να χαρακτηρίσει ένα μεγάλο όγκο δεδομένων σαν big
data.
ποικιλία (variety): Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ποικιλία που πρέπει να έχουν τα
δεδομένα για να θεωρούνται big data. Η μεταβλητή αυτή έχει να κάνει τόσο με τη δομή τους,
δηλαδή αν πρόκειται για δομημένα, μη δομημένα ή ημι-δομημένα, όπως επίσης και η ίδια
τους η φύση δηλαδή αν πρόκειται για ομοιογενή δεδομένα ή όχι. Σε περίπτωση ας πούμε που
διαθέτουμε τεράστιο όγκο μόνο από αρχεία κειμένου, δεν ικανοποιείται η μεταβλητή
ποικιλία για να αναφέρουν τα δεδομένα ως big data. Θα έπρεπε να έχουμε και αρχεία ήχου,
και εικόνας κ.λ.π
ταχύτητα (velocity): Η μεταβλητή ταχύτητα αναφέρεται στο ρυθμό με τον οποίο τα
δεδομένα παράγονται αλλά επίσης στο ρυθμό με τον οποίο αποθηκεύονται και αναλύονται.
Έχουν αρχίσει και προστίθενται και άλλα είδη “V” στην προσπάθεια να φτάσουμε σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο κατηγοριοποίησης που να χαρακτηρίζει τα big data, όπως
εγκυρότητα (veracity): Η εγκυρότητα έχει προστεθεί σαν μεταβλητή σαν ανταπόκριση στην
ανάγκη επιβεβαίωσης ότι οι τρεις προηγούμενες μεταβλητές όντως κατηγοριοποιούν ένα
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σύνολο δεδομένων ως big data. Στην πραγματικότητα η εγκυρότητα μας βοηθάει σαν
αναλυτές ενός οργανισμού να επιβεβαιώσουμε δύο υποθέσεις, ότι τα δεδομένα τα οποία
διαθέτουμε είναι έγκυρα και μπορούν να μας βοηθήσουν σε έγκυρες προβλέψεις στη
δημιουργία κάποιας αξίας, παραδείγματος χάρη μιας νέας γνώσης και στο τέλος ότι τα
αποτελέσματα της ανάλυσης των big data όντως βγάζουν χρήσιμο νόημα για εμάς και τον
οργανισμό μας.
η αξία τους (value): Η αξία έρχεται σαν συνέχεια της εγκυρότητας η οποία είναι μία
προσπάθεια ποσοτικοποιημένης προσέγγισης για τα οφέλη που έχουμε από την συλλογή,
αποθήκευση και επεξεργασία των big data που διαθέτουμε. Είναι δηλαδή ορισμένοι δείκτες
οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να δώσουνε το χειροπιαστό, το υλικό όφελος από την
αξιοποίηση των big data. Όταν μιλάμε για χειροπιαστό όφελος βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για
το οικονομικό όφελος το οποίο πάντα είναι επιθυμητό, αλλά μιλάμε και για οργανωσιακό και
για οποιοδήποτε όφελος μπορεί να δώσεις έναν οργανισμό να υποστηρίξει το ανταγωνιστικό
του πλεονέκτημα όπως τις διαδικασίες βελτίωσης και μάθησης των οργανισμών.
Η μεταβλητότητα τους (variability) ή όπως αλλιώς το συναντούμε στη βιβλιογραφία το
σθένος τους (valence): Η μεταβλητότητα και το σθένος των δεδομένων είναι οι δύο
διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Η μεταβλητότητα συζητάει τις συνεχείς μεταβολές
των δεδομένων οι οποίες μπορεί να μπερδέψουν και να δυσκολέψουν την ανάλυση και
αξιοποίηση τους, ενώ το σθένος είναι ουσιαστικά η ομοιογένεια στα δεδομένα η οποία
μπορεί να δώσει σαφέστατα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

1.2. Αρχιτεκτονική διαχείρισης μεγάλων δεδομένων

Η διαδικασία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων ακολουθεί όπως είναι φυσιολογικό μία
συγκεκριμένη σειρά πάνω στην οποία χτίζεται μία ολόκληρη αρχιτεκτονική κινήσεων.
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την συγκέντρωση και την σύλληψη των δεδομένων,
ακολουθεί η οργάνωση των δεδομένων και η ενοποίηση τους στα υπάρχοντα αποθετήρια
δεδομένων και στο τέλος έχουμε την ανάλυση και την δράση την οποίαν παίρνουμε, το
προτεινόμενο αποτέλεσμα δηλαδή που προκύπτει από την συγκεκριμένη ανάλυση.
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Εικόνα 1 Κύκλος ζωής μεγάλων δεδομένων

Εικόνα 2 Αρχιτεκτονική οργάνωσης

Αυτή η αρχιτεκτονική είναι οργανωμένη σε επίπεδα το οποίο όπως είναι φυσικό έχει
συγκεκριμένα πλαίσια για μία εταιρεία/ οργανισμό: το εξωτερικό, το οποίο έχει μια διεπαφή
για την εισροή των δεδομένων από τον έξω κόσμο του Internet προς τον οργανισμό και το
εσωτερικό, το οποίο είναι η εσωτερική περιοχή που υπάρχουν οι εσωτερικές εφαρμογές
(Bayardo R, 1998).
Πέρα από το επίπεδο ασφάλειας το οποίο πλαισιώνει τα υπολογιστικά συστήματα κάθε
οργανισμού έχουμε στη βάση της αρχιτεκτονικής τις βάσεις δεδομένων που διατηρούν τα
μεγάλα δεδομένα σε δομημένη, αδόμητη ή ήμι-δομημένη μορφή, στο πιο πάνω επίπεδο
συναντάμε τα εργαλεία των βάσεων, στο αμέσως πιο πάνω επίπεδο έχουμε τις αποθήκες
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δεδομένων και σε ένα πιο πάνω επίπεδο έχουμε τις εφαρμογές αναφοράς και οπτικοποίησης
των δεδομένων και στο ανώτερο επίπεδο έχουμε τις εφαρμογές για big data (πχ εφαρμογές
στην υγεία, στην παρακολούθηση τάσεων στα social media κ.λ.π).

1.3. Τύποι δεδομένων Big Data

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, υπάρχουν διάφορα είδη δεδομένων με κυριότερες
μορφές (και πιο ακραίες) τα δομημένα δεδομένα και τα αδόμητα.
1.3.1. Δομημένα δεδομένα

Τα δομημένα δεδομένα είναι αυτά τα οποία έχουν συνήθως ένα συγκεκριμένο μέγεθος και
συγκεκριμένη μορφοποίηση. Μπορεί να είναι νούμερα, ημερομηνίες, λέξεις κ.λ.π Μπορούν
να αποθηκευτούν σε μία βάση δεδομένων και να γίνει η εξόρυξή τους με διάφορους τρόπους
ή να κάνουμε ερωτήματα στις βάσεις πχ με την χρήση SQL. Τα δομημένα δεδομένα συνήθως
είναι δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μία μηχανή (έναν υπολογιστή πχ) ή έχουν
δημιουργηθεί από έναν άνθρωπο. Τυπικά παραδείγματα δομημένων δεδομένων είναι
(Suthaharan S, 2016.):
Δημιουργημένα από μηχανές:
Sensor data: Για παράδειγμα ετικέτες radio frequency ID (RFID)
Web log data: Από servers
Point-of-sale data: Όταν γίνεται μια πώληση σε ένα κατάστημα και δημιουργείται η σχετική
απόδειξη στην ταμειακή μηχανή
Financial data: Όταν ανεβαίνει η τιμή μιας μετοχής
Δημιουργημένα από ανθρώπους:
Click-stream data: δεδομένα που δημιουργούνται κάθε φορά που κάνουμε «κλικ» σε έναν
σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα
Gaming-related data: Κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, ότι κάνουμε καταγράφεται
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1.3.2. Αδόμητα δεδομένα

Αδόμητα δεδομένα είναι τα δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούν μία συγκεκριμένη μορφή.
Στην πραγματικότητα οι ερευνητές λένε ότι μόνο το 20% των δεδομένων που υπάρχουν σε
έναν οργανισμό είναι δομημένα και το υπόλοιπο 80% είναι αδόμητα. όπως και με τα
δομημένα δεδομένα, έτσι υπάρχουν αδόμητα δεδομένα τα οποία δημιουργούν μηχανές και
δεδομένα τα οποία δημιουργούν άνθρωποι στη συνέχεια βλέπουμε τυπικά παραδείγματα.
Δημιουργημένα από μηχανές:
Εικόνες από δορυφόρο
Δεδομένα από Radar ή sonar
Φωτογραφίες και video από κάμερες παρακολούθησης της τροχαίας
Δημιουργημένα από ανθρώπους:
Δεδομένα στα Social media
Δεδομένα στο κινητό πχ το SMS που θα στείλει ο κάθε χρήστης διαφέρει
Περιεχόμενο στα Website
Μια συνοπτική παρουσίαση της πορείας από τα δεδομένα στα μεγάλα δεδομένα και στα
δομικά στοιχεία τους είναι η παρακάτω

Εικόνα 3 Ανάπτυξη μεγάλων δεδομένων και κατηγορίες
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1.4. Που βρίσκονται τα big data

Τα μεγάλα δεδομένα βρίσκονται παντού στον κόσμο, κάθε στιγμή. Για αυτό και στην
προσπάθειά μας να εντοπίσουμε, συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε μεγάλα
δεδομένα χρησιμοποιούμε ευρέως τα κατανεμημένα συστήματα. Τα κατανεμημένα
συστήματα δεν είναι κάποια νέα ιδέα στον τομέα της πληροφορικής. Εδώ και 50 χρόνια
τουλάχιστον υπάρχει στις τοπολογίες και στις υποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων.
Αρχικά ήταν μία μέθοδος ερευνητική ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να
επιλύσουμε πολύπλοκα προβλήματα χωρίς την δημιουργία υποδομής και το κόστος
πολύπλοκων

υπολογιστικών

συστημάτων

αλλά

με

την

αξιοποίηση

υπαρχόντων

υπολογιστικών συστημάτων διάσπαρτα στον κόσμο (Cerquitelli T, Quercia D, Pasquale F,
2017). Ένα πολύ πετυχημένο project βασισμένο σε αυτή τη φιλοσοφία ήταν του Υπουργείο
Αμύνης των Ηνωμένων Πολιτειών το DARPA (Defense Advanced Research Project
Agency).

1.5. Χειρισμός μεγάλων δεδομένων

Όπως είναι φυσιολογικό, η ανάγκη εξόρυξης πληροφορίας από τεράστιο όγκο δεδομένων και
με όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν για τα μεγάλα δεδομένα έφερε
στην επιφάνεια εργαλεία ικανά να τα χειριστούν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Μία τυπική κατηγοριοποίηση των εργαλείων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των
δεδομένων και του τύπου της συλλογής τους είναι στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 4 Εργαλεία χειρισμού δεδομένων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

Από τις παραπάνω μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα αξίζει να σταθούμε σε δύο: την
Key/Value, που εξελίχθηκε σε MapReduce και το Hadoop.
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Το MapReduce σχεδιάστηκε σαν ένα γενικό προγραμματιστικό μοντέλο με όλες τις
προδιαγραφές για αξιοποίηση από παράλληλα υπολογιστικά συστήματα όπως εξισορρόπηση
φόρτου και διαχείριση δεδομένων. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε MapReduce γιατί
αξιοποιούνται δύο υπάρχουσες δυνατότητες στις γλώσσες προγραμματισμού: η Map και η
Reduce δυνατότητα. Μηχανικοί σε μεγάλες εταιρείες (στη Google) σχεδίασαν την
MapReduce για να λύσουν πρακτικά προβλήματα
Με λίγα λόγια, στο πρώτο στάδιο η Map, εφαρμόζει μια συνάρτηση σε κάθε στοιχείο μιας
μεγάλης λίστας (το οποίο ορίζει σαν ζευγάρι key-value), με σκοπό να δημιουργήσει μια νέα
λίστα. Στην πραγματικότητα πραγματοποιεί επεξεργασία δεδομένων εισόδου και παραγωγή
ενδιάμεσων μορφών δεδομένων.
Μετά η εφαρμογή της Reduce παίρνει το αποτέλεσμα της MAP και μειώνει την λίστα με
όποιο τρόπο επιθυμεί ο προγραμματιστής (συγχώνευση ενδιάμεσων δεδομένων με βάση την
τιμή του κλειδιού).
Πολύ απλοϊκά, ένα παράδειγμα της παραπάνω διαδικασίας είναι το παρακάτω:
Map (k1, v1) output  list (k2, v2)
Reduce (k2, list(v2)) output  list(v2)

Εικόνα 5 Διαδικασία MapReduce
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Το Apache Hadoop είναι μία ανοιχτού κώδικα επαναχρησιμοποιήσιμη πλατφόρμα
λογισμικού (framework) γραμμένη σε JAVA για τη συγγραφή και την εκτέλεση
κατανεμημένων εφαρμογών, οι οποίες επεξεργάζονται μεγάλου όγκου δεδομένα. Το Hadoop
προήλθε από το MapReduce της Google και της Google το File System (GFS)
Οι διάσημες μηχανές αναζήτησης όπως το Yahoo και η Google είχαν την ανάγκη να βρουν
έναν τρόπο όπου ο τεράστιος όγκος δεδομένων που είχαν στην διάθεση τους για την
πραγματοποίηση αναζητήσεων, θα επέστρεφε σε κάθε αναζήτηση αποτελέσματα με νόημα.
Στην πραγματικότητα οι εταιρείες αυτές είχανε την ανάγκη να καταλάβουν τι πληροφορία
μάζευαν και πώς θα μπορούσαν να βγάλουν χρήματα από αυτή την πληροφορία, ψάχνανε
δηλαδή το επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από τις μηχανές αναζήτησης. Το Hadoop ήταν η πιο
ρεαλιστική λύση ώστε να μπορούν οι εταιρείες να διαχειριστούν τεράστιο όγκο δεδομένων
εύκολα διαιρώντας μεγάλα προβλήματα σε μικρότερα και έτσι η ανάλυση θα μπορούσε να
γίνει συντομότερα και φθηνότερα. Το κατανεμημένο σύστημα αρχείων της Hadoop
Distributed File System (HDFS) είναι ένα αποτελεσματικό και φτηνό σύστημα όπου
ομαδοποιούνται φάκελοι κατά συστάδες (Wang L, Fu X, 2006) .
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Κεφάλαιο 2: Data mining, μέθοδοι και τεχνικές
2.1. Τι είναι το Data Mining

Η εξόρυξη δεδομένων είναι μία μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία από πολλές
επιστήμες, δηλαδή είναι αυτό που λέμε μία διεπιστημονική περιοχή και στην
πραγματικότητα εξυπηρετεί στην εξόρυξη γνώσης από τα δεδομένα. Πολλοί θεωρούν τις δύο
έννοιες, δηλαδή την εξόρυξη δεδομένων και την ανακάλυψη γνώσης από δεδομένα, σαν
ταυτόσημες ενώ άλλοι επιστήμονες θεωρούν ότι το data mining είναι ένα βήμα για να
φτάσουμε στην ανακάλυψη γνώσης από τα δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση το data mining έχει συγκεκριμένα βήματα τα οποία σε γενικές γραμμές
μπορούν να εργαστούν ως εξής: Το πρώτο βήμα είναι το καθάρισμα των δεδομένων, την
μετατροπή των δεδομένων, την ενοποίηση των δεδομένων, την κατηγοριοποίηση τους για
αναγνώριση υποδειγμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν και τέλος έχουμε την οπτική
αναπαράσταση των σχετικών ευρημάτων με σκοπό την γνώση (Sammut C, Webb G, 2017).

Εικόνα 6 Αναπαράσταση διαδρομής προς την γνώση από τα δεδομένα
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2.2. Είδη δεδομένων για εξόρυξη

Τα είδη των δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία εξόρυξης
δεδομένων είναι πάρα πολλά και τα περισσότερα μπορούμε να τα βρούμε σε βάσεις
δεδομένων είτε σε αποθετήρια όπου διατηρείται μεγάλος όγκος των δεδομένων είτε
δεδομένα από συναλλαγές (συναλλαγές οικονομικές, μεταφορά δεδομένων μεταξύ
υπολογιστών στο διαδίκτυο και άλλα).
Τα είδη των δεδομένων μπορεί να είναι αριθμητικά, κείμενο, γραφήματα και εικόνες και
οτιδήποτε μπορεί να περάσει μέσα από ένα ψηφιακό σύστημα.
Όταν έχουμε μία σχεσιακή βάση δεδομένων τα πράγματα είναι σχετικά απλά γιατί οι βάσεις
από μόνες τους έχουνε και μία αρκετά καλή δομή όπου τα δεδομένα είναι τοποθετημένα σε
πίνακες, έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και συνήθως υπάρχει και το μοντέλο οντοτήτων
συσχετίσεων που μας καθοδηγεί στο να βρούμε εύκολα αυτό που ψάχνουμε.
Στην περίπτωση όμως που τα δεδομένα είναι σε ένα data warehouse, δηλαδή σε ένα μεγάλο
αποθετήριο όπου πολλές διαφορετικές μορφές δεδομένων έχουν συγκεντρωθεί από πολύ
διαφορετικές πηγές, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία του καθαρίσματος των δεδομένων,
της ενοποίησης και της μετατροπής πολλές φορές των δεδομένων σε άλλες μορφές ώστε να
είναι αξιοποιήσιμα (Han J, Kamber M, Pei J, 2011).
Γενικά σε αυτήν την περίπτωση μας απασχολεί πάρα πολύ το μέγεθος του κύβου των
δεδομένων όπως έχει συνηθίσει να λέγεται, όπου κάθε διάσταση είναι μία συγκεκριμένη
ιδιότητα ή ένα σετ ιδιοτήτων που θα μας βοηθήσει να βρούμε τη γνώση που ψάχνουμε
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Εικόνα 7 Συνοπτική παρουσίαση διαδικασίας προετοιμασίας δεδομένων

Συνήθως η εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: την εύρεση
υποδειγμάτων, την εύρεση σχέσεων μεταξύ των δεδομένων, την κατηγοριοποίηση και την
παλινδρόμηση, την ανάλυση συστάδων ή ομάδων και την ανάλυση των ακρότατων.
Η χρησιμότητα της εξόρυξης δεδομένων, ανάμεσα σε άλλα, έχει δύο υποκατηγορίες ανάλογα
με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Η μια είναι η περιγραφική εξόρυξη δεδομένων όπου
ουσιαστικά αναζητούμε ιδιότητες των δεδομένων που περιγράφουν και την ομάδα ή
πληθυσμό που τα δημιούργησε και μία άλλη μεγάλη κατηγορία είναι η πρόβλεψη με την
εξόρυξη δεδομένων όπου με ένα συγκεκριμένο σετ δεδομένων προσπαθούμε να κάνουμε
προβλέψεις για την μελλοντική συμπεριφορά της ομάδας ή πληθυσμού που τα δημιούργησε.

2.3. Εξόρυξη υποδειγμάτων και κανόνων συσχέτισης

Η μεγάλη αξία των παραπάνω μεθοδολογιών είναι να μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις
για να μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένες προβλέψεις με ένα συγκεκριμένο μέγεθος
βεβαιότητας. Για παράδειγμα αν κάποιος αγοράζει ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα θέλαμε
να ξέρουμε πόσο πιθανό είναι ο πελάτης μας να αγοράσει και παράλληλα σχετικό λογισμικό,
μπορούμε να βρούμε με συγκεκριμένο επίπεδο βεβαιότητας (confidence) παραδείγματος
χάρη 50%, δηλαδή οτι οι μισοί από αυτούς που αγοράζουν υπολογιστή θα αγοράσουν και
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λογισμικό με ένα support 1%, που ουσιαστικά σημαίνει ότι από τα 100 δεδομένα τα οποία
αναλύσαμε συμπεριλαμβάνουν και τις δύο κινήσεις (δηλαδή και την αγορά υπολογιστή και
την αγορά λογισμικού) μόνο το 1 (Bramer M, 2016).

Εικόνα 8 Παράδειγμα support και confidence για την αγορά υπολογιστή και λογισμικού

2.4. Κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη

Η διαδικασία κατηγοριοποίησης έχει σαν σκοπό να μας βοηθήσει να βρούμε το κατάλληλο
μοντέλο το οποίο περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα μας και διαχωρίζει και κατατάσσει τους
τύπους δεδομένων στις σωστές κατηγορίες που δημιουργούνται. Παραδείγματος χάρη σε μία
περίπτωση όπου θέλουμε να δούμε την κατηγοριοποίηση μεταξύ ηλικίας και εισοδήματος
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρεις διαδικασίες κατηγοριοποίησης: τους κανόνες if…then,
ή δέντρο αποφάσεων ή ένα νευρωνικό δίκτυο (Kumar P, Kumar V, Singh D, 2012).

Εικόνα 9 Κατηγοριοποίησης με κανόνες IF-THEN (a), ένα δένδρο αποφάσεων (b) και ένα νευρωνικό δίκτυο (c)
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2.5. Ανάλυση συστάδων ( Cluster Analysis)

Μία πολύ σημαντική μέθοδος για εξαγωγή συμπερασμάτων πριν να ξεκινήσουμε ακόμα να
χωρίζουμε τα δεδομένα σε κατηγορίες, είναι η ανάλυση συστάδων ή όπως αλλιώς λέγεται
ανάλυση ομάδων, στην οποία έχουμε τη δημιουργία ομάδων από ένα συγκεκριμένο όγκο
δεδομένων τα οποία ομαδοποιούνται με βάση κάποιες αρχές ώστε να μεγιστοποιείται η
ομοιότητα μεταξύ τους με τελικό στόχο τα δεδομένα που ανήκουν σε μία ομάδα να έχουνε
όσο το δυνατόν πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά και σαφέστατα διαφορετικά από δεδομένα
τα οποία ανήκουν σε άλλες ομάδες. Κάθε συστάδα ή ομάδα μπορεί να ιδωθεί σαν μία
συγκεκριμένη κλάση δεδομένων από την οποία μπορούν να εξαχθούν κανόνες και
συμπεράσματα.

Εικόνα 10 Σχηματική αναπαράσταση διαχωρισμού δεδομένων σε συστάδες

2.6. Ανάλυση ακρότατων

Σε όλες τις περιπτώσεις συλλογής δεδομένων υπάρχουν δεδομένα τα οποία ξεφεύγουν
αρκετά από το άνω άκρο ή το κάτω άκρο και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε ακρότατα. Αυτά
μπορούμε να τα παρατηρήσουμε εύκολα αν δημιουργήσουμε το θηκόγραμμα για κάθε σετ
δεδομένων που έχουμε, όπου ότι είναι παραπάνω 1,5 φορά ή 3 φορές από το
ενδοτεταρτημοριακό εύρος των δεδομένων σε σχέση με το πρώτο τεταρτημόριο και το τρίτο
τεταρτημόριο των δεδομένων, λέμε ότι έχουμε ύποπτες ή ακραίες τιμές αντιστοίχως.
Ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε, σε πολλές περιπτώσεις τα ακρότατα τα αγνοούμε
γιατί όπως λέμε στη στατιστική «χαλάνε» τον μέσο όρο των δεδομένων. Όμως υπάρχουν
εφαρμογές και περιπτώσεις όπου σπάνια φαινόμενα μπορεί να είναι πιο ενδιαφέροντα από τα
συνηθισμένα και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος κάλυψης
μιας απόσταση με το αυτοκίνητο είναι 20 λεπτά με ανώτερο τη μία ώρα, και υπάρξει μία
μέρα όπου για την ίδια απόσταση χρειαστούν τρεις ώρες, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το
14

διατηρήσουμε αυτό το ακρότατο στην ανάλυσή μας και να δούμε ποιες άλλες συνθήκες
επικρατούσαν και εμφανίστηκε αυτή η τιμή ώστε να βγάλουμε έναν κανόνα συσχέτισης
(Felici G, Felici G, Vercellis C, 2008).

2.7. Προβληματισμός για τα υποδείγματα

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως όλα τα ευρήματα από μία εξόρυξη δεδομένων είναι
ενδιαφέροντα, όπως επίσης δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αν έχουνε μικρό επίπεδο
εμπιστοσύνης ή μικρό support δεν είναι αξιόλογα. To τι είναι ενδιαφέρον ή όχι από μία
εξόρυξη δεδομένων είναι πολυπαραγοντικό θέμα. Συνήθως μας ενδιαφέρει το συμπέρασμα
που προκύπτει να είναι


εύκολα κατανοητό από τον άνθρωπο



έγκυρο εύρημα στην περίπτωση εφαρμογής σε ένα νέο σετ δεδομένων



με κάποιο σχετικά καλό βαθμό βεβαιότητας



εν δυνάμει χρήσιμο για τους ερευνητές



καινοτόμο ώστε να μπορεί να προσθέσει γνώση

Σίγουρα τα μέτρα υποστήριξης και εμπιστοσύνης είναι αρκετά αντικειμενικά κριτήρια για
να μπορέσουμε να πούμε με βεβαιότητα ότι βρήκαμε κάτι αξιόλογο αλλά πολλές φορές αξία
υπάρχει στο να βρούμε κάτι που δεν περιμέναμε δηλαδή όπως στο προηγούμενο παράδειγμα
θεωρούμε λογικό ότι κάποιος αγοράζοντας τον υπολογιστή αγοράζει και λογισμικό, το να
βρούμε ότι τελικά πολύ λίγοι ή κανένας από αυτούς που αγόρασαν υπολογιστή δεν αγόρασε
και το λογισμικό, είναι μια αξιόλογη γνώση για την συγκεκριμένη επιχείρηση.
2.8. Επιστήμες που συνεργάζονται

Βασική επιστήμη για την εξόρυξη δεδομένων ώστε να έχει ένα νόημα το αποτέλεσμα της
διαδικασίας είναι η στατιστική επιστήμη, η οποία χωρίζεται σε περιγραφική στατιστική και
επαγωγική στατιστική (Matwin S, Mielniczuk J 2016).
Η περιγραφική στατιστική μας εξυπηρετεί στο να περιγράψουμε έναν πληθυσμό, ενώ η
επαγωγική να διατυπώσουμε την υπόθεσή μας και να αξιολογήσουμε τα ευρήματα σε
συγκεκριμένα επίπεδα εμπιστοσύνης.
Επίσης σημαντική είναι η μηχανική μάθηση (machine learning) η οποία μπορεί να είναι:
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1. επιβλεπόμενη μάθηση ή όπως αλλιώς λέγεται επιτηρούμενη η οποία χρησιμοποιείται
κυρίως στην διαδικασία της κατηγοριοποίησης, όπου δίνεται ένα για σκοπούς
εκπαίδευσης (training set) ώστε να «μάθει» το λογισμικό την σχέση εισόδου και
εξόδου των δεδομένων και να μπορεί να κατηγοριοποιήσει μελλοντικά σετ
δεδομένων
2. μη επιτηρούμενη μάθηση όπου δεν παρέχεται κάποια φανερή σχέση εισόδου και
εξόδου των δεδομένων και το λογισμικό ανακαλύπτει τα κρυμμένα μοτίβα πχ η
διαδικασία από μόνη της δημιουργεί τις συστάδες ανάλογα με το πόσο κοντά είναι η
μακριά είναι τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά τους και βγάζει τις κατηγορίες
3. μία ενδιάμεση κατάσταση που λέγεται ή ημι-επιτηρούμενη μάθηση που ουσιαστικά
στο

μοντέλο

μας

χρησιμοποιούμε

τόσο

κατηγοριοποιημένα

όσο

και

μη

κατηγοριοποιημένα δεδομένα
4. ενισχυτική μάθηση, όπου έχουμε ένα δυναμικό περιβάλλον και το λογισμικό
προσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται συνεχώς.
Τέλος, η επιστήμη των βάσεων δεδομένων και των χειρισμών τους παίζει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο.

2.9. Είδη εφαρμογών

Τα είδη εφαρμογών στα οποία αξιοποιείται η εξόρυξη δεδομένων είναι κυρίως η
επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence) όπου ουσιαστικά έχουμε ιστορικά δεδομένα
και

προσπαθούμε

να

προβλέψουμε

δεδομένα

και

καταστάσεις

επιχειρηματικού

ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα ανάλυση αγορών, προβλέψεις καταναλωτικής
συμπεριφοράς και άλλα. Μεγάλη κατηγορία εφαρμογών που χρησιμοποιείται το data mining
είναι οι μηχανές αναζητήσεις στον παγκόσμιο ιστό όπου υπάρχουν μεγάλα αποθετήρια
δεδομένων και οι μηχανές αναζήτησης με έναν συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης και
ερωτημάτων επιστρέφουν την επιθυμητή απάντηση (Provost F, Fawcett T, 2013).

2.10.

Προβληματισμός σχετικά με την εξόρυξη δεδομένων

Όπως σε κάθε επιστήμη, έτσι και στην εξόρυξη δεδομένων υπάρχουν ορισμένοι
προβληματισμοί για την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα των μεθόδων και των
εργαλείων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι προβληματισμοί έχουν να κάνουν με την
εξόρυξη των νέων και διαφορετικών ειδών γνώσης όπως είναι κατανοητό αφού ζούμε και σε
16

μία εποχή που όλο και περισσότερο δεδομένα δημιουργούνται με όλο και περισσότερες
πηγές με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πολυπλοκότητα.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές είναι η
αβεβαιότητα, ο θόρυβος, και τα ελλιπή δεδομένα. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου έχουμε
τόσο θόρυβο μέσα στα δεδομένα ή μας λείπουν τόσα πολλά στοιχεία και το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας και ανάλυσης είναι αμφισβητήσιμο.
Μία πολύ μεγάλη περιοχή του προβληματισμού έχει να κάνει με την εξόρυξη δεδομένων και
την κοινωνία, το πώς δηλαδή η εξόρυξη δεδομένων έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και πώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όφελος της κοινωνίας και όχι για κατάχρηση. Στην ίδια
κατηγορία ανησυχίας ανήκουν και τα ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που
προκύπτουν.

2.11.

Γνωριμία με τα δεδομένα μας

Η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας ερευνητής όταν θέλει να κάνει εξόρυξη
δεδομένων με ένα συγκεκριμένο σετ δεδομένων που έχει στη διάθεσή του για ανάλυση, είναι
να γνωρίσει σε βάθος τα δεδομένα του, να κατανοήσει δηλαδή ουσιαστικά τα δεδομένα του
τόσο από την άποψη της περιγραφικής στατιστικής όπου μπορεί να δει τον μέσο, την
ενδιάμεσο, την επικρατούσα τιμή, το μέγιστο και το ελάχιστο και άλλες τιμές αλλά κυρίως
να καταλάβει τι «ιστορία» έχουν να πουν τα δεδομένα που έχει στην διάθεση του.
Τα δεδομένα έχουν ιδιότητες, μεταβλητές που μπορεί να είναι


Ονομαστικές: σύμβολα και ονόματα τις οποίες ονομάζουμε πολλές φορές και
κατηγορικές μεταβλητές



Δυαδικές μεταβλητές: δηλαδή παίρνουν 0 ή 1 σαν τιμές



Διατακτικές μεταβλητές: όπου υπάρχει μία διάταξη και τα δεδομένα μας παίρνουνε
μία συγκεκριμένη τιμή πχ καλό, πολύ καλό, Άριστο



Αριθμητικές μεταβλητές: μπορεί να είναι διακριτές τιμές ή συνεχόμενες, δηλαδή αν
θα είναι ακέραιοι αριθμοί οι πραγματικοί αριθμοί που μπορούν να πάρουν
οποιαδήποτε τιμή
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2.12.

Οπτικοποίηση δεδομένων

Η οπτικοποίηση των δεδομένων μας βοηθάει να καταλάβουμε ακριβώς τι «θέλουν να μας
πουν» τα δεδομένα μας, τι έχουν να μας προσφέρουν και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να
τα χειριστούμε αλλά και να τα επικοινωνήσουμε στους υπόλοιπους. Η οπτικοποίηση μπορεί
να γίνει με τις βασικές έννοιες της στατιστικής ώστε να παραχθούν συγκεκριμένα
διαγράμματα όπως θηκόγραμμα ή ένα ιστόγραμμα, μία γραμμή τάσης που δείχνουν την τάση
των δεδομένων ή μία διασπορά.
Η οπτικοποίηση είναι μία μεγάλη υποκατηγορία χειρισμού δεδομένων η οποία βοηθάει στην
επικοινωνία των δεδομένων από τον ερευνητή και μπορούμε να έχουμε την γραφική
αναπαράσταση το μελλοντικών εξελίξεων (πχ γραμμή τάσης) (Soukup T, Davidson I, 2002).
Εργαλεία για αυτήν την διαδικασία υπάρχουν πολλά διαθέσιμα και καλά για τους δικούς μας
σκοπούς. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα οπτικοποίησης που έχει
το ίδιο το Weka και το Tableau.

2.13.

Προεπεξεργασία δεδομένων

Πριν αρχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σημαντικό στάδιο είναι η προετοιμασία
των δεδομένων μας για επεξεργασία. Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά περιλαμβάνει
λειτουργίες καθαρισμού των δεδομένων ή επέμβασης με σκοπό το τελικό επιθυμητό
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα αν υπάρχουν δεδομένα που λείπουν θα πρέπει να σκεφτούμε αν
θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε με τους μέσους όρους των υπολοίπων ή αν θα πρέπει να
βάλουμε μηδέν ή κάποια άλλη τιμή ανάλογα με το πώς θέλουμε να χειριστούμε το μέσο όρο
μας ή ακόμα και να τα αγνοήσουμε και τελείως (Larose D, 2006).
Μία άλλη κατηγορία δεδομένων που πρέπει να χειριστούμε όπως είπαμε και πριν, είναι τα
ακρότατα τα οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε, να τα συμπεριλάβουμε ή να τα
επεξεργαστούμε μόνα τους ανάλογα με το αν σημαίνουν κάτι διαφορετικό για την περίπτωση
που μελετάμε.
Μία μεγάλη πρόκληση στην ίδια κατηγορία της προετοιμασίας των δεδομένων είναι η
μείωση του όγκου των δεδομένων η οποία όμως δεν θα αλλοιώσει το αποτέλεσμα της
ανάλυσης λίγα λόγια για τη μείωση των δεδομένων ήταν στο πρώτο κεφάλαιο με την map
reduce.
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Τέλος Πολλές φορές θα πρέπει να ενοποιήσουμε τα δεδομένα από τις διάφορες πηγές που
έχουμε σε μία πηγή ώστε να βγάζει να βγαίνει το επιθυμητό νόημα κατηγοριοποίηση
δεδομένων (Classification) σε μικρότερο χρόνο.

2.14.

Διαθέσιμες μέθοδοι

Στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με το
πώς θέλουμε να χωρίσουμε τις κατηγορίες ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε μία κλάση.
Συνήθως αυτό γίνεται για κατηγορικά δεδομένα ενώ για τα αριθμητικά δεδομένα έχουμε την
ανάλυση παλινδρόμησης. Παρόλο που και οι δύο όροι, ανάλυση παλινδρόμησης και
κατηγοριοποίηση,

χρησιμοποιούνται

συχνά

σαν

ταυτόσημοι,

είναι

σαφές

ότι

η

κατηγοριοποίηση είναι κυρίως για ονομαστικά δεδομένα ενώ η παλινδρόμηση για
αριθμητικά. Συμβαίνει βέβαια αριθμητικά δεδομένα να τα χειριζόμαστε ως ονομαστικά πχ
ανάλογα δηλαδή με το τι κωδικοποίηση έχει γίνει σε ένα ερωτηματολόγιο.
Η κατηγοριοποίηση είναι μία μέθοδος η οποία ουσιαστικά έχει δύο βήματα: το πρώτο βήμα
είναι το Βήμα της μάθησης όπου το μοντέλο κατηγοριοποίησης δομείται και το δεύτερο
βήμα είναι η κατηγοριοποίηση όπου χρησιμοποιείται το μοντέλο μάθησης για να δοκιμάσει
πόσο καλά θα προέβλεπε τα ίδια του τα δεδομένα (Han J, Kamber M, Pei J, 2011).

Εικόνα 11 Σχηματική διαδικασία κατηγοριοποίησης
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2.15.

Decision Tree

Η ανάλυση δένδρου αποφάσεων είναι η διαδικασία όπου δημιουργείται ένα διάγραμμα ροής
με εσωτερικούς και εξωτερικούς κόμβους. Πολύ απλοποιημένα, κάθε εσωτερικός κόμβος
είναι μία ιδιότητα των δεδομένων. Κάθε φύλο είναι μία τιμή κλάσης.

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται και επίσης, συνήθης τακτική είναι και το «κλάδεμα»
(pruning) του δέντρου πριν ή μετά την διαδικασία. Με λίγα λόγια, το δέντρο «κλαδεύεται»
πριν να αναπτυχθεί (pre-pruning) ώστε να έχουμε συγκεκριμένα φύλλα ή μπορεί να έχουμε
τη διαδικασία του post-pruning δηλαδή να αναπτυχθεί πλήρως το δέντρο και μετά να γίνει το
λεγόμενο κλάδεμα του ανάλογα με το ποια φύλλα δεν έχουνε νόημα για εμάς.

2.16.

Bayes Classification Methods

H κατηγοριοποίηση αυτή βασίζεται στη στατιστική θεωρία κατηγοριοποίησης του Bayes.
Ουσιαστικά πρόκειται για μία πιθανοτική πρόβλεψη, δηλαδή προβλέπεται μία πιθανότητα
ένα δείγμα να «δείξει» κάποια κατηγορία. Στην πράξη, η μέθοδος υποθέτει ότι η επίδραση
ενός γνωρίσματος σε μία κατηγορία είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες και ουσιαστικά
επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται η απόφαση
2.17.

Rule-Based Classification

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε την κατηγοριοποίηση που μπορεί να αναπαρασταθεί με τη
χρήση κανόνων. Έτσι μπορούμε να μετατρέψουμε ένα δέντρο απόφασης σε ένα σύνολο
κανόνων κατηγοριοποίησης με συνθήκες που θα μας οδηγήσουν στο κατάλληλο φύλο 20

αποτέλεσμα. Η υπόθεση είναι το αριστερό μέρος του κανόνα ενώ το φύλο-αποτέλεσμα
αντιστοιχεί στο δεξί μέρος του κανόνα (Felici G, Felici G, Vercellis C, 2008).

Εικόνα 12 Παράδειγμα κανόνων IF-THEN

2.18.

Τεχνικές για την αύξηση της ακρίβειας της κατηγοριοποίησης

Μία μέθοδος για την αύξηση της ακρίβειας της κατηγοριοποίησης είναι το «cross-validation»
όπου τα αρχικά δεδομένα χωρίζονται τυχαία σε τμήματα αμοιβαίως αποκλειόμενα και
γίνονται οι δοκιμές τόσες φορές όσες και τα τμήματα.
Για παράδειγμα κατά τη διαδικασία του cross validation χωρίζουμε το σετ δεδομένων σε 10
κομμάτια όπου κάθε φορά ένα κομμάτι κρατιέται για λόγους training-εκμάθησης και τα
υπόλοιπα 9 για επικύρωση. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 10 φορές και το λογισμικό
τρέχει και μία φορά παραπάνω, μία 11η φορά δηλαδή, όλο το data set για να μας βγάλει το
τελικό μοντέλο.
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Κεφάλαιο 3: Data mining τεχνικές για big data
3.1. Big Data Analytics

To τι είναι “μεγάλα δεδομένα” συζητήθηκε και παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο αυτής
της εργασίας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε κυρίως με το πώς
κατηγοριοποιούμε μεγάλα δεδομένα με ποιους αλγόριθμους θα ασχοληθούμε δηλαδή και τα
βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην διαχείριση των μεγάλων δεδομένων και στην
κατηγοριοποίηση τους για τους σκοπούς της εργασίας μας.
Για να γίνει μία σωστή κατηγοριοποίηση όταν πρόκειται για μεγάλα δεδομένα, πρέπει να
λάβουμε υπόψη μας τα εξής (Cerquitelli T, Quercia D, Pasquale F, 2017):


να κατανοούμε τα δεδομένα μας



να τα καθαρίσουμε



να τα μορφοποιήσουμε ώστε να μπορούν να τα χειριστούμε



να επιλέξουμε την εκάστοτε τεχνολογία η οποία έχει και περιορισμούς λόγω του
μεγάλου όγκου των δεδομένων



να επιλέξουμε με τις κατάλληλες τεχνικές, τους αλγόριθμους δηλαδή που θα μας
βοηθήσουν να κάνουμε τη σωστή μοντελοποίηση

Εικόνα 13 Σχηματική αναπαράσταση διαδικασίας χειρισμού μεγάλων δεδομένων για κατηγοριοποίηση

Η διαδικασία αυτή έχει καθιερωθεί να λέγεται «big data analytics» και έχει να κάνει με
τεχνικές που αφορούν τόσο στην στατιστική όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο (πχ
να βρούμε το μέσο, τον ενδιάμεσο, την επικρατούσα τιμή κλπ) αλλά πλέον είμαστε σε ένα
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διαφορετικό επίπεδο αφού ο μεγάλος όγκος των δεδομένων και οι πολύ υψηλές ανάγκες
επεξεργασίας τους συνήθως μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από κατανεμημένα συστήματα.
Κατά την ανάλυση μεγάλων δεδομένων συναντάμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα και μπορεί
να συμβούν τα ίδια λάθη που μπορούμε να κάνουμε όπως σε κάθε ανάλυση δεδομένων. Έτσι
για παράδειγμα υπάρχουν προβλήματα εκτίμησης, προβλήματα βελτιστοποίησης λειτουργίας
και προβλήματα προσέγγισης μεταξύ υποθετικού μοντέλου και πραγματικού μοντέλου.

Εικόνα 14 Τα λάθη κατά την ανάλυση δεδομένων

Επίσης σημαντικό όταν δουλεύουμε με μεγάλα δεδομένα να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή αν
έχουμε δεδομένα υψηλών διαστάσεων (high dimensionality) όπου ο αριθμός των
χαρακτηριστικών ή των μεταβλητών του δεδομένου dataset είναι μεγαλύτερος από τις
εγγραφές στο dataset ή χαμηλών διαστάσεων δεδομένα. Στην πραγματικότητα τα
προβλήματά μας ξεκινούν από τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα όπου πρέπει να
φροντίσουμε το dataset να είναι ισορροπημένο, ολοκληρωμένο και σωστό ώστε να
μπορέσουμε να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα.
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Εικόνα 15 Τα τρία προβλήματα των δεδομένων

Εν κατακλείδι υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε για να
προχωρήσουμε με την ανάλυση μεγάλων δεδομένων τα οποία είναι αν (Monino J, Sedkaoui
S, 2016):


όντως το data set που έχουμε είναι ένα big data dataset, ώστε να επιλέξουμε τα
κατάλληλα εργαλεία και πόρους (πχ υπολογιστική ισχύ)



τα δεδομένα έχουνε διακριτές κλάσεις ή όχι όπου σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε
μεγαλύτερα ψευδή αποτελέσματα



τα δεδομένα δεν έχουν ισορροπία, αν έχουνε ανακρίβειες και αν δεν είναι
ολοκληρωμένα



μπορεί να μεγεθυνθεί το dataset ή όχι. Αν το σετ δεδομένων που έχουμε
μεγαλώνοντας γίνει προβληματικό ή δεν βγάζει συμπέρασμα, τότε, πολύ πιθανά ήταν
προβληματικό εξ αρχής (πχ ένα σετ δεδομένων με λάθος μεταβλητές)



το dataset είναι υψηλών διαστάσεων ή χαμηλών. Αν είναι υψηλών διαστάσεων
σημαίνει πως οι μεταβλητές είναι περισσότερες ουσιαστικά από τις εγγραφές και
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα συμπεράσματα που θα εξάγουμε

3.2. Machine Learning

Είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο τις βασικές τεχνικές μάθησης οι οποίες όταν
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων ακολουθούν την
ίδια λογική. Και πάλι θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι τα δεδομένα μας ανάλογα με τα
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χαρακτηριστικά τους θα είναι επιλέξιμα με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και ανάλυση.
Ακολουθεί μία σχηματική αναπαράσταση του αλγόριθμου με τον οποίον θα πάρουμε την
απόφαση για το πώς θα το χειριστούμε.

Εικόνα 16 Τρόπος επιλογής χειρισμού των δεδομένων ανάλογα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους

3.3. Modeling and Algorithms

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πλέον να χειριστούμε τα μοντέλα και να χωρίσουμε τα δεδομένα
σε κατηγορίες δηλαδή να βρούμε classifiers ειδικά σε αυτό που λέμε επιβλεπόμενη μάθηση.
Μια κατηγορία είναι τα μαθηματικά μοντέλα τα οποία ουσιαστικά χωρίζουν τα δεδομένα μας
με γραμμικό τρόπο με σκοπό να βγάλουμε χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης. Τα
μαθηματικά μοντέλα χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα συγχρόνως για να βρουν την καλύτερη
κατηγοριοποίηση. Το ίδιο κάνουν και τα ιεραρχικά μοντέλα χαρακτηριστικά είναι το δέντρο
αποφάσεων και το Random Forest σε αντίθεση με τα μοντέλα επιπέδου (layer modeling) τα
οποία δεν χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα συγχρόνως αλλά παίρνουμε ένα δεδομένο τη
φορά σε επίπεδα, όπου κάθε επίπεδο εκτελεί τις δικές του ενέργειες (Kumar P, Kumar V,
Singh D, 2012).
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Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε πως γνωστοί αλγόριθμοι εποπτευόμενης μάθησης
χειρίζονται τα δεδομένα
(a) Απλό γραμμικό μοντέλο (b) Ιεραρχικό μοντέλο: Δένδρο αποφάσεων (c) Ιεραρχικό
μοντέλο: Random Forest (d) Μη γραμμικό μοντέλο: deep learning
Τα δέντρα απόφασης είναι μία από τις γνωστές τεχνικές κατηγοριοποίησης και ο αλγόριθμος
ο πιο γνωστός για τη δημιουργία του είναι ο J48 που αποτελεί μετεξέλιξη του C4.5.
Ουσιαστικά είναι διαγράμματα ροής αποφάσεων όπως είδαμε και στο προηγούμενο
κεφάλαιο. Ο αλγόριθμος J48 διαχειρίζεται κατηγορηματικές και συνεχείς τιμές, εφαρμόζεται
από πάνω προς τα κάτω όπου ουσιαστικά διαιρεί το dataset χωρίζοντας αυτό σε πολλά μικρά
σημεία και αναζητά τοπικά βέλτιστες επιλογές για να μπορέσει να εντοπίσει το ολικά
βέλτιστο.
Στα επιβλεπόμενα μοντέλα μάθησης με τα οποία ασχολούμαστε και στην παρούσα εργασία,
η διαδικασία είναι ο διαχωρισμός των δεδομένων και η βελτιστοποίηση των παραμέτρων
χρησιμοποιώντας μεθόδους εκπαίδευσης επικύρωσης και δοκιμής του αλγορίθμου.
Ουσιαστικά λοιπόν, κατηγοριοποίηση σημαίνει διαχωρισμός του dataset.
Τα μαθηματικά μοντέλα είναι κυρίως τα μοντέλα τα οποία είναι η λογιστική παλινδρόμηση
και support vector machine. Στα μοντέλα παλινδρόμησης έχουμε ένα μοντέλο
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κατηγοριοποίησης το οποίο παρουσιάζεται σαν ένα απλό μοντέλο δύο κλάσεων που βρίσκει
τις μεταξύ τους σχέσεις.
Με τη χρήση των Support Vector Machines (SVM) πετυχαίνουμε να αναλύσουμε δεδομένα
για κατηγοριοποιήσεις και παλινδρομήσεις σε ένα συγκεκριμένο σετ δεδομένων. Κατά τη
διαδικασία αυτή ο αλγόριθμος SVM χωρίζει τα διάφορα στιγμιότυπα των δεδομένων
συνεχώς σε ομάδες και προσπαθεί να βρει τον κατάλληλο διαχωρισμό έτσι ώστε τα δεδομένα
να είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση.

Η γραμμή H1 δεν χωρίζει σωστά τις κλάσεις. Η γραμμή H2 τα χωρίζει αλλά με μικρή
απόσταση. Η γραμμή H3 τα χωρίζει με την μέγιστη απόσταση.
Για τους κανόνες συσχέτισης χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Apriori όπου μας επιτρέπει να
ορίσουμε το ελάχιστο της υποστήριξης (support) και εμπιστοσύνης (confidence) που
επιθυμούμε. Ο αλγόριθμος Apriori λειτουργεί σε δύο βήματα: στην πρώτη φάση επιλέγει όλα
τα δεδομένα και τα διαβάζει μία φορά και υπολογίζει και από αυτά ικανοποιούν τη συνθήκη
της ελάχιστης υποστήριξης έτσι όπως την έχουμε θέσει εμείς την αρχή και τιμές και στη
συνέχεια αφού έχει επιλέξει τα υποψήφια δεδομένα ξανατρέχει.
Παράλληλα με τη χρήση του Apriori μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον FP Growth
που λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με τον Apriori, δηλαδή εκεί που Apriori
δημιουργεί συσχετίσεις ταυτόχρονης παρουσίας χαρακτηριστικών μέσα στο dataset, ο FP
Growth δημιουργεί συσχετίσεις απουσίας. Ο FP Growth που λειτουργεί με binary
μεταβλητές (Han J, Kamber M, Pei J, 2011).
Στη συνέχεια ο αλγόριθμος συσταδοποίησης όπου το σύνολο των δεδομένων μας χωρίζεται
σε ένα σύνολο από ομάδες. Η καταχώρηση αντικειμένου σε μία ομάδα μεταφράζεται ως
ομοιότητα των αντικειμένων. Ακολουθούνται τρία βήματα: το πρώτο βήμα είναι η επιλογή
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των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ώστε να τα κατατάξει σαν όμοια ή όχι, μετά έχουμε τον
αλγόριθμο συσταδοποίησης δηλαδή τον αλγόριθμο που θα οδηγήσει σε ένα καλό σχήμα
συσταδοποίησης και για την επιλογή του αλγόριθμου χρησιμοποιείτε το μέτρο γειτνίασης
σαν κριτήριο συσταδοποίησης δηλαδή αυτά που είναι πιο κοντά πολύ πιθανά πρέπει να
ανήκουν και στην ίδια ομάδα και μετά έχουμε τη φάση επικύρωση των αποτελεσμάτων που
αξιολογούνται, τα αποτελέσματα του αλγόριθμου συσταδοποίησης σύμφωνα με την
ορθότητα συσταδοποίησης και τέλος την ερμηνεία από των αποτελεσμάτων.
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Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση της εφαρμογής helpmevote.gr
4.1. Γενικά

Η εφαρμογή helpmevote.gr δημιουργήθηκε από επιστήμονες των Πολιτικών Επιστημών
Ελληνικού Πανεπιστημίου. Ανάλογες εφαρμογές υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες και
ονομάζονται «Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου» (Voting Advice Application ή VAA). Ο
σκοπός είναι να διευκολύνει τους ψηφοφόρους να συγκρίνουν τις θέσεις τους με τις θέσεις
των κομμάτων ώστε ή να βοηθήσει τους αναποφάσιστους να τοποθετηθούν ή να βοηθήσει
τους ψηφοφόρους κάποιων κομμάτων να αντιληφθούν καλύτερα που τοποθετούνται (Bagui
S,Mink D, Cash P, 2007).
Η εφαρμογή ουσιαστικά σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιληφθούν
καλύτερα που κατατάσσονται και ύστερα από την απάντηση των 40 ερωτήσεων που θα
παρουσιάσουμε στην συνέχεια, καταγράφεται η στάση του ερωτώμενου στις εκλογές του
Ιανουαρίου του 2015.
Η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί είναι αρκετά απλή: πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου
2015, οι θέσεις των υποψηφίων και των κομμάτων κωδικοποιήθηκαν από την ομάδα
επιστημών και οι ψηφοφόροι που συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο, εκφράζουν τις
απόψεις τους. Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή σύγκρινε τις
απαντήσεις των ψηφοφόρων με τις θέσεις των κομμάτων, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από
τα ίδια τα κόμματα και τα στελέχη τους (πχ δηλώσεις) και το τελικό αποτέλεσμα
παρουσιάζει το βαθμό συμφωνίας του ψηφοφόρου με τις θέσεις των κομμάτων με τη χρήση
ενός κατάλληλου συντελεστή (Nickerson D, Rogers T, 2014).
4.2. Τρόπος λειτουργίας

Οι ερωτήσεις που αφορούν στην ανίχνευση της θέσης των ψηφοφόρων ως προς τα κόμματα
είναι 31 ενώ ακολουθούν άλλες 9 ερωτήσεις οι οποίες είναι τόσο δημογραφικές όσο για να
κατανοήσει το πρόγραμμα το βαθμό βεβαιότητας των υποψηφίων ψηφοφόρων στην πρόθεση
ψήφου και την συλλογή της εκλογικής προτίμησης στις 2 προηγούμενες εκλογικές
αναμετρήσεις.
Με τη χρήση λοιπόν του κατάλληλου συντελεστή συσχέτισης, κάθε υποψήφιος ψηφοφόρος
βαθμολογείται σε ένα διάστημα από -100% έως +100%. Η ταξινόμηση των κομμάτων
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γίνεται σε δύο άξονες: ο οριζόντιος άξονας κατατάσσει τα κόμματα μεταξύ φιλελευθερισμού
και αυταρχισμού στα δύο άκρα. Το δεξί άκρο να είναι ο συντηρητισμός / αυταρχισμός /
εθνικισμός ενώ στο αριστερό να βρίσκεται ο φιλελευθερισμός. Στον κατακόρυφο άξονα
αποτυπώνονται οι διαφορές των κομμάτων όσο αφορά στα θέματα διαχείρισης του χρέους,
τη στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π. Στο άνω άκρο επικρατεί η άποψη ότι η Ελλάδα
πρέπει να παραμείνει στο ευρώ ενώ στο κάτω άκρο βρίσκονται τα κόμματα που επικροτούν
την μη παραμονή της χώρας στο ευρώ.

Εικόνα 17 Πίνακας κατάταξης υποψηφίου ψηφοφόρου

Κάθε ερώτηση δίνει τη δυνατότητα για πέντε διαφορετικές απαντήσεις: από το «Διαφωνώ
απολύτως» μέχρι το «Συμφωνώ απολύτως» και υπάρχει πάντα και η επιλογή «Δεν απαντώ».
Αν και αυτή η διαβάθμιση φαίνεται να είναι μία τυπική κλίμακα likert, στην ουσία απλά
παρουσιάζεται σαν τέτοια, για λόγους σταθερότητας άλλα στην πραγματικότητα κάθε
απάντηση παραδείγματος πχ το «διαφωνώ» έχει διαφορετική κωδικοποίηση ως προς τη θέση
των κομμάτων. Έτσι για παράδειγμα στην πρώτη ερώτηση το «διαφωνώ» μπορεί να είναι η
κωδικοποίηση του «2» ενώ στην 8 ερώτηση το «διαφωνώ» να είναι το «5» ανάλογα με τη
θέση του κόμματος όπως την έχει κατηγοριοποιήσει ο ερευνητής (Andreadis I, 2016).
Με λίγα λόγια, οι απαντήσεις σαν labels παραμένουν σταθερά αλλά το τι σημαίνουν για την
κατάταξη του υποψηφίου είναι θέμα κωδικοποίησης του ερευνητή, ώστε διατυπώνοντας
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όπως οφείλει αντικειμενικά την κάθε ερώτηση να παίρνει όσο το δυνατόν ειλικρινής
απαντήσεις.

Εικόνα 18 Οι δυνατότητες για απάντηση

Οι ερωτήσεις έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να καλύπτουν ευρύτερες απόψεις πολιτικής που με
βάση τη βιβλιογραφία έχουν θεωρηθεί σημαντικές, ασφαλώς όμως με μία προσαρμογή στην
ελληνική πραγματικότητα. Τα κόμματα τα οποία έχουν επιλεχθεί ώστε να συμμετέχουν στην
κατηγοριοποίηση είναι αυτά που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1% στις περισσότερες
δημοσκοπήσεις.
4.3. Αξία του dataset

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 ψήφισαν 6.330.786 άνθρωποι. Τα δεδομένα της
εφαρμογής το οποίο παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι 543.870 εγγραφές
(ψηφοφόροι).
Με δεδομένο ότι η εφαρμογή δεν κλειδώνει, δηλαδή μπορεί κάποιος να επαναλάβει την
έρευνα και δεύτερη και τρίτη φορά, θεωρούμε πως οι πραγματικά μοναδικοί ψηφοφόροι που
συμμετείχαν στην εφαρμογή helpmevote.gr ήταν αρκετά λιγότεροι αλλά σε κάθε περίπτωση
δεδομένου ότι για μία έρευνα σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων με ποσοστό λάθους 1% και
βεβαιότητα 99% φτάνουν 16.560 άνθρωποι σαν δείγμα, πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση
το δεδομένο data set είναι κατάλληλο για τους σκοπούς της έρευνας, είναι αντιπροσωπευτικό
του πληθυσμού και προσεγγίζει την κανονική κατανομή (Matwin S, Mielniczuk J, 2016).

31

Εικόνα 19 Μέγεθος δείγματος σε σχέση με τον πληθυσμό και το επίπεδο λάθους

4.4. Μηχανισμός κατάταξης ψηφοφόρων

Οι ερωτήσεις έτσι όπως ήταν δομημένες στο ερωτηματολόγιο, ήταν σαφείς, αντικειμενικές,
δεν καθοδηγούσαν προς τη μία ή την άλλη απάντηση και ο σκοπός, όπως τονίζουν και οι
ερευνητές, ήταν καθαρά για ακαδημαϊκή χρήση και ερευνητική. Η ανωνυμία των χρηστών
του συστήματος είναι εγγυημένη και τα δεδομένα ανοιχτά σε όλους.
Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με ευθύνη της ερευνητικής ομάδας. Κανένα κόμμα δεν
συμμετείχε στην προσπάθεια σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, δεν συνδέθηκε ποτέ
ιδεολογικά με αυτό και η ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή λειτούργησε για πρώτη φορά στις
περιφερειακές εκλογές του 2010 (helpmevote, 2015a).
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Εικόνα 20 Δείγμα ερώτησης

Ο τρόπος συλλογής του σκορ του κάθε ψηφοφόρου είναι αρκετά απλός. Για κάθε
«συμφωνώ» ή «συμφωνώ απόλυτα», όπως και αντίστοιχα για κάθε «διαφωνώ» ή «διαφωνώ
απόλυτα» και η θέση του κόμματος συμπίπτει με αυτή του ψηφοφόρου τότε ο ψηφοφόρος
συγκεντρώνει ένα βαθμό για κάθε ερώτηση.
Για κάθε απάντηση «συμφωνώ» ή «συμφωνώ απόλυτα», όπως και αντίστοιχα για κάθε
«διαφωνώ» ή «διαφωνώ απόλυτα» του ψηφοφόρου η οποία είναι σε αντίθεση με τη θέση του
κόμματος, ο ψηφοφόρος λαμβάνει έναν αρνητικό βαθμό δηλαδή το σκορ του μειώνεται κατά
μία μονάδα.
Αν η απάντηση σε μία ερώτηση είναι «συμφωνώ» ενώ η θέση του κόμματος είναι
«διαφωνώ» τότε υποθέτουμε ότι ο ψηφοφόρος και το κόμμα έχουν διαφορετική θέση αλλά
όχι ισχυρά διαφορετική και μειώνεται ο αριθμός κατά μισή μονάδα. Αν η απάντηση του
ψηφοφόρου είναι «ούτε συμφωνώ», «ούτε διαφωνώ» ενώ η θέση του κόμματος είναι
«συμφωνώ» ή «διαφωνώ», πιο ξεκάθαρα δηλαδή, τότε γίνεται υπόθεση ότι ο ψηφοφόρος και
το κόμμα έχουν σχετικά παρόμοια θέση και αυξάνεται ο συντελεστής κατά 0,375. Ο
παρονομαστής του κλάσματος για να βγει το μέσος όρος είναι αριθμός των ερωτήσεων που
απάντησε ο ψηφοφόρος.
Έτσι προκύπτει ο συντελεστής ομοιότητα ή ανομοιότητας που κυμαίνεται από -1 όταν
ψηφοφόρους και κόμμα έχουν διαφορετικές θέσεις σε όλα τα ζητήματα έως + 1 όταν
ψηφοφόρους και κόμμα συμφωνούσε όλα τα θέματα (helpmevote, 2015b).
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Στο τέλος προκύπτει ένας συγκεντρωτικός πίνακας με φθίνουσα κατάταξη των κομμάτων ως
προς το συνολικό σκορ.

Εικόνα 21 Πίνακας φθίνουσας κατάταξης

Για τη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη σε σχέση με τον ψηφοφόρο όπως είπαμε και πριν
έχουμε δύο άξονες όπου οριζόντιος άξονας είναι η θέση των κομμάτων (μεταξύ
Φιλελευθερισμού και αυταρχισμού) σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ κατακόρυφος
άξονας αποτυπώνει για την τρέχουσα περίοδο πριν τις εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 την
αντιπαράθεση των κομμάτων όσο αφορά στα θέματα παραμονής στην ευρωπαϊκή ένωση,
διαχείριση του χρέους κ.λπ. Στο άνω άκρο επικρατεί άποψη ότι πρέπει να παραμείνει η χώρα
στο ευρώ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε κόμμα που εμφανίζεται στο
διάγραμμα και να συγκρίνει τις θέσεις του με τις θέσεις του κόμματος για καθεμία από τις
ερωτήσεις που μόλις πριν από λίγο απάντησε. Το διάγραμμα μπορεί να εμφανιστεί μόνο εάν
ο ψηφοφόρος απαντήσει Τουλάχιστον σε 25 ερωτήσεις.
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Εικόνα 22 Διάγραμμα τοποθέτησης ψηφοφόρου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ερωτήσεις έτσι όπως παρουσιάζονται και στην
εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015 και με την κατάταξη και την κωδικοποίησης τα οποία
πήραμε από τους υπεύθυνους ερευνητές τα οποία τα είχανε επεξεργαστεί στο SPSS και θα τα
χρησιμοποιήσουμε αυτούσια για να τα περάσουμε στο δικό μας πρόγραμμα επιλογής, το
Weka το οποίο θα παρουσιάσουμε αργότερα.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι το λεκτικό και οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται και
διαμορφώνονται συνεχώς και στην τρέχουσα έκδοση του helpmevote.gr είναι οι ερωτήσεις
και η μορφή του ερωτηματολογίου του Σεπτεμβρίου 2015.

A/A
1
2
3
4

Πρόταση - Ερώτηση
Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από
τον κίνδυνο απόδρασης.
Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η
οικονομική κρίση το Μνημόνιο
Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να
υποστούν πιο σκληρές ποινές
Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των

Κωδικοποίηση
από τους
ερευνητές
q86
q88
q82
q81
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

συμφερόντων.
Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας.
Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών.
Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας
Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της
ανισότητας των εισοδημάτων.
Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει
ευάλωτη η άμυνα της χώρας.
Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα
λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη.
Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός.
Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να
γίνουν αυστηρότερες.
Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό
φαινόμενο.
Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν
οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί.
Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια
νόμου.
Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό
πολίτη παρά από έναν έμπειρο πολιτικό.
Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο
θέμα της έκτρωσης.
Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως
είναι άδικοι.
Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα
έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό.
Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μηκερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του.
Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος.
Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε
δικό της νόμισμα αντί του ευρώ.
Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής
και εξωτερικής πολιτικής.
Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην
χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου.
Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να
δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν.
Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό
των διαδηλώσεων.
Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να

q85
q2
q5
q83
q7
q8
q30
q20
q13
q14
q77
q79
q84
q87
q41
q29
q15
q16
q19
q21
q22
q28
q40
q31
q33
q39
36

32
33
34
35

αντιμετωπίζεται ως καταστροφή.
Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να
υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΦΥΛΟ
ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

37
38
39
40

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

41

scorex (GAL/TAN)

42

scorey (Anti-Troika/Pro-European)
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q78
ep
Sex
Age
Education
Political
interest
Vote 2012
euvote
Vote 2014
Confidence
GAL/TAN
(Φιλελευθερισμός/Αυ
ταρχισμός)

Anti
Troika/Pro
European

Για τους σκοπούς της εργασίας, δεν έχουν κάποια άμεση αξία οι μεταβλητές 40, 41 και 42 τις
οποίες χρησιμοποιεί το helpmevote.gr για να κατατάξει τις απαντήσεις του χρήστη, και έτσι
δεν συμπεριλήφθηκαν στο dataset που καθαρίσαμε για το WEKA όπως θα αναλύσουμε σε
επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση λογισμικού Weka
5.1. Γενικά

Το λογισμικό Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka) είναι μία σουίτα
λογισμικού μηχανικής μάθησης γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java που
αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού υπό την άδεια GNU General Public License.
Το Weka προσφέρει μία πληθώρα εργαλείων από αλγόριθμους για την ανάλυση δεδομένων
και οπτικοποίηση των δεδομένων, με σκοπό την προγνωστική μοντελοποίηση. Yπήρχε μία
αρχική έκδοση η οποία δεν ήταν γραμμένη σε Java, για μοντελοποίηση αλγορίθμων σε άλλες
γλώσσες προγραμματισμού που προοριζόταν για την αξιοποίηση του από γεωργικούς τομείς.
Η παρούσα έκδοση του Weka 3+ της οποίας η ανάπτυξη ξεκίνησε το 1997 έχει σαν κύριο
τομέα εφαρμογής των εκπαιδευτικών και την έρευνα. Πρόκειται για ένα φιλικό πρόγραμμα
στο χρήστη με απλή διεπαφή και με μία πλήρης συλλογή δεδομένων προεργασίας όπως και
τεχνικές μοντελοποίησης. Το ότι είναι γραμμένο σε Java εξασφαλίζει ότι κάθε σύγχρονο
πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί να το υποστηρίξει.
Το Weka λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για επεξεργασία δεδομένων, όσο για
ομαδοποίηση, ταξινόμηση, παλινδρόμηση και φυσικά απεικόνιση δεδομένων (University of
Waikato, M. L. G., 2000.).
Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ένα αρχείο τύπου ARFF ή CSV και τα δεδομένα
μπορεί να είναι διαφόρων τύπων πχ αριθμητικά, ονομαστικά, δυαδικά κ.λ.π. Το Weka
παρέχει πρόσβαση σε SQL βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας Java connectivity. Τέλος,
έχει δημιουργήσει μία μεγάλη κοινότητα που το χρησιμοποιούν και το υποστηρίζουν, μία
μεγάλη ομάδα προγραμματιστών για την υποστήριξη και την εξέλιξή του.
5.2. Το περιβάλλον του Weka

Με το που ξεκινάμε το Weka έχουμε διαθέσιμο τον Explorer που είναι το εργαλείο το οποίο
χρησιμοποιείται πιο συχνά, όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει όλες τις κύριες εργασίες
εξόρυξης

δεδομένων

κατηγοριοποίηση

κανόνες

συσχέτισης,

παλινδρόμησης

και

οπτικοποίησης.
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Επίσης υπάρχει ο Experimenter το οποίο είναι ένα περιβάλλον για διεξαγωγή πειραμάτων
όπου αξιολογούνται διάφορες μέθοδοι κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης.
Το KnowledgeFlow το οποίο είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει τη διεξαγωγή των ίδιων
εργασιών με τον Explorer με διαφορετικό interface.

Και το απλό command-line interface. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον
Explorer του Weka.
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5.3. Διαθέσιμες ενέργειες στον Explorer

Κατά τη διάρκεια της προεπεξεργασίας που είναι το πρώτο βήμα για την εισαγωγή των
δεδομένων, θα πρέπει να έχουμε τα δεδομένα μας διαθέσιμα σε μορφή Arff ή σε csv (comma
separated values). Κάθε αρχείο τύπου Arff ξεκινάει με ένα παπάκι και ακολουθεί το όνομα
του πίνακα δεδομένων για κάθε πεδίο χρησιμοποιείται μία γραμμή στην οποία η οποία
ξεκινάει με τη λέξη attribute.

Εικόνα 23 Τυπική μορφή αρχείο ARFF

5.3.1. Προεπεξεργασία

Το Weka προσφέρει μεγάλη ποικιλία μεθόδων για επεξεργασία οι οποίες μεταξύ άλλων είναι
η προσθήκη νέων πεδίων, η κανονικοποίηση αριθμητικών τιμών και η διακριτοποίηση τους,
η μετατροπή αριθμητικών και ονομαστικών πεδίων σε δυαδικά, συγχώνευση πεδίων και
μείωση διαστάσεων με ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Όπως έχουμε τονίσει και σε
προηγούμενο κεφάλαιο όλα αυτά τα εργαλεία ανήκουν στην μεγάλη οικογένεια της εξόρυξης
γνώσης από βάσεις δεδομένων δηλαδή η δουλειά της Knowledge Discovery in Databases
(kdd).
Κατά την διάρκεια της προεπεξεργασίας των δεδομένων, έχουμε την δυνατότητα να
αφαιρέσουμε τιμές που δεν επιθυμούμε. Επίσης μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα απευθείας
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από ένα αρχείο, μια βάση δεδομένων, ένα URL ή μπορεί το πρόγραμμα να δημιουργήσει
δικά του δεδομένα (generate) για δοκιμαστικούς σκοπούς από τον ερευνητή.

Διαθέσιμα φίλτρα στην περιοχή προεπεξεργασίας

Το παράθυρο προεπεξεργασία

Εικόνα 24 Στιγμιότυπο της καρτέλας προεπεξεργασίας

5.3.2. Κατηγοριοποίηση

Για την κατηγοριοποίηση θα πρέπει να επιλέξει ο χρήστης το tab classify και θα πρέπει να
επιλέξει αλγόριθμο.
Ορισμένες από τις κυριότερες μεθόδους κατηγοριοποίησης που περιλαμβάνονται είναι
(University of Waikato, M. L. G., 2000.)


τα Μπαϋεσιανά Δίκτυα



οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης Support Vector Machine



η Λογιστική Παλινδρόμηση
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τα Νευρωνικά Δίκτυα τύπου Multilayer Perceptron και



τα Δένδρα Αποφάσεων C4.5

Διαθέσιμοι Αλγόριθμοι

Καρτέλα Classify

Εικόνα 25 Στιγμιότυπο της καρτέλας κατηγοριοποίησης

Για κάθε διαθέσιμη επιλογή του χρήστη υπάρχει και ένα κουμπί το οποίο εξηγεί εν συντομία
την εκάστοτε μέθοδο πατώντας το κουμπί «about» βλέπουμε τι βασικές πληροφορίες ενώ αν
πατήσουμε το κουμπί «more» παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για κάθε μέθοδο.
Αμέσως μετά αφού οριστεί η μέθοδος της κατηγοριοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί το
Weka προσφέρει τις εξής εναλλακτικές: να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο του training set για
να υπολογίσει τις επιδόσεις του μοντέλου, να χρησιμοποιήσει για επικύρωση ένα
διαφορετικό σύνολο δεδομένων, να εφαρμόζει την ομώνυμη μέθοδο επικύρωσης crossvalidation ή να κάνει percentage split όπου εφαρμόζεται η μέθοδος hold-out και διασπά το
σύνολο των παρατηρήσεων σε υποσύνολα εκπαίδευσης και επικυρώσεις, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του χρήστη και το ποσοστό που θα ορίσει.
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Εικόνα 26 Εναλλακτικές χειρισμού training set

Αφού ολοκληρωθεί η εκάστοτε επιλεγμένη εργασία πατώντας το κουμπί start, θα εμφανιστεί
δεξιά το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης και με ένα πίνακα ορθών και εσφαλμένων
προβλέψεων, πληροφορίες για την αναλυτική ακρίβεια κάθε κλάσης και επίσης ο πίνακας
σύγχυσης.
5.3.3. Ανάλυση συστάδων

Στην ανάλυση συστάδων ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί cluster, να επιλέξει τον
κατάλληλο αλγόριθμο που είναι διαθέσιμος, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους
της μεθόδου και να πατήσει το κουμπί start και να περιμένει το αποτέλεσμα και πάλι στο
τέλος θα μπορεί να έχει την δυνατότητα να δει οπτικά το αποτέλεσμα των επιλογών του
(Sudhir B., Kodge B, 2013).

Αλγόριθμοι συσταδοποίησης

Η καρτέλα Cluster

Εικόνα 27 Στιγμιότυπο της καρτέλας συσταδοποίησης
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5.3.4. Κανόνες συσχέτισης

Για τη δημιουργία κανόνων συσχέτισης θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει το κουμπί associate
όπου περιλαμβάνονται ορισμένοι αλγόριθμοι μεταξύ των οποίων και ο Apriori, o οποίος μας
δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε τα μέτρα υποστήριξης (support) και εμπιστοσύνης
(confidence).

Αλγόριθμοι
συσχέτισης

για

κανόνες Καρτέλα Associate

Εικόνα 28 Στιγμιότυπο της καρτέλας κανόνων συσχέτισης
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5.3.5. Select attributes

Μία άλλη επιλογή στο Weka είναι επιλογή χαρακτηριστικών το Select attributes όπου
περιλαμβάνει τα εργαλεία για την επιλογή σημαντικών χαρακτηριστικών εκεί η μεθοδολογία
έχει δύο βήματα τη μέθοδο αναζήτησης και τη μέθοδο αξιολόγησης.

Διαθέσιμοι αλγόριθμοι

Η καρτέλα Select Attributes

Εικόνα 29 Στιγμιότυπο της καρτέλας Select Attributes

5.3.6. Οπτικοποίηση

Στην καρτέλα οπτικοποίηση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσει τα δεδομένα
του όπως επίσης και να επιλέξει γνωρίσματα από τα δεδομένα του ή κάποιο υποσύνολο των
παρατηρήσεων. Για καλύτερη ερμηνεία μπορεί να αλλάξει τις θέσεις των μεταβλητών (από
οριζόντιο σε κάθετο και το ανάποδο) και να δώσει διαφορετικά χρώματα ώστε να τονίσει
αυτό που επιθυμεί.
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Εικόνα 30 Στιγμιότυπο της καρτέλας Visualize

Εικόνα 31 Λεπτομέρεια της καρτέλας Visualize
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Κεφάλαιο 6: Δημιουργία μοντέλου κατηγοριοποίησης με χρήση
αλγορίθμων επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης με την χρήση του
Weka
6.1. Προετοιμασία για την ανάλυση

Ξεκινάμε το πρόγραμμα και από τα διαθέσιμα εργαλεία θα δούμε τα δεδομένα μας μέσω του
ArffViewer.

Εικόνα 32 Προετοιμασία για φόρτωση αρχείο Arff

Το αρχείο ανοίγει στον viewer και μπορούμε να επέμβουμε όπου χρειάζεται πχ να
διορθώσουμε τιμές και να αναπληρώσουμε τιμές που λείπουν.
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Εικόνα 33 ο Arff viewer έτσι όπως έχουν φορτωθεί τα δεδομένα μας

Η πρώτη μας ενέργεια θα είναι από τον explorer του Weka να κάνουμε την διαδικασία
preprocessing χωρίς την χρήση κάποιου φίλτρου και χωρίς να αποκλείσουμε κάποια
μεταβλητή για να δούμε στην συνέχεια τι κανόνες συσχέτισης μπορούμε να βρούμε μεταξύ
των μεταβλητών (Singhal S, Jena M, 2013). Το dataset έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και έχει
φορτωθεί στο Weka. Παρακάτω ένα στιγμιότυπο της οθόνης με το dataset φορτωμένο.
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Εικόνα 34 Καρτέλα preprocessing

Μετά θα δούμε τα visualizations που προκύπτουν και την δενδροειδή μορφή των
μεταβλητών με την βοήθεια του Weka. Το ίδιο αποτέλεσμα θα επιδιώξουμε και με το
Tableau.

6.2. Χειρισμός μεταβλητών

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού είναι 39, με
κωδικοποίηση και περιγραφή όπως παρακάτω, παρουσιασμένα σε αύξουσα διάταξη για
ευκολία εύρεσης.
A/A

Πρόταση - Ερώτηση

34
39
32
35

ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13
14

Οι προϋποθέσεις παροχής ασύλου και ιθαγένειας πρέπει να
γίνουν αυστηρότερες.
Η ύπαρξη πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι ένα θετικό

Κωδικοποίηση στο
WEKA
Age
Confidence
Constituency
Education
Political
interest
q13
q14
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21
22
23
6
12
24
25
26
20
11
28
29
30
27
19
7
9
15
31
16
10
4
3
8
17
5
1
18
2
33
37
38

φαινόμενο.
Πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν μη-κρατικά, μηκερδοσκοπικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του.
Πρέπει να διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος.
Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά μέτρα
καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών.
Είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός.
Η οικονομία της Ελλάδας θα είχε καλύτερη πορεία εάν διέθετε
δικό της νόμισμα αντί του ευρώ.
Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει αυξημένες
αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα εσωτερικής
και εξωτερικής πολιτικής.
Τα μνημόνια με την Τρόικα ήταν απαραίτητα για να μην
χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
Πολλά από όσα προβλέπονται στα Μνημόνια θα έπρεπε να τα
έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό.
Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη.
Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαγράψουμε το χρέος μας χωρίς να
δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν.
Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον περιορισμό
των διαδηλώσεων.
Η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή.
Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου.
Δεν θα πρέπει να τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε πως
είναι άδικοι.
Για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να υπάρξουν
περισσότερες μορφές ευέλικτης εργασίας
Δεν πρέπει να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες για να μην γίνει
ευάλωτη η άμυνα της χώρας.
Τις πιο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις θα έπρεπε να παίρνουν
οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί.
Οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να
υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας.
Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια
νόμου.
Η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων θα
λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των
συμφερόντων.
Οι άνθρωποι που παραβαίνουν το νόμο θα πρέπει να
υποστούν πιο σκληρές ποινές
Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της
ανισότητας των εισοδημάτων.
Ο λαός μπορεί να εκπροσωπείται καλύτερα από έναν απλό
πολίτη παρά από έναν έμπειρο πολιτικό.
Οι μετανάστες βοηθούν την οικονομία της χώρας.
Το δικαίωμα του κρατούμενου σε άδεια είναι ισχυρότερο από
τον κίνδυνο απόδρασης.
Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν στο
θέμα της έκτρωσης.
Δεν έφερε το Μνημόνιο την Οικονομική κρίση αλλά η
οικονομική κρίση το Μνημόνιο
ΦΥΛΟ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

q15
q16
q19
q2
q20
q21
q22
q28
q29
q30
q31
q33
q39
q40
q41
q5
q7
q77
q78
q79
q8
q81
q82
q83
q84
q85
q86
q87
q88
Sex
Vote 2012
Vote 2014

50

6.3. Κανόνες συσχέτισης

Όπως είχαμε σχεδιάσει και στην μεθοδολογία μας, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η
εξαγωγή κανόνων.
Στην καρτέλα Associate με την χρήση του αλγόριθμου apriori θέτουμε το support και το
confidence που θέλουμε. Ξεκινάμε από σχετικά υψηλά νούμερα για καλά αποτελέσματα.

Εικόνα 35 Καρτέλα Associate
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Όπου Support (Υποστήριξη) ενός κανόνα
συσχέτισης του Α στοιχείου με το Β,
αντιπροσωπεύει

το

ποσοστό των συναλλαγών που περιέχουν
και το Α και το Β στα συνολικά δεδομένα
που φορτώθηκαν
Confidence (Εμπιστοσύνη) ενός κανόνα
συσχέτισης Α με το Β αποτελεί μια
πιθανότητα υπό συνθήκη, P(Α|Β), δηλαδή
την

πιθανότητα

μια

συναλλαγή

που

περιέχει το Α να περιέχει επίσης και το Β.
Εικόνα 36 Θέτοντας το επιθυμητό support και confidence

Με support 0,3 και confidence 90%, δεν βρέθηκε κανένας κανόνας συσχέτισης.

Χαμηλώνοντας το support και το confidence, βρίσκουμε περισσότερα αποτελέσματα

Best rules found: 34.
1. q30=Strongly agree 187651 ==> q81=Strongly agree 133049 <conf:(0.71)> lift:(1.7) lev:(0.1) [54893] conv:(2.01)
2. interest=Quite 193882 ==> sex=Male 126316 <conf:(0.65)> lift:(1.18) lev:(0.04) [19293] conv:(1.29)
3. q83=Strongly agree 212968 ==> q81=Strongly agree 135774 <conf:(0.64)> lift:(1.53) lev:(0.09) [47074] conv:(1.61)
4. ep=Rest of Greece 231141 ==> sex=Male 146159 <conf:(0.63)> lift:(1.15) lev:(0.03) [18569] conv:(1.22)
5. q87=Strongly agree 215150 ==> q19=Strongly agree 133382 <conf:(0.62)> lift:(1.54) lev:(0.09) [46787] conv:(1.57)
6. edu=Tertiary 224811 ==> sex=Male 138259 <conf:(0.62)> lift:(1.11) lev:(0.03) [14163] conv:(1.16)
7. q19=Strongly agree 218898 ==> q87=Strongly agree 133382 <conf:(0.61)> lift:(1.54) lev:(0.09) [46787] conv:(1.55)
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8. q30=Strongly agree 187651 ==> q83=Strongly agree 113069 <conf:(0.6)> lift:(1.54) lev:(0.07) [39588] conv:(1.53)
9. q81=Strongly agree 226518 ==> q83=Strongly agree 135774 <conf:(0.6)> lift:(1.53) lev:(0.09) [47074] conv:(1.52)
10. q81=Strongly agree 226518 ==> q30=Strongly agree 133049 <conf:(0.59)> lift:(1.7) lev:(0.1) [54893] conv:(1.59)
11. q20=Strongly agree 190378 ==> sex=Male 111206 <conf:(0.58)> lift:(1.06) lev:(0.01) [6117] conv:(1.08)
12. q81=Agree 211775 ==> q83=Agree 121475 <conf:(0.57)> lift:(1.29) lev:(0.05) [27128] conv:(1.3)
13. q19=Strongly agree 218898 ==> sex=Male 124682 <conf:(0.57)> lift:(1.03) lev:(0.01) [3850] conv:(1.04)
14. q87=Agree 216845 ==> sex=Male 123005 <conf:(0.57)> lift:(1.03) lev:(0.01) [3306] conv:(1.04)
15. q83=Strongly agree 212968 ==> sex=Male 117966 <conf:(0.55)> lift:(1) lev:(0) [407] conv:(1)
16. q83=Agree 242296 ==> sex=Male 133996 <conf:(0.55)> lift:(1) lev:(0) [248] conv:(1)
17. q82=Agree 204081 ==> sex=Male 111420 <conf:(0.55)> lift:(0.99) lev:(-0) [-1232] conv:(0.99)
18. q81=Strongly agree 226518 ==> sex=Male 123544 <conf:(0.55)> lift:(0.99) lev:(-0) [-1493] conv:(0.99)
19. q8=Agree 230707 ==> sex=Male 125227 <conf:(0.54)> lift:(0.98) lev:(-0) [-2123] conv:(0.98)
20. q15=Agree 225732 ==> sex=Male 122314 <conf:(0.54)> lift:(0.98) lev:(-0) [-2289] conv:(0.98)
21. q87=Agree 216845 ==> q83=Agree 117186 <conf:(0.54)> lift:(1.21) lev:(0.04) [20580] conv:(1.21)
22. q29=Agree 208844 ==> sex=Male 112222 <conf:(0.54)> lift:(0.97) lev:(-0.01) [-3059] conv:(0.97)
23. q81=Agree 211775 ==> sex=Male 113470 <conf:(0.54)> lift:(0.97) lev:(-0.01) [-3429] conv:(0.97)
24. q83=Strongly agree 212968 ==> q30=Strongly agree 113069 <conf:(0.53)> lift:(1.54) lev:(0.07) [39588] conv:(1.4)
25. q8=Agree 230707 ==> q83=Agree 121642 <conf:(0.53)> lift:(1.18) lev:(0.03) [18861] conv:(1.17)
26. q19=Strongly agree 218898 ==> q81=Strongly agree 114559 <conf:(0.52)> lift:(1.26) lev:(0.04) [23389] conv:(1.22)
27. q29=Agree 208844 ==> q15=Agree 109211 <conf:(0.52)> lift:(1.26) lev:(0.04) [22530] conv:(1.23)
28. q15=Agree 225732 ==> q83=Agree 117020 <conf:(0.52)> lift:(1.16) lev:(0.03) [16455] conv:(1.15)
29. q83=Strongly agree 212968 ==> q19=Strongly agree 109992 <conf:(0.52)> lift:(1.28) lev:(0.04) [24276] conv:(1.24)
30. q81=Strongly agree 226518 ==> q19=Strongly agree 114559 <conf:(0.51)> lift:(1.26) lev:(0.04) [23389] conv:(1.21)
31. q19=Strongly agree 218898 ==> q83=Strongly agree 109992 <conf:(0.5)> lift:(1.28) lev:(0.04) [24276] conv:(1.22)
32. q83=Agree 242296 ==> q8=Agree 121642 <conf:(0.5)> lift:(1.18) lev:(0.03) [18861] conv:(1.16)
33. q83=Agree 242296 ==> q81=Agree 121475 <conf:(0.5)> lift:(1.29) lev:(0.05) [27128] conv:(1.22)
34. q15=Agree 225732 ==> q8=Agree 113009 <conf:(0.5)> lift:(1.18) lev:(0.03) [17254] conv:(1.15)

Σχόλιο: Οι παραπάνω κανόνες, αν και έχουν ένα καλό ποσοστό support, θα θέλαμε
μεγαλύτερο confidence. Όπως έχουν παρατηρήσει άλλοι ερευνητές για το συγκεκριμένο
dataset, όσο αυξάνεται το min_support μειώνονται οι κανόνες που εξάγονται, όπως επίσης
και το μέγιστο confidence (max_confidence). Αυτό είναι λογικό, καθώς όσο αυξάνουμε το
κατώφλι του support, στην oυσία θέτουμε πιο αυστηρά κριτήρια και το λογισμικό εξάγει
μικρότερο πλήθος κανόνων.

Στην προσπάθεια μας να βρούμε κανόνες που να έχουν νόημα, ειδικά στο θέμα της
εκλογικής πρόθεσης, πρέπει να αναλογιστούμε τις παραμέτρους. Σύμφωνα με τον εκλογικό
νόμο, ένα κόμμα για να μπει στην βουλή χρειάζεται ένα ποσοστό 3% και πάνω. Θεωρώντας
ότι οι ψηφοφόροι έχουν μια συνέπεια ως προς τις απόψεις τους ώστε να καταλήξουν στην
επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν, μπορούμε να χαμηλώσουμε πολύ το support αλλά
να έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις στο confidence. Θα δοκιμάσουμε με min support 0,03
(3% που χρειάζεται ένα κόμμα να μπει στην βουλή ) και με confidence 75%, θεωρώντας ότι
ένα 75% των ψηφοφόρων κάθε κόμματος είναι λογικό ποσοστό συσπείρωσης σύμφωνα με
τις προεκλογικές έρευνες και άρα συνέπειας και ευθυγράμμισης με τις θέσεις του κόμματος.
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Εικόνα 37 Θέτοντας το επιθυμητό νέο και confidence

Best rules found 10:
1. q83=Strongly agree q30=Strongly agree q28=Strongly disagree 66971 ==> q81=Strongly agree 57578 <conf:(0.86)>
lift:(2.06) lev:(0.05) [29685] conv:(4.16)
2. q83=Strongly agree q30=Strongly agree q77=Strongly agree 65222 ==> q81=Strongly agree 56010 <conf:(0.86)>
lift:(2.06) lev:(0.05) [28845] conv:(4.13)
3. q81=Strongly agree q83=Strongly agree q28=Strongly disagree 67220 ==> q30=Strongly agree 57578 <conf:(0.86)>
lift:(2.48) lev:(0.06) [34385] conv:(4.57)
4. q30=Strongly agree q16=Strongly disagree 68398 ==> q81=Strongly agree 57008 <conf:(0.83)> lift:(2) lev:(0.05) [28520]
conv:(3.5)
5. q83=Strongly agree q28=Strongly disagree 80907 ==> q81=Strongly agree 67220 <conf:(0.83)> lift:(1.99) lev:(0.06)
[33522] conv:(3.45)
6. q83=Strongly agree q28=Strongly disagree 80907 ==> q30=Strongly agree 66971 <conf:(0.83)> lift:(2.4) lev:(0.07)
[39055] conv:(3.8)
7. q83=Strongly agree q40=Strongly agree 67102 ==> q81=Strongly agree 55232 <conf:(0.82)> lift:(1.98) lev:(0.05) [27284]
conv:(3.3)
8. q21=Strongly disagree 98145 ==> q20=Strongly agree 80709 <conf:(0.82)> lift:(2.35) lev:(0.09) [46354] conv:(3.66)
9. q30=Strongly agree q40=Strongly agree 73054 ==> q81=Strongly agree 59971 <conf:(0.82)> lift:(1.97) lev:(0.05) [29544]
conv:(3.26)
10. q39=Strongly disagree 77136 ==> q20=Strongly agree 63259 <conf:(0.82)> lift:(2.34) lev:(0.07) [36258] conv:(3.61)
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Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Κανόνας
q83
Η
κυβέρνηση
πρέπει
να
λάβει
μέτρα
για
τη
μείωση
της
ανισότητας των εισοδημάτων. =Strongly agree
q30 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη =Strongly agree
q28
Τα
μνημόνια
με
την
Τρόικα
ήταν
απαραίτητα
για
να
μην
χρεοκοπήσει η Ελλάδα. =Strongly disagree 66971 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree 57578 στιγμιότυπα συνολικά
q83
Η
κυβέρνηση
πρέπει
να
λάβει
μέτρα
για
τη
μείωση
της
ανισότητας των εισοδημάτων. =Strongly agree
q30 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη =Strongly agree
q77
Τις
πιο
σοβαρές
πολιτικές
αποφάσεις
θα
έπρεπε
να
παίρνουν
οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί. =Strongly agree 65222 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree 56010 στιγμιότυπα συνολικά
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree
q83
Η
κυβέρνηση
πρέπει
να
λάβει
μέτρα
για
τη
μείωση
της
ανισότητας των εισοδημάτων. =Strongly agree
q28
Τα
μνημόνια
με
την
Τρόικα
ήταν
απαραίτητα
για
να
μην
χρεοκοπήσει η Ελλάδα. =Strongly disagree 67220 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q30 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη =Strongly agree 57578 στιγμιότυπα συνολικά
q30 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη =Strongly agree
q16
Το
εθνικό
σύστημα
υγείας
μπορεί
να
γίνει
πιο
αποτελεσματικό
μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησής του. =Strongly disagree 68398 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree 57008 στιγμιότυπα συνολικά
q83
Η
κυβέρνηση
πρέπει
να
λάβει
μέτρα
για
τη
μείωση
της
ανισότητας των εισοδημάτων. =Strongly agree
q28
Τα
μνημόνια
με
την
Τρόικα
ήταν
απαραίτητα
για
να
μην
χρεοκοπήσει η Ελλάδα. =Strongly disagree 80907 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree 67220 στιγμιότυπα συνολικά
q83
Η
κυβέρνηση
πρέπει
να
λάβει
μέτρα
για
τη
μείωση
της
ανισότητας των εισοδημάτων. =Strongly agree
q28
Τα
μνημόνια
με
την
Τρόικα
ήταν
απαραίτητα
για
να
μην
χρεοκοπήσει η Ελλάδα. =Strongly disagree 80907 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q30 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη =Strongly agree 66971 στιγμιότυπα συνολικά
q83
Η
κυβέρνηση
πρέπει
να
λάβει
μέτρα
για
τη
μείωση
της
ανισότητας των εισοδημάτων. =Strongly agree
q40
Τράπεζες
και
μεγάλες
επιχειρήσεις
κοινής
ωφέλειας
(ΔΕΗ,
ΟΤΕ,
ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου =Strongly agree 67102 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree 55232 στιγμιότυπα συνολικά
q21
Η
οικονομία
της
Ελλάδας
θα
είχε
καλύτερη
πορεία
εάν
διέθετε
δικό της νόμισμα αντί του ευρώ. =Strongly disagree 98145 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q20
Είναι
προτιμότερο
για
την
Ελλάδα
να
είναι
εντός
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. =Strongly agree 80709 στιγμιότυπα συνολικά
q30 Τα μνημόνια σωρεύουν χρέη χωρίς ορατά οφέλη =Strongly agree
q40
Τράπεζες
και
μεγάλες
επιχειρήσεις
κοινής
ωφέλειας
(ΔΕΗ,
ΟΤΕ,
ΟΣΕ, κ.α.) πρέπει να περάσουν στον έλεγχο Δημοσίου =Strongly agree 73054 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q81
Τα
λαϊκά
αιτήματα
αγνοούνται
σήμερα
προς
όφελος
των
συμφερόντων. =Strongly agree 59971 στιγμιότυπα συνολικά
q39
Η
πιθανότητα
εξόδου
της
χώρας
από
το
Ευρώ
δεν
πρέπει
να
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή =Strongly disagree 77136 στιγμιότυπα συνολικά
==>
q20
Είναι
προτιμότερο
για
την
Ελλάδα
να
είναι
εντός
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί εκτός. =Strongly agree 63259 στιγμιότυπα συνολικά

Support %

Confidence %

10

86

10

86

10

86

10

83

12

83

12

83

10

82

14

82

11

82

11

82
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Σχολιασμός κανόνων
Κανόνας Σχόλιο
1
Στον πρώτο κανόνα παρατηρούμε ότι ένα περίπου 10% του συνόλου των ψηφοφόρων
πού πιστεύει ότι τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων
διότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων
και ότι τα μνημόνια συσσωρεύουν χρέη χωρίς όλα τα οφέλη και φυσικά διαφωνεί ότι τα
μνημόνια και η τρόικα ήταν απαραίτητα.
2
Στο δεύτερο κανόνα που μας έβγαλε το πρόγραμμα όπου πάλι το 10% του πληθυσμού
πιστεύει ότι τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος των συμφερόντων, θα
ήθελε τις σοβαρότερα πολιτικές αποφάσεις να τις παίρνουν οι πολίτες. Δηλαδή πιο άμεση
δημοκρατία και ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τη μείωση των εισοδημάτων.
3
Στον τρίτο κανόνα το 10% των ερωτηθέντων συμφωνούμε ότι τα μνημόνια δεν έχουν
ορατά οφέλη άρα υπάρχει συνάφεια με την απάντηση το μνημόνιο και η τρόικα δεν ήταν
απαραίτητη και ότι γενικά τα λαϊκά αιτήματα αγνοούνται σήμερα προς όφελος
συμφερόντων.
4
Επίσης σε ποσοστό 10% και σε απόλυτη συνάφεια με τις προηγούμενες σχέσεις ίδια
μερίδα του πληθυσμού πιστεύει πως το εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πιο
αποτελεσματικό μέσω της μερικής ιδιωτικοποίησης του δηλαδή παρόλο που υπάρχει μία
άρνηση στα μνημόνια, το εθνικό σύστημα υγείας θα μπορούσε να γίνει πιο
αποτελεσματικό αλλά με ίδια μέσα και τρόπους.
5
Συναφές με τα σχόλια 1, 2 και 3.
6
Συναφές με τα σχόλια 1, 2 και 3.
7
Επίσης το συγκεκριμένο προφίλ πιστεύει έντονα ότι τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας πρέπει να περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου.
8
Το 14% από τα συνολικά άτομα θεωρεί πως είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να είναι
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η οικονομία μας θα είχε καλύτερη πορεία με το δικό
της νόμισμα.
9
Το 11% συμφωνεί ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πρέπει να περάσουν στον έλεγχο
του δημοσίου και ότι τα μνημόνια συσσωρεύουν χρέη και θεωρεί ότι τα λαϊκά αιτήματα
αγνοούνται.
10
Ένα 11% του κόσμου επίσης πιστεύει ότι η έξοδος της χώρας από το ευρώ δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως καταστροφή και ότι θα είναι προτιμότερο να βγούμε από την
ευρωπαϊκή ένωση.

Γενικό σχόλιο:
Οι παραπάνω κανόνες δείχνουν πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους και μας επιτρέπει να
πούμε ότι πούμε ότι αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού η οποία είναι ικανή
να δώσει στο κόμμα που στηρίζει την ρητορική της προς την κατεύθυνση αυτή, μια θέση
στην βουλή.
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6.4. Διαδικασία Κατηγοριοποίησης

Η διαδικασία κατηγοριοποίησης, γίνεται απλά από την καρτέλα “classify”

Στο παράδειγμα της ενότητας αυτής, κρατήσαμε μόνο τις μεταβλητές sex, age, education,
interest.
Στην συνέχεια θα πάμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία κατηγοριοποίησης (καρτέλα classify
του Weka) με δεδομένο το ίδιο dataset όπου το 66% του θα χρησιμοποιηθεί για την
διαδικασία του training και το υπόλοιπο 34% για την διαδικασία κατηγοριοποίησης ώστε να
δούμε τι ποσοστά σωστών κατηγοριοποιήσεων, ταχύτητα κ.λ.π. Θα ξεκινήσουμε τις δοκιμές
με τον J48 τον οποίο συνιστά και η βιβλιογραφία και μετά ίσως κινηθούμε και σε άλλους
classifiers.
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Επιλέγουμε

και

τρέχουμε

διάφορους

αλγόριθμους κατηγοριοποίησης, με σκοπό
να βρούμε το ταχύτερο αλλά και το πιο
ακριβές (όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη
όπως

μας

εμφανίζονται

στο confusion

matrix)

J48: Time taken to build model: 3.12 seconds

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των σωστά κατηγοριοποιημένων εγγραφών είναι σχετικά
χαμηλό (43,68%). Θα δούμε αν ανεβαίνει στην συνέχεια με την χρήση άλλων αλγορίθμων.
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Random Forest: Time taken to build model: 42.29 seconds

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των σωστά κατηγοριοποιημένων εγγραφών είναι ακόμα
σχετικά χαμηλό (43,71%).

ZeroR: Time taken to build model: 0.08 seconds

Στις παραπάνω δοκιμές, το καλύτερο αποτέλεσμα το έδωσε ο ZeroR, άλλα με λάθη στο
confusion Matrix. Και χειρότερο ποσοστό των σωστά κατηγοριοποιημένων εγγραφών
(43,24%).
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Σχόλιο: Ύστερα από αρκετές δοκιμές με διάφορους classifiers, κανένα δεν έφερε μεγάλα
ποσοστά. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά αποτυχία των μοντέλων, αλλά είναι
πολυπαραγοντικό. Στο καλό αποτέλεσμα

κατηγοριοποίησης επιδρούν και οι τίτλοι των

πεδίων (labels). Στο δικό μας dataset οι τίτλοι των πεδίων είναι σχεδόν πανομοιότυποι (q1,
q2, q3 κλπ).
6.5. Δημιουργία δέντρων

Με την επιλογή visualize tree, μπορούμε να δούμε (εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει ανάλογο
αλγόριθμο) την δενδροειδή αποτύπωση των αποτελεσμάτων, όπως στο παρακάτω
παράδειγμα:

6.6. Συσταδοποίηση (clustering)

Αλγόριθμοι συσταδοποίησης

Διαδικασία στην καρτέλα συστάδων
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Final cluster centroids: Cluster#
=== Run information ===
Scheme: Weka.clusterers.SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density
2.0 -t1 -1.25 -t2 -1.0 -N 2 -A "Weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 -num-slots 1 -S 10
Relation: TEST_trimmed_nominal
Instances: 543870
Final cluster centroids:
=== Run information ===
Scheme: Weka.clusterers.SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density
2.0 -t1 -1.25 -t2 -1.0 -N 2 -A "Weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 -num-slots 1 -S 10
Relation: TEST_trimmed_nominal
Instances: 543870
Attributes: 39
Test mode: evaluate on training data
=== Clustering model (full training set) ===
kMeans
======
Number of iterations: 11
Within cluster sum of squared errors: 1.23059E7
Initial starting points (random):

Cluster 0:

'Strongly agree','Neither agree nor disagree',Disagree,'Strongly agree',Agree,'Strongly disagree','Strongly
disagree',Agree,'Neither agree nor disagree','Strongly disagree',Agree,Disagree,'Strongly disagree','Strongly agree',Agree,'Strongly
disagree','Strongly disagree','Strongly agree','Neither agree nor disagree','Strongly disagree','Strongly disagree',Disagree,Agree,'Neither
agree nor disagree','Strongly disagree','Strongly disagree','Strongly agree',Disagree,'Strongly disagree','Strongly agree','Strongly
disagree','A Thessaloniki',Male,18-24,Tertiary,Very,SYRIZA,SYRIZA,SYRIZA

Cluster 1:

Disagree,Disagree,'Strongly agree','Strongly agree','Strongly disagree','Strongly disagree','Neither agree nor
disagree',Agree,'Strongly agree',Agree,'Strongly agree',Agree,'Strongly agree',Agree,'Strongly agree','Strongly agree','Neither agree nor
disagree','Neither agree nor disagree','Strongly agree',Agree,'Neither agree nor disagree','Strongly disagree','Strongly agree','Strongly
agree','Strongly agree',Disagree,'Strongly agree','Strongly agree',Agree,'Strongly agree',Disagree,'B Athens',Male,25-34,'Lower
Secondary',Quite,'No answer','No answer','No answer'

Missing values globally replaced with mean/mode
Final cluster centroids: Cluster#
Attribute

Full Data

0

1

(543870.0)

(248054.0)

(295816.0)

======================================================================================
q86
q88
q82
q81
q85
q2
q5
q83
q7
q8
q30
q20
q13
q14
q77
q79

Disagree
Agree
Agree
Strongly agree
Neither agree nor disagree
Agree
Agree
Agree
Disagree
Agree
Agree
Strongly agree
Agree
Agree
Agree
Disagree

Agree
Agree
Strongly agree
Strongly agree
Agree
Strongly agree
Strongly disagree
Strongly agree
Disagree
Agree
Strongly agree
Agree
Strongly agree
Agree
Strongly agree
Strongly disagree

Disagree
Agree
Agree
Agree
Disagree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree
Strongly agree
Agree
Neither agree nor disagree
Agree
Disagree
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q84
q87
q41
q29
q15
q16
q19
q21
q22
q28
q40
q31
q33
q39
q78
ep
sex
age
edu
interest
vote12
euvote
vote15

Disagree
Agree
Disagree
Agree
Agree
Disagree
Strongly agree
Disagree
Disagree
Disagree
Agree
Disagree
Disagree
Agree
Disagree
Rest of Greece
Male
35-49
Tertiary
Quite
SYRIZA
SYRIZA
Undecided

Neither agree nor disagree
Strongly agree
Strongly agree
Agree
Agree
Strongly disagree
Strongly agree
Neither agree nor disagree
Disagree
Strongly disagree
Strongly agree
Disagree
Strongly disagree
Agree
Disagree
Rest of Greece
Male
35-49
Tertiary
Quite
SYRIZA
SYRIZA
Undecided

Disagree
Agree
Disagree
Agree
Agree
Agree
Agree
Disagree
Agree
Disagree
Disagree
Disagree
Disagree
Disagree
Disagree
Rest of Greece
Male
35-49
Tertiary
Quite
SYRIZA
SYRIZA
Undecided

Time taken to build model (full training data) : 13.73 seconds
=== Model and evaluation on training set ===
Clustered Instances
0 248054 ( 46%)
1 295816 ( 54%)

Παρατηρούμε ότι η διαδικασία συσταδοποίησης, δίνει 2 ομάδες με πολλά κοινά
χαρακτηριστικά και κυρίως ότι και οι δύο ομάδες στις εκλογές του 2012 και στις
ευρωεκλογές του 2014 ψηφίσανε Σύριζα.
6.7. Οπτικοποίηση και εξωγωγή Συμπερασμάτων

Η εξαγωγή συμπερασμάτων μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά από την μελέτη της οπτικής
γραφικής σχέση όλων των μεταβλητών, όπου επιλέγοντας την καρτέλα Visualize βλέπουμε
την παρακάτω οθόνη:
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Και μπορούμε πατώντας πάνω σε κάθε συσχέτιση να δούμε και λεπτομέρειες, όπως πχ την
σχέση ηλικίας, φύλου και ενδιαφέροντος για την πολιτική.

Περισσότερα για την οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των δεδομένων θα δούμε
στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 7: Οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων με το Weka
και το Tableau
Στην συνέχεια θα οπτικοποιήσουμε το dataset που χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο
κεφάλαιο.
Αυτό γίνεται εύκολα πηγαίνοντας στην καρτέλα visualize.
Έτσι λοιπόν, έχουμε μια πρώτη οθόνη όπου είναι οι μικρογραφίες από τις συσχετίσεις των
μεταβλητών. Είναι δηλαδή μια όλα-με-όλα γραφική αναπαράσταση.

Εικόνα 38 Γραφική αναπαράσταση όλα-με-όλα

Επιλέγοντας μια μικρογραφία μπορούμε να την μεγεθυνθούμε ώστε να την δούμε καλύτερα.
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Το Weka από ότι βλέπουμε δεν έχει πολλές δυνατότητες και επιλογές για την οπτικοποίηση
των δεδομένων και έτσι θα χρησιμοποιήσουμε το Tableau (Tableau, 2018).
Σαν πρώτο βήμα, συνδέουμε την εφαρμογή με το αρχείο Excel που έχουμε τα δεδομένα μας
και για να έχουμε ταχύτερα αποτελέσματα, πέρα από την απλή σύνδεση κάνουμε και
φόρτωση των δεδομένων στο πρόγραμμα.

Εικόνα 39 Το Tableau με φορτωμένα τα δεδομένα του αρχείου μας

Σε μια πρώτη προσέγγιση, κάνουμε μια αναπαράσταση μεταξύ του φύλου και του επιπέδου
εκπαίδευσης με τετράγωνα. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που
συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο είναι άνδρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Στη συνέχεια, συσχετίζουμε την ερώτηση 19 (Πρέπει να
διαχωριστεί πλήρως η εκκλησία από το κράτος ) με το
φύλο.
Παρατηρούμε ότι οι άνδρες είναι αυτοί που «συμφωνούν»
ή «συμφωνούν πολύ».
Δίπλα το παρουσιάζουμε και σαν θηκόγραμμα.
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Μετά παρουσιάζουμε την ερώτηση 79 (Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να
απαγορεύονται δια νόμου) με το επίπεδο εκπαίδευσης, όπου «διαφωνούν» ή «διαφωνούν
ισχυρά» άτομα που έχουν τριτοβάθμιου επιπέδου σπουδές.

Μετά παρουσιάζουμε την ερώτηση 79 (Γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων θα πρέπει να
απαγορεύονται δια νόμου) με την επιλογή ψήφου στις εκλογές του 2012) όπου οι
περισσότεροι που διαφωνούν ισχυρά, δεν έχουν δηλώσει κόμμα στις εκλογές του 2012.
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Μετά συσχετίζουμε την ερώτηση 2 (Η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αυστηρά
μέτρα καταστολής για την προστασία της περιουσίας των πολιτών) με την πρόθεση ψήφου
για τον Ιανουάριο του 2015, όπου μετά τα κενά και τους αναποφάσιστους, οι ερωτώμενοι
που συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.

Και ακολουθεί η οπτική αναπαράσταση
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Τέλος, συσχετίζουμε την εκλογική περιφέρεια με την ερώτηση 78 (Οι μετανάστες που
έρχονται στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας) όπου στην
Β’ Αθηνών έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας, μετά από την περιφέρεια.

Και σε γράφημα με τετράγωνα αντί για τιμές.
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα
8.1. Σημείωμα για την έρευνα

Όλες οι αρχές που σχετίζονται με την ηθική στην έρευνα (Denscombe, 2010) λήφθηκαν
υπόψιν κατά την συγκεκριμένη έρευνα με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η όσο το δυνατό, από
την πλευρά του ερευνητή, απουσία ζητημάτων ηθικής. Όσον αφορά το μέρος της
πρωτογενούς συλλογής δεδομένων από την διαδικτυακή εφαρμογή helpmevote.gr, στην
οποία διαδικασία δεν ενεπλάκη ο ερευνητής της παρούσας εργασίας, έχει ως εξής. Όλοι οι
συμμετέχοντες ήταν ενήλικες καθώς αποτελούσαν μέρος του εκλογικού σώματος της χώρας
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συμμετοχή ατόμων με ηλικία κάτω των 18 ετών σύμφωνα με
δήλωση τους. Επιπλέον μιας και δεν ζητήθηκαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και η
συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μόνο με την απάντηση ερωτήσεων στην
διαδικτυακή πλατφόρμα της εφαρμογής, κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν
θεωρείται ότι εκτέθηκε σε πιθανό κίνδυνο. Τέλος η διαδικτυακή εφαρμογή περιείχε εκτενή
περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τα στοιχεία των δημιουργών και κατ’
επέκταση ερευνητών ήταν διαθέσιμα σε αυτή ενώ, η συμμετοχή στην απάντηση των
ερωτήσεων ήταν εντελώς εθελοντική χωρίς να προσφέρεται οποιαδήποτε μορφής
αποζημίωση ή επιβράβευση.
Όσον αφορά το μέρος της δευτερογενούς έρευνας με το οποίο ασχολήθηκε ο ερευνητής της
παρούσας εργασίας, σε αυτό και πάλι τηρήθηκαν οι αρχές που σχετίζονται με την ηθική στην
έρευνα (Denscombe, 2010). Δεν χρησιμοποιήθηκαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα
οποία να μπορούν να συνδέσουν τις απαντήσεις και τα δεδομένα του dataset με φυσικά
πρόσωπα. Όλα τα δεδομένα στα οποία είχε ο ερευνητής της παρούσας εργασίας πρόσβαση
και επεξεργάσθηκε ήταν ήδη κωδικοποιημένα με τρόπο τέτοιο ώστε να μη μπορούν να
συνδεθούν με φυσικά πρόσωπα επομένως δε μπορεί να θεωρηθεί ότι από τη διαδικασία της
επεξεργασίας τους υπήρξε κάποιος κίνδυνος για τους συμμετέχοντες.

8.2. Γενικά συμπεράσματα

Στη συγκεκριμένη εργασία είχαμε στη διάθεσή μας έναν dataset με 543.870 εγγραφές οι
οποίες προήλθαν από την καταγραφή των προτιμήσεων μελλοντικών ψηφοφόρων ενόψει των
εκλογών του Ιανουαρίου του 2015. Αν και δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όλα τα
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στιγμιότυπα της βάσης, δηλαδή κάθε εγγραφή, είναι μοναδικά με την έννοια ότι προέρχεται
από έναν και μόνο υποψήφιο ψηφοφόρο, μας επιτρέπει να το χαρακτηρίζουμε αξιόπιστο
αφού προσεγγίζει περίπου το 8,5% του συνολικού εκλογικού σώματος της χώρας και σαν
μέγεθος δείγματος καλύπτει και ξεπερνάει οποιαδήποτε ανάγκη με αξιοπιστία της τάξης του
99%.
Το 95% των συμμετεχόντων στην εθελοντική συμπλήρωση του helpmevote.gr είναι μεταξύ
ηλικιών 18 με 64 γεγονός το οποίο μας υποδεικνύει ότι μιλάμε για άτομα στην ενεργή
πολιτική σκηνή του τόπου σαν υποψήφιοι ψηφοφόροι.

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν σε ένα ποσοστό μεγάλο 63% άντρες και το
υπόλοιπο 37% γυναίκες το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας,
σύμφωνα με τις στατιστικές και τα δημογραφικά στοιχεία αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί
καθόλου, ούτε μας αλλοιώνει τα αποτελέσματα αφού θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει, και
είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα προς διερεύνηση, ότι οι άντρες ενδιαφέρονται και πιο πολύ
για την πολιτική.

Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι το helpmevote.gr είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία
έχει σαν σκοπό τόσο την διευκόλυνση των αναποφάσιστων να κατατάξουν τον εαυτό τους ως
προς τις θέσεις των κομμάτων, και άρα να κάνουν ευκολότερη την εκλογική τους απόφαση,
όσο και να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση των κομμάτων
σύμφωνα με αυτά τα οποία οι ίδιοι πιστεύουν και δηλώνουν. Με αυτήν την λογική θα
μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι εφόσον οι άντρες συμμετείχαν περισσότερο στη διαδικασία
αυτή θα είναι και πιο αναποφάσιστοι από τις γυναίκες ή πιο περίεργοι, υποθέσεις οι οποίες
ξεπερνούν τα πλαίσια της παρούσας έρευνας.
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Θεωρώντας και έχοντας ήδη τα εχέγγυα ότι το ερωτηματολόγιο του helpmevote.gr είναι
σχεδιασμένο με επιστημονικές μεθόδους από υπεύθυνους επιστήμονες και έχοντας ήδη
ανάλογες εφαρμογές που λειτουργούν στον κόσμο με την ίδια φιλοσοφία και τον ίδιο
προσανατολισμό, παραδείγματος χάρη τον διαχωρισμό των ανθρώπων ανάμεσα σε
φιλελεύθερους ή εθνικιστές κ.λ.π., η διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων που
προέκυψαν από αυτή την διαδικτυακή εφαρμογή είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για
τον ερευνητή, σαν απλό πολίτη που δεν είναι ίσως η πολιτική στην κορυφή των
ενδιαφερόντων του όσο είσαι και για έναν επαγγελματία πολιτικό αναλυτή γιατί έχει σαν
βάση την κοινωνία.
Ο αριθμός των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατατάσσει το dataset στην κατηγορία των
«μεγάλων δεδομένων» και επειδή οι μεγάλοι αριθμοί σύμφωνα με τη θεωρία της στατιστικής
τείνουν να έχουν τα χαρακτηριστικά της κανονικής κατανομής άρα και όλου του πληθυσμού
θα λέγαμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας μας τη δεδομένη χρονική στιγμή
(πριν την εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου 2015). Σαφέστατα και θα μας ενδιέφερε σαν
ερευνητές να είχαμε ακόμα και την ώρα και τη μέρα που ο κάθε χρήστης συμπληρώνουμε το
ερωτηματολόγιο, με σκοπό να συσχετίσουμε τη χρονική απόσταση από την ημέρα των
εκλογών που συμπληρώθηκε από τον κάθε ένα και να μπορούσαμε ίσως αν υπήρχε
κατάλληλος μηχανισμός να παρακολουθήσουμε και πόσες φορές μπήκε ο κάθε χρήστης και
αν προέκυπτε το ίδιο αποτέλεσμα για τον ίδιο.
Με δεδομένο λοιπόν ότι το συγκεκριμένο dataset είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής
κοινωνίας την περίοδο πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, προσπαθήσαμε να
επιβεβαιώσουμε την αξιοπιστία και τη συνέπεια των συμμετεχόντων αφού πλέον γνωρίζουμε
το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015. Πράγματι θέτοντας έναν υψηλό
στόχο σαν επίπεδο εμπιστοσύνης confidence και με αυτό τον τρόπο υπονοήσαμε και τη
συσπείρωση των ψηφοφόρων του οποίου κόμματος θα έμπαινε σίγουρα στην βουλή
(ποσοστό 3% και πάνω), καταφέραμε να βγάλουμε το προφίλ των ψηφοφόρων και του
κόμματος που σίγουρα θα έμπαινε στην Βουλή όχι βέβαια αναγκαστικά πρώτο.
Αμέσως μετά με τη διαδικασία συσταδοποίησης, προσπαθήσαμε δηλαδή να βγάλουμε τις
ομάδες (συστάδες) που είχανε κοινά χαρακτηριστικά τα περισσότερα σημεία και λίγα
διαφορετικά. Οι δύο ομάδες που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία είχαν ψηφίσει στις
προηγούμενες εκλογές και στις ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Αν και δηλώνουν πρόθεση ψήφου για
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 αναποφάσιστοι, μπορεί να δικαιολογηθεί με το ότι πολλές
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φορές οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να μιλούν για τις προθέσεις τους όταν
παρεμβάλλεται μηχάνημα γιατί υπάρχουν διάφορες φοβίες (πχ κοινωνική δηλαδή φόβος για
κριτική από τους άλλους) ακόμα και όταν συναλλασσόμαστε με ένα μηχάνημα.

Κλείνοντας τα γενικά συμπεράσματα για το συγκεκριμένο dataset, αξίζει να αναφερθούμε
στις σχέσεις και στις μετακινήσεις των προτιμήσεων από τις ευρωεκλογές του 2014 στις
εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όπου βλέπουμε ότι όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις
ευρωεκλογές του 2014 δηλώνουν πως θα ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 και
είναι 59.469 άτομα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία που είναι 33.230 άτομα.
Όπως γίνεται σε κάθε dataset υπάρχουν πάρα πολλά κενά και στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι 12 2.562 τα οποία όμως δεν μας επηρεάζουν την ποιότητα των άλλων παρατηρήσεων
και έτσι δεν τα εξαλείψαμε. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι άτομα τα οποία δεν ψήφισαν στις
ευρωεκλογές του 2014 δηλώνουν πως επίσης δεν θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές του
2015 και είναι 10.577 άτομα, τα οποία ίσως από απλή περιέργεια επισκέφτηκαν και
συμπλήρωσαν το helpmevote.gr.
Τέλος, κλείνοντας τα γενικά συμπεράσματα αξίζει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο dataset έχει
όλα τα χαρακτηριστικά για να χαρακτηριστεί ως ένα big data dataset όπως τα ορίσαμε στο πρώτο
κεφάλαιο και είναι ενδιαφέρον, αφού συμφώνα με τα κριτήρια που διατυπώσαμε στο δεύτερο

κεφάλαιο τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:


εύκολα κατανοητό από τον άνθρωπο



με κάποιο σχετικά καλό βαθμό βεβαιότητας
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εν δυνάμει χρήσιμο για τους ερευνητές



καινοτόμο ώστε να μπορεί να προσθέσει γνώση

8.3. Ειδικά συμπεράσματα

Στην προσπάθειά μας λοιπόν να εξηγήσουμε και να περιγράψουμε καλύτερα αυτόν τον
πληθυσμό, έτσι όπως μας αφήνει να τον γνωρίσουμε μέσα από το dataset, θα κάνουμε ένα
πρώτο σχόλιο σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Τα άτομα τα
οποία μπήκαν στη διαδικασία να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του helpmevote.gr είναι
άτομα τα οποία έχουν τουλάχιστον λυκειακή μόρφωση και κυρίως τριτοβάθμια με μεγάλο
ποσοστό μεταπτυχιακού επιπέδου.

Εικόνα 40 Σχέση ηλικίας και εκπαίδευσης

Στη συνέχεια παρατηρούμε τις σχέσεις φύλου, ηλικιακής διαστρωματώσεις και επίπεδο
εκπαίδευσης, όπου όπως είπαμε και στα γενικά σχόλια η συμμετοχή των ανδρών η οποία
είναι μεγαλύτερη και ίσως δικαιολογεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ανδρών σε τριτοβάθμια
μεταπτυχιακή και υψηλή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Εικόνα 41 Σχέση ηλικίας, φύλου και εκπαίδευσης

Επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίπεδο εκπαίδευσης ανά εκλογική
περιφέρεια όπου παρατηρούμε ότι το υπόλοιπο της Ελλάδας έχει πολύ μεγάλα τα ποσοστά
της τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευσης και μπορεί να συγκριθεί μόνο με
την εκλογική περιφέρεια Β Αθήνας. Οι ειδικοί των δημοσκοπήσεων δίνουν μάλλον όχι
τυχαία στην Β’ Αθηνών. Κάτι γενικότερο που μπορούμε να σχολιάσουμε, αν αυτό έχει
κάποια αξία για τον ερευνητή είναι ότι σχεδόν οι μισοί που μπήκανε στην εφαρμογή είναι
από την περιοχή της Α και τις Β Αθήνας.

Εικόνα 42 Επίπεδο εκπαίδευσης ανά εκλογική περιφέρεια
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Τα στατιστικά δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο της Ελλάδας σε ποσοστό πληθυσμού
«βρίσκεται» στην Αθήνα και το ίδιο αντικατοπτρίζεται και στο δικό μας dataset γεγονός το
οποίο ενισχύει την κανονικότητα του δείγματος μας. (πηγή http://www.statistics.gr/greece-infigures Η Ελλάς με Αριθμούς (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017)

Εικόνα 43 Άτομα ανα εκλογική περιφέρεια

Ακόμα

πάρα

πολύ

αξιοσημείωτη

είναι

η

σχέση

της

ερώτησης

«η

ύπαρξη

πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα είναι θετικό φαινόμενο» με την εκλογική περιφέρεια
όπου ενώ θα περίμενε κανένας το εκτός Αθηνών και γενικά το υπόλοιπο της Ελλάδος
ποσοστό, μια και η περιφέρεια έχει ταλαιπωρηθεί πολύ είτε από τις ροές των μεταναστών και
άλλους παράγοντες να διαφωνεί μόνο, αντίθετα βλέπουμε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό
συμφωνεί και αυτό ισχύει επίσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε ένα αντιπροσωπευτικό
κομμάτι του δείγματος που είναι στη Β Αθήνας. Τα άκρα δηλαδή το διαφωνώ έντονα ή το
συμφωνώ έντονα κινούνται περίπου σε ίσα νούμερα.

Εικόνα 44 εκλογική περιφέρεια και πολυπολιτισμικότητας
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Στην ερώτησή του 79 αν «οι γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων θα πρέπει να απαγορεύονται δια
νόμου» παρατηρούμε ότι έντονα συμφωνούν πολλά άτομα σε όλες τις περιφέρειες.
Διαφωνούν όμως κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ότι συμφωνούν οι κάτοικοι της Β’
Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο της Ελλάδας. Το αν αυτές οι περιοχές είναι πιο συντηρητικές
από άλλες, είναι θέμα περαιτέρω έρευνας.

Εικόνα 45 Άποψη για τον γάμο ομοφυλόφιλων ανα περιφέρεια

Κλείνοντας για να κάνουμε ακόμα δύο σχόλια, αξίζει να αναφέρουμε κάτι το οποίο είδαμε
και στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015 και συγκεκριμένα η ερώτηση του 39ο που λέει
«η πιθανότητα εξόδου της χώρας από το ευρώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
καταστροφή» σε αυτήν τη δήλωση συμφωνούσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά και στην Β’
Αθήνας που είναι χαρακτηριστική όπως είπαμε και όλης της χώρας και στην υπόλοιπη χώρα
και τα ποσοστά του διαφωνώ ακολουθούσαν. Αυτό ακριβώς συνέβη και το δημοψήφισμα.

Εικόνα 46 Άποψη για την έξοδο της χώρας από το ευρώ ανά περιφέρεια

Τα συμπεράσματα από την έρευνα και γενική την παρουσίαση του dataset και το όποιο
κοινωνικό στοιχείο και χαρακτηριστικό μπορεί να μας δώσει, θα θέλαμε να αναφέρουμε και
σε ένα παράδοξο. Άσχετα με το γεγονός ότι οι πιο πολλοί που συμμετείχαν στο
helpmevote.gr ήταν άνδρες, στην ερώτηση 87 στην οποία διατυπώνεται η ερώτηση «οι
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γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν το θέμα της έκτρωσης» αυτοί που
παίρνουν θέση στο θέμα και μάλιστα συμφωνούν πολύ έως πάρα πολύ είναι σε μεγαλύτερο
ποσοστό οι άντρες, δηλαδή βλέπουμε πως σε ένα κυρίως γυναικείο θέμα, οι άντρες είναι
εκείνοι που δίνουν μεγαλύτερο βάρος και πάλι η επαρχία δεν εμφανίζεται «συντηρητική»

Εικόνα 47 Άποψη για το θέμα της έκτρωσης ανά περιφέρεια

8.4. Περιορισμοί της έρευνας

Οι περιορισμοί της έρευνας έτσι όπως εξελίχθηκε τους τελευταίους μήνες θα λέγαμε ότι είναι
κυρίως θέματα τα οποία προέκυψαν με το dataset, και τα χωρίζουμε σε δυο κατηγορίες:


Τεχνικά θέματα, κυρίως στο κομμάτι της προ-επεξεργασίας των δεδομένων



Θέματα Μεθοδολογίας, κυρίως στο κομμάτι των κανόνων συσχέτισης

Στα τεχνικά θέματα, μας απασχόλησε κυρίως το χαμηλό ποσοστό σωστής κατηγοριοποίησης
που πετύχαμε με όλους τους αλγόριθμους που δοκιμάσαμε με το Weka. Αυτό οφείλεται
κυρίως στους προηγούμενους ερευνητές που συνέλεξαν τις ερωτήσεις και τις κωδικοποίησαν
και έτσι μάλλον για λόγους ευκολίας η κωδικοποίηση των ερωτήσεων έτσι όπως έγινε (q1,
q2, q3 κλπ) δεν προσφερόταν για καλά αποτελέσματα στους αλγόριθμους κατηγοριοποίησης.
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Στην ίδια κατηγορία, ένας ακόμη περιορισμός που αντιμετωπίσαμε ήταν ο τρόπος χρήσης
της κλίμακας Likert από τους ερευνητές που σχεδίασαν το ερωτηματολόγιο. Πρακτικά, για
να κατατάξουν τις απαντήσεις και να τις ταιριάξουν και βαθμολογήσουν όπως περιγράψαμε
στο κεφάλαιο 4, χρησιμοποίησαν την πενταβάθμια κλίμακα ανάλογα με το περιεχόμενο της
ερώτησης, ώστε κάθε απάντηση να κατατάσσει (δίνει σκορ) στο κατάλληλο κόμμα και να
προκύψει η τελική κατηγοριοποίηση του συμμετέχοντα στην έρευνα.

Εικόνα 48 Το σταθερό παράθυρο των επιλογών / απαντήσεων

Έτσι για παράδειγμα, σε μια ερώτηση αν έχει απαντήσει ο ερωτώμενος το 1 (πχ διαφωνώ
απολύτως) προσμετρείται το σκορ προς το ένα άκρο (πχ φιλελευθερισμός) ενώ στην επόμενη
ερώτηση αν απαντήσει ο ερωτώμενος πάλι το 1 (πχ διαφωνώ απολύτως) προσμετρείται το
σκορ προς το άλλο άκρο (πχ συντηρητισμός). Αυτό μας στέρησε την δυνατότητα να
μπορέσουμε να δούμε το προφίλ των ατόμων που απάντησαν σε όλα διαφωνώ απολύτως
παραδείγματος χάρη και να βγάλουμε ένα λογικό συμπέρασμα χωρίζοντας τις απαντήσεις σε
συστάδες και να τα συγκρίνουμε με άλλο γκρουπ πολιτών που συμφωνούν σε όλα απολύτως.

Εικόνα 49 Διαφορετική αρίθμηση των ίδιων απαντήσεων
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Τα θέματα μεθοδολογίας, είχαν τονισθεί και από προηγούμενους ερευνητές όπου εφάρμοσαν
τεχνική εύρεσης κανόνων συσχέτισης με διάφορες δοκιμές θέτοντας διαφορετικές τιμές στα
μέτρα ενδιαφέροντος, ώστε να εξαχθούν κανόνες που θα δώσουν και χρήσιμη πληροφορία.
Αλλά επειδή όσο αυξάνεται το min_support μειώνονται οι κανόνες που εξάγονται για το
συγκεκριμένο dataset. όπως επίσης και το μέγιστο confidence (max_confidence) το
αντιμετωπίσαμε αλλάζοντας το σκεπτικό μας θέτοντας support 3% αλλά με μεγάλο επίπεδο
confidence (75% κατ’ ελάχιστον).

8.5. Θέματα για μελλοντική έρευνα

Ολοκληρώνοντας την εργασία, είναι φυσικό να έχουμε αφήσει πολλά θέματα ανοιχτά που
ξεπερνούν τους σκοπούς της παρούσης εργασίας αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα και αξίζει να
μελετηθούν.
Τα θέματα αφορούν κυρίως ευρήματα στο dataset που παρουσιάσαμε και αναλύσαμε και τις
ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνικής κοινωνίας και ορισμένα παράδοξα που ανέδειξε (πχ
άποψη των ανδρών στο δικαίωμα των γυναικών για έκτρωση ή τον διαχωρισμό κράτους και
εκκλησίας).
Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να γίνει συσταδοποίηση με χρήση αλγορίθμων που δε
χρειάζεται να τους δηλωθεί το k όπως στον k-means έτσι ώστε να γίνει αναζήτηση και
εύρεση του κατάλληλου k από τον ίδιο τον αλγόριθμο με αποτέλεσμα να έχουμε
ενδεχομένως εξαγωγή πιο χρήσιμων συμπερασμάτων.
Στην παρούσα έρευνα έγινε ανάλυση του dataset με χρήση αλγορίθμων επιβλεπόμενης
μηχανικής μάθησης και έτσι εξετάστηκαν υποθέσεις του ερευνητή για την επαλήθευση τους
ή την απόρριψη τους. Θα είχε ενδιαφέρον μελλοντικά να γίνει ανάλυση του dataset με
μεθόδους μη επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης (unsupervised machine learning) με σκοπό
να ανατεθεί σε διαφόρους αλγορίθμους να ανακαλύψουν μοτίβα στα δεδομένα που να
οδηγούν σε εξαγωγή χρήσιμης γνώσης.
Πολύ σημαντικό θεωρούμε πως είναι, αφού το helpmevote.gr συγκεντρώνει ερωτήσεις από
το 2010 μέχρι και σήμερα, άρα περιλαμβάνει το δημοψήφισμα του καλοκαιριού του 2015 και
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, να γίνει μια ανάλογη συγκριτική έρευνα από το 2010
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μέχρι σήμερα ώστε στα συγκεκριμένα (ή εφάμιλλα) ερωτήματα να μπορέσουμε να
διαπιστώσουμε την αλλαγή (ή την σταθερότητα) των απόψεων των Ελλήνων διαχρονικά.
Τέλος, έχοντας δεδομένο ότι θα ξαναγίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι προγραμματισμένες για
το 2019 ή νωρίτερα, ). θα μας ενδιέφερε σαν ερευνητές να είχαμε στοιχεία για την ώρα και
τη μέρα που ο κάθε χρήστης συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο, με σκοπό να
συσχετίσουμε τη χρονική απόσταση από την ημέρα των εκλογών που συμπληρώθηκε από
τον κάθε ένα και να μπορούσαμε ίσως αν υπήρχε κατάλληλος μηχανισμός να
παρακολουθήσουμε και πόσες φορές μπήκε ο κάθε χρήστης και αν προέκυπτε το ίδιο
αποτέλεσμα για τον ίδιο κάθε φορά. Αυτό βέβαια απαιτεί την συνεργασία με το
helpmevote.gr.
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Παράρτημα Α
Παρουσίαση της εφαρμογής helpmevote.gr
Το helpmevote.gr κάθε προεκλογική περίοδο αλλάζει το λεκτικό των ερωτήσεων και τις τροποποιεί.
Έτσι, ενώ για τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 είχε διαθέσιμες 31 ερωτήσεις, για τις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 2015 είχε 34 και στα λοιπά στοιχεία και τα δημογραφικά, ζητούσε από τους
συμμετέχοντες να δηλώσουν τι ψήφισαν στις εκλογές του Ιανουαρίου και στο δημοψήφισμα.
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Για λόγους οικονομίας, θα παρουσιάσουμε μόνο τις ερωτήσεις και όχι τις διαθέσιμες απαντήσεις οι
οποίες είναι όλες όως η παραπάνω.
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Ερωτήσεις στο τέλος του ερωτηματολογίου για δημογραφικά στοιχεία και εκλογική προτίμηση στις
τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
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Το επίπεδο βεβαιότητας για την πρόθεση ψήφου το συμπληρώνει ο ίδιος ο ερωτώμενος.
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