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Περίληψη 
 

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον αποκτήσει τεράστια σημασία για τις 

αποφάσεις μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που 

παράγεται σε καθημερινή βάση από τα κοινωνικά μέσα δεν μπορεί να διαχειριστεί 

πλέον με παραδοσιακούς τρόπους αποθήκευσης ,επεξεργασίας και ανάλυσης καθώς 

κατατάσσεται στον όρο Μεγάλα Δεδομένα.  

   Με αυτού του είδους τα μεγάλα δεδομένα που προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ασχοληθήκαμε και στην παρούσα διπλωματική εργασία. Στην 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύθηκαν οι ιδιαιτερότητες των μεγάλων δεδομένων, 

οι πηγές τους και τα είδη τους. Έγινε ανάλυση του λογισμικού Hadoop και των 

στοιχείων που το απαρτίζουν και αναφορά στους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου 

λογισμικού. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν δεδομένα από το κοινωνικό δίκτυο 

Twitter αναφορικά με το hashtag Yahoo. Η εξόρυξη τους έγινε με την βιβλιοθήκη Get 

old tweets 3 της Python. Σε πρώτη φάση έγινε αποθήκευση των δεδομένων στην 

αποθήκη δεδομένων του Hadoop (HDFS) και στη συνέχεια έγινε wordcount των 

tweets που είχαμε στην κατοχή μας. Στη συνέχεια πάνω στα ήδη αποθηκευμένα 

δεδομένα έγινε ανάλυση συναισθήματος με σκοπό την κατανόηση της γνώμης των 

χρηστών του Twitter για τη συγκεκριμένη εταιρία. Η απόδοση πολικότητας 

συναισθήματος των tweets έγινε με τη βοήθεια του Textblob ,μια βιβλιοθήκη της 

python για εργασίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Τέλος παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης συναισθήματος και τα συμπεράσματα της μελέτης. 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά : Μεγάλα Δεδομένα ,Κοινωνικά δίκτυα ,Apache Hadoop ,Ανάλυση 

Συναισθήματος ,Twitter  
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Abstract 
 

 

Social media has now become extremely important for business marketing decisions. 

The huge amount of data generated on a daily basis by social media can no longer be 

managed in traditional ways of storage, processing and analysis as it is classified as 

Big Data. 

We dealt with this kind of big data coming from social media in this dissertation. The 

literature review analysed the specifics of big data, their sources and their types. An 

analysis of the Hadoop software was made ,in regard of the components that make it 

up and in reference to the reasons for choosing this software. The present study 

examined data from the social network Twitter regarding the hashtag Yahoo. They 

were extracted with Python's Get old tweets 3 library. In the first phase, the data was 

stored in the Hadoop data warehouse (HDFS) and then the wordcount process was 

applied to the saved tweets. Then, on the already stored data, a sentiment analysis was 

performed in order to understand the opinion of Twitter users about the specific 

company. The emotional polarity of the tweets was done with the help of Textblob, a 

python library for natural language editing tasks. Finally, the results of the emotion 

analysis and the conclusions of the study were presented. 

 

Key-words : Big Data ,Social Media , Apache Hadoop ,Sentiment Analysis ,Twitter  
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1.Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες  τα διάφορα  συστήματα πληροφορικής συσχετίστηκαν με το   

Cloud Computing, τις κινητές συσκευές και το Διαδίκτυο των πραγμάτων τα οποία  

έχουν οδηγήσει στην παραγωγή τεραστίων όγκων δεδομένων, πού συνήθως 

αναφέρονται ως μεγάλα δεδομένα (Big Data). Τα μεγάλα δεδομένα είναι ένας όρος 

που περιγράφει τον μεγάλο όγκο δεδομένων - τόσο δομημένων όσο και  

ημιδομημένων και αδόμητων - που κατακλύζουν καθημερινά πολλές επιχειρήσεις. 

Σημαντικό για τις επιχειρήσεις δεν είναι ο όγκος των δεδομένων, αλλά η περαιτέρω 

αξιοποίηση και ανάλυση τους που τις επιτρέπει να προβούν σε καλύτερες αποφάσεις 

και στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι 

ορισμοί από πολλές εταιρίες,  άλλα θα ήταν λάθος να προβούμε σε έναν ακριβή 

προσδιορισμό του όρου Μεγάλα Δεδομένα, αφού κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί την 

επιστήμη των Βig Data για διαφορετικούς σκοπούς και αποτελεί μια  πολυδιάστατη 

έννοια που συνεχώς εμπλουτίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Εάν και η έννοια των 

Μεγάλων Δεδομένων εμφανίστηκε πρόσφατα, τα θεμέλια πάνω στα οποία 

στηρίχθηκε, η εμφάνιση και εξέλιξή τους, τέθηκαν πολλά χρόνια πριν. Πολύ πριν την 

εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπήρξε η ανάγκη να αποθηκεύουμε, 

αναπαράγουμε και αναλύουμε τις πληροφορίες που κατείχαμε. Τον τελευταίο αιώνα 
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ο όγκος των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε αυξήθηκε ταχύτατα και 

αναπτύχθηκαν τεχνικές και μέσα αποθήκευσης και ανάλυσης που διευκόλυναν τη 

διαχείρισή τους. Τα δεδομένα αυτά αλιεύονται από πολλαπλές πηγές , με τρομακτική 

ταχύτητα, όγκο και ποικιλία. Για να εξαγάγει όμως κάνεις ουσιαστική αξία από αυτά, 

θα πρέπει να έχει στην κατοχή του τη βέλτιστη επεξεργαστική ισχύ, τα κατάλληλα 

εργαλεία ανάλυσης και φυσικά, τις ανάλογες δεξιότητες. 

 

Εικόνα 1 Ανάπτυξη του όγκου των Big data 

 (Πηγή : https://www.infragistics.com/community/blogs/b/mobileman/posts/big-data-and-the-internet-of-
things) 

 

Ο αριθμός των εταιριών -παρόχων  υπηρεσιών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρονιά. Οι μεγάλες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων 

έχουν γίνει μια σημαντική αναδυόμενη αγορά, μαζί με το Διαδίκτυο των υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών cloud, των 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Όλες 

αυτές οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες διαμορφώνουν τις σημαντικότερες αγορές για 

το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν . 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων  είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι 

οδηγεί στην οικονομική ευημερία. Προβλέπεται ότι, τα Βig Data θα επηρεάσουν την 

εργασία, καθώς αναμένεται ότι θα υπάρξει ζήτηση για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις 

εργασίας για ανθρώπους με δεξιότητες αναλυτικής και εμπειρία στη διαχείριση 

δεδομένων. Επίσης, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν ήδη 

επενδύσει ή σκοπεύουν να επενδύσουν στα μεγάλα δεδομένα στο άμεσο μέλλον,  

καθώς οδηγούν σε εξοικονομήσεις, μειώνουν λειτουργικές δαπάνες και  έξοδα 

επικοινωνίας, συνεισφέρουν στην αύξηση των αποδόσεων, στη βελτίωση των 

https://www.infragistics.com/community/blogs/b/mobileman/posts/big-data-and-the-internet-of-things
https://www.infragistics.com/community/blogs/b/mobileman/posts/big-data-and-the-internet-of-things
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πελατειακών σχέσεων και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων. Είναι 

προφανές ότι, η έννοια των μεγάλων δεδομένων προβάλει νέες ευκαιρίες για 

οικονομική ανάπτυξη, ενώ η πραγματική δυναμική τους είναι ακόμη δύσκολο να 

εκτιμηθεί. 

 

1.1 Περιγραφή προβλήματος 

 

Παρατηρώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα των τελευταίων ετών εύκολα 

μπορεί κανείς να δει την ανάγκη των επιχειρήσεων να βρίσκουν ,αποθηκεύουν και να 

επεξεργάζονται δεδομένα μεγάλου όγκου και συνεχούς ροής. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι 

η ανάγκη για επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων όταν αυτά προέρχονται από τα 

κοινωνικά δίκτυα δηλαδή από τους ίδιους τους καταναλωτές/πελάτες των 

προϊόντων/υπηρεσιών τους (user generated content). Για να εξάγει όμως κάνεις 

ουσιαστική αξία από αυτά, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του τη βέλτιστη 

επεξεργαστική ισχύ, τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης και φυσικά, τις ανάλογες 

δεξιότητες καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν με τις παραδοσιακές βάσεις 

δεδομένων που γνωρίζαμε έως τώρα. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η εξαγωγή 

και δεδομένων  από το κοινωνικό δίκτυο Twitter και η ανάλυση τους με το εργαλείο 

διαχείρισης Hadoop. Επιλέχθηκαν tweets με αναφορά στην εταιρία Yahoo, που είναι 

μία από τις εταιρίες με τη μεγαλύτερη δυναμική στο συγκεκριμένο ιστότοπο, με 

σκοπό την ανάλυση και κατανόηση της γνώμης (UGC) των χρηστών για την εταιρία 

και τις παροχές της. 

 

1.2 Αντικείμενο-σκοπός διπλωματικής 

 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρατήρηση των 

ιδιαιτεροτήτων των μεγάλων δεδομένων ,οι πηγές ,τα χαρακτηριστικά τους και 

φυσικά η εξόρυξη και ανάλυση τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται μεγάλα δεδομένα προερχόμενα από το 

κοινωνικό δίκτυο Twitter. Κυρίως η επεξεργασία τους θα γίνει με το 

προγραμματιστικό μοντέλο Apache Hadoop και τη λειτουργία wordcount που 

αναλύεται σε βάθος σε επόμενο κεφάλαιο. H εξόρυξη των δεδομένων γίνεται μέσω 

της βιβλιοθήκης Get Old Tweets 3 της python η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να 

έχουμε πρόσβαση σε tweets δημόσιων λογαριασμών. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης 

γίνεται ανάλυση συναισθήματος των δεδομένων που ήδη έχουμε ,δηλαδή ο 

χαρακτηρισμός πολικότητας του συγκεκριμένου κειμένου και αν η γνώμη που 

εκφράζεται σε αυτό ερμηνεύεται ως θετική, αρνητική, ή ουδέτερη. Kατά συνέπεια τα 

δεδομένα αυτά έχουν παραχθεί από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων και είναι 

μεγάλη η σημασία τους για τις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Η αναλυτική μεγάλων δεδομένων επιτρέπει στους ερευνητές ,αναλυτές και 

επιχειρήσεις να αναλύουν τα δεδομένα που λαμβάνουν που συνήθως είναι 

ημιδομημένα η καθόλου δομημένα. Παραδείγματα τέτοιου είδους δεδομένων είναι 

clickstream στο διαδίκτυο, αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού, περιεχόμενο 

κοινωνικών μέσων, κείμενο από ηλεκτρονικά μηνύματα πελατών και απαντήσεις 

έρευνας, αρχεία κινητών τηλεφώνων και δεδομένα μηχανής που συλλαμβάνονται από 

αισθητήρες συνδεδεμένους στο διαδίκτυο των πραγμάτων. 

 

2.1 Πηγές μεγάλων δεδομένων 
 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα πληροφοριών, τα μεγάλα δεδομένα 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές όπως αναφέρθηκε παραπάνω και πιο 

συγκεκριμένα μπορούμε να τα διακρίνουμε σε: 

o Transactional Data - Δεδομένα Συναλλαγών: Στοιχεία  από συναλλαγές που 

πραγματοποιούν καθημερινά οι επιχειρήσεις σε συνδυασμό με στατιστικά 

εργαλεία, όπως η ανάλυση παλινδρόμησης και το δέντρο απόφασης μπορούν 

να βοηθήσουν για προβλέψεις μελλοντικών πωλήσεων ή  ενδεχόμενη  έναρξη 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν δύο τρόποι επεξεργασίας των 

συναλλαγών και συγκεκριμένα η επεξεργασία παρτίδων η οποία 

επεξεργάζεται τα δεδομένα ως ενιαία μονάδα για μια χρονική περίοδο και το 

σύστημα επεξεργασίας πραγματικού χρόνου όπου επεξεργάζονται τα 

δεδομένα αμέσως. Και οι δύο μέθοδοι είναι χρήσιμες για την λήψη  των 

απαραίτητων επιχειρηματικών αποφάσεων. 

o Social Media Data - Δεδομένα Κοινωνικών Μέσων: Η δημοτικότητα των 

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης Facebook, Twitter, Instagram κ.τ.λ. παρέχει 

μια μοναδική ευκαιρία για λήψη αποφάσεων. Οι πελάτες λαμβάνουν 

αποφάσεις αγοράς βασιζόμενοι σε κριτικές  και καταγγελίες πελατών για ένα 

προϊόν και τροφοδοτούν με τη σειρά τους τις επιχειρήσεις να πάρουν 

αποφάσεις για  βελτίωση των  προϊόντων ή υπηρεσιών τους ή και παραγωγή 

νέων. Τα δεδομένα των κοινωνικών μέσων χρησιμοποιούνται επίσης για να 

συγκρίνουν οι επιχειρήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με  

ανταγωνιστές, σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Είναι πολύ σημαντικά για 

την πραγματοποίηση του μάρκετινγκ σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και 

τακτικό επίπεδο. 
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o Internet Applications Data - Δεδομένα Εφαρμογών στο Ίντερνετ: Καθημερινά 

εκατομμύρια  χρηστών σερφάρουν στο διαδίκτυο σε διαφόρους ιστοτόπους, 

αλλά και σε διάφορες εφαρμογές (με πιο διάσημη  αυτή του online banking) 

δημιουργώντας μεγάλους όγκους  δεδομένων . Τα δεδομένα αυτά που 

δημιουργούν οι χρήστες κατά τη διάρκεια των αναζητήσεών τους ή των 

διαφόρων συναλλαγών καταγράφονται και μπορούν να δώσουν αξία σε μια 

επιχείρηση. 

o Data from Εlectronic Ιnstruments - Δεδομένα από Ηλεκτρονικά Μέσα: 

Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά μέσα, όπως  smartphones, ετικέτες RFID, 

αισθητήρες GPS, συσκευές συνδεδεμένες με δίκτυα, σαρωτές και κάμερες. 

(Jeble, Kumari, & Patil, 2018) 

 

 

2.2 Χαρακτηριστικά Big Data 
 

Τα μεγάλα δεδομένα έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (5Vs) τα οποία 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα αποθηκεύουμε ,επεξεργαζόμαστε και 

αντλούμε πληροφορίες και τα διαφοροποιούν από τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι 

πρότινος. 

Volume : Ο όγκος αναφέρεται στην ποσότητα δεδομένων που παράγονται και 

αποθηκεύονται. Το μέγεθος των δεδομένων ορίζει την αξία και την πιθανή γνώση που 

μπορούν να δώσουν, αλλά ορίζει και αν πρόκειται για big data ή όχι. 

Velocity : Είναι η ταχύτητα με την οποία παράγονται και επεξεργάζονται τα 

δεδομένα για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και προκλήσεις που σχετίζονται με 

τη χρήση τους και την αξιοποίησή τους 

Variety : Αναφέρεται στον τύπο και στην φύση των δεδομένων. Βοηθάει τους 

αναλυτές να χρησιμοποιήσουν επαρκώς την γνώση που αντλούν από αυτά. 

Veracity : Αφορά την ποιότητα των δεδομένων. Είναι κάτι που ποικίλει πολύ 

ανάλογα με την πηγή των δεδομένων και επηρεάζει πολύ την ανάλυση που 

ακολουθεί. 

Value : Θεωρείται από τα βασικότερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα από την οπτική 

γωνία μιας επιχείρησης. Αναφέρεται στην γνώση που μπορεί κανείς να αντλήσει από 

την επεξεργασία, ανάλυση και άλλες τεχνικές των δεδομένων. 

Η φημισμένη εταιρεία ανάλυσης δεδομένων SAS θεωρεί πως όταν πρόκειται για 

μεγάλα δεδομένα υπάρχουν δύο πρόσθετες διαστάσεις όπως η μεταβλητότητα και η 

πολυπλοκότητα: 

Μεταβλητότητα : Τα δεδομένα μεταβάλλονται καθημερινά από τους χρήστες του 

διαδικτύου και είναι  δύσκολο να διαχειριστούν, ειδικά αν πρόκειται για δεδομένα 

που είναι μη δομημένα. 
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Πολυπλοκότητα: Τα σημερινά δεδομένα προέρχονται από πολλαπλές πηγές, γεγονός 

που καθιστά δύσκολη τη σύνδεση, την αντιστοίχιση, τον καθαρισμό και τον 

μετασχηματισμό  των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων. (Gupta, Pandey, & 

Verma, 2015) 

 

2.3 Δομή Big Data 
 

Στην επιστήμη των υπολογιστών, μια δομή δεδομένων είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος 

οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων σε έναν υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι 

προσβάσιμος και να τροποποιείται αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, μια δομή 

δεδομένων είναι μια συλλογή τιμών δεδομένων, οι σχέσεις μεταξύ τους και οι 

λειτουργίες τους. (data-types-structured-vs-unstructured-data, 2019) 

Για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων είναι σημαντική η κατανόηση των τριών 

τύπων τους. 

Δομημένα δεδομένα : Τα δομημένα δεδομένα είναι δεδομένα που τηρούν ένα 

προκαθορισμένο μοντέλο δεδομένων και επομένως είναι εύκολο να αναλυθούν. Τα 

δομημένα δεδομένα συμμορφώνονται με μια μορφή πίνακα με σχέση μεταξύ των 

διαφόρων γραμμών και στηλών. Συνήθη παραδείγματα δομημένων δεδομένων είναι 

αρχεία Excel ή βάσεις δεδομένων SQL. Κάθε ένα από αυτά έχει δομημένες σειρές και 

στήλες που μπορούν να ταξινομηθούν. Τα δομημένα δεδομένα εξαρτώνται από την 

ύπαρξη ενός μοντέλου δεδομένων - ένα μοντέλο του τρόπου αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και πρόσβασης στα δεδομένα. Λόγω ενός μοντέλου δεδομένων, κάθε 

πεδίο είναι ξεχωριστό και μπορεί να έχει πρόσβαση ξεχωριστά ή από κοινού μαζί με 

δεδομένα από άλλα πεδία. Αυτό καθιστά τα δομημένα δεδομένα εξαιρετικά ισχυρά: 

είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν γρήγορα δεδομένα από διάφορες τοποθεσίες στη 

βάση δεδομένων. Τα δομημένα δεδομένα θεωρoύνται η πιο «παραδοσιακή» μορφή 

αποθήκευσης δεδομένων, καθώς οι πρώτες εκδόσεις των συστημάτων διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων (DBMS) μπόρεσαν να αποθηκεύσουν, να επεξεργαστούν και να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε δομημένα δεδομένα. 

Μη δομημένα δεδομένα :Τα μη δομημένα δεδομένα είναι πληροφορίες που είτε δεν 

έχουν προκαθορισμένο μοντέλο δεδομένων είτε δεν είναι οργανωμένες με 

προκαθορισμένο τρόπο. Οι μη δομημένες πληροφορίες είναι συνήθως κείμενα 

μεγάλου όγκου, αλλά ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα όπως ημερομηνίες, αριθμούς 

και γεγονότα. Αυτό οδηγεί σε παρατυπίες και ασάφειες που καθιστούν δύσκολη την 

κατανόηση της χρήσης παραδοσιακών προγραμμάτων σε σύγκριση με τα δεδομένα 

που είναι αποθηκευμένα σε δομημένες βάσεις δεδομένων. Τα κοινά παραδείγματα μη 

δομημένων δεδομένων περιλαμβάνουν ήχους, αρχεία βίντεο ή βάσεις δεδομένων No-

SQL.Η ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας μη δομημένων δεδομένων έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με πολλές νέες τεχνολογίες και εργαλεία που 

έρχονται στην αγορά και είναι σε θέση να αποθηκεύουν εξειδικευμένους τύπους μη 
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δομημένων δεδομένων. Η ικανότητα ανάλυσης μη δομημένων δεδομένων είναι 

ιδιαίτερα σχετική με τα Big Data, καθώς μεγάλο μέρος των δεδομένων σε 

οργανισμούς είναι μη δομημένο όπως εικόνες, βίντεο ή έγγραφα PDF. Η δυνατότητα 

εξαγωγής αξίας από μη δομημένα δεδομένα είναι ένας από τους κύριους οδηγούς 

πίσω από τη γρήγορη ανάπτυξη των Big Data. 

Ημι-δομημένα δεδομένα: Τα ημι -δομημένα δεδομένα είναι μια μορφή δομημένων 

δεδομένων που δεν συμμορφώνονται με την τυπική δομή των μοντέλων δεδομένων 

που σχετίζονται με σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή άλλες μορφές πινάκων δεδομένων, 

αλλά ωστόσο περιέχουν ετικέτες ή άλλους δείκτες για να διαχωρίσουν 

σημασιολογικά στοιχεία και να επιβάλουν ιεραρχίες αρχείων και πεδίων εντός των 

δεδομένων. Παραδείγματα ημι-δομημένων δεδομένων περιλαμβάνουν αρχεία JSON 

και XML.Ο λόγος που υπάρχει αυτή η τρίτη κατηγορία είναι επειδή τα ημι-δομημένα 

δεδομένα είναι πολύ πιο εύκολο να αναλυθούν από τα μη δομημένα δεδομένα. 

Πολλές λύσεις και εργαλεία Big Data έχουν τη δυνατότητα «ανάγνωσης» και 

επεξεργασίας είτε JSON είτε XML. Αυτό μειώνει την πολυπλοκότητα τους σε 

σύγκριση με τα μη δομημένα δεδομένα. 

 

3.Κοινωνικα δίκτυα 
 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια και 

έχουν γίνει μια πολύ σημαντική πηγή πληροφορίων σε διάφορους τομείς όπως 

επιχειρήσεις ,επιστήμη ,ψυχαγωγία ,διαχείριση κρίσεων ,πολιτική και πολλά άλλα. 

Ένας λόγος για τη δημοτικότητα των κοινωνικών δικτύων είναι η ευκαιρία να 

δημιουργείται και να μοιράζεται δημόσια περιεχόμενο με χαμηλό κόστος και συνεχής 

παρουσία. Η τεράστια αύξηση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε 

σε μια αυξανόμενη συσσώρευση δεδομένων, η οποία έχει ονομαστεί Social Media 

Big Data. Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων προσφέρουν πολλές δυνατότητες 

μορφών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων κειμένου, εικόνων, βίντεο, 

ήχων και γεωγραφικών τοποθεσιών. Γενικά, αυτά τα δεδομένα μπορούν να 

χωριστούν σε μη δομημένα δεδομένα και δομημένα δεδομένα όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω. (Stieglitz, 2017) 

3.1 Social media analytics 

 

Μια σύντομη ματιά στον πολλαπλασιασμό των δεδομένων για να χαρακτηριστούν ως 

Big Data αντιπροσωπεύεται στο παρακάτω παράδειγμα 

• Το Facebook δημιουργεί 500 TB δεδομένων καθημερινά - 1,19 δισεκατομμύρια 

μηνιαίους ενεργούς χρήστες 
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• Το Twitter παράγει 25 TB δεδομένων καθημερινά - 200 εκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες παράγουν 500 εκατομμύρια tweets καθημερινά - Κατά μέσο όρο, 

5700 tweets αποστέλλονται ανά δευτερόλεπτο 

• 100 ώρες βίντεο μεταφορτώνονται στο YouTube κάθε λεπτό - 6 δισεκατομμύρια 

ώρες βίντεο παρακολουθούνται στο YouTube το μήνα  

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ενδιαφέρονται πάντα για τα επιχειρηματικά 

μοντέλα και τους καταναλωτές στο χώρο της αγοράς. Πάντα επιθυμούν να έχουν μια  

ανάλυση των συμπερασμάτων, των σεναρίων και των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται από την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων στο πλαίσιο των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. (Shanker, 2016) 

Τα big data analytics μπορούν να οριστούν ως η διαδικασία συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για την ανακάλυψη, την οπτικοποίηση και την 

εμφάνιση προτύπων, γνώσεων και νοημοσύνης και άλλων πληροφοριών. Ομοίως 

μπορούν να οριστούν και ως τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, την 

απόκτηση και την οπτικοποίηση γνώσης και νοημοσύνης από μεγάλα δεδομένα. Τα 

big data analytics είναι μια αναδυόμενη επιστήμη και τεχνολογία που περιλαμβάνει 

την πολυεπιστημονική τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα 

μαθηματικά, την έρευνα λειτουργίας (OR), τη μηχανική μάθηση (ML) και τις 

επιστήμες αποφάσεων για μεγάλα δεδομένα .Τα κύρια συστατικά των big data 

analytics περιλαμβάνουν  περιγραφικά αναλυτικά δεδομένα, μεγάλα δεδομένα 

προγνωστικής ανάλυσης , διαγνωστικά και προγνωστικά. (Sun, Sun, & Strang, 2018) 

Descriptive analytics -  Περιγραφική ανάλυση : Στην επεξεργασία μεγάλων 

δεδομένων, η περιγραφική ανάλυση είναι η αρχική φάση που παρέχει όλα τα 

απαραίτητα ιστορικά / παρελθοντικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή 

πολύτιμων στοιχείων. Η περιγραφική ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως σε 

οργανισμούς για την αναφορά των γεγονότων, όπως η παρακολούθηση των 

πωλήσεων, των υπηρεσιών και των οικονομικών. Τα περιγραφικά μοντέλα μπορούν 

να ποσοτικοποιήσουν, να προσδιορίσουν και να ταξινομήσουν διάφορες σχέσεις 

/συνδέσεις στα δεδομένα. 

Diagnostic analytics - Διαγνωστική Αναλυτική : Τα Diagnostic Analytics, είναι ένα 

βελτιωμένο είδος analytics που χαρακτηρίζεται από τεχνικές, όπως η ανακάλυψη 

δεδομένων, το drill-down, την εξόρυξη δεδομένων και τις συσχετίσεις δεδομένων. 

Predictive analytics - Προγνωστική Αναλυτική : Οι προγνωστικές αναλύσεις, 

μετασχηματίζουν τα δεδομένα σε κερδοφόρα και εφαρμόσιμα στοιχεία. Αυτή η 

ανάλυση χρησιμοποιεί δεδομένα για να αποφασίσει το πιθανό μελλοντικό 

αποτέλεσμα ενός γεγονότος ή μια πιθανότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. 

Prescriptive analytics - Προδιαγραφική Αναλυτική: Αυτή η ανάλυση αποδεικνύει τα 

αποτελέσματα κάθε ευκαιρίας  για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Πρακτικά, οι 

αναλύσεις αυτές  μπορούν συνεχώς και αυθόρμητα να επεξεργαστούν νέα δεδομένα 
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για την ενίσχυση της ακρίβειας και την προσφορά καλών επιλογών λήψης 

αποφάσεων. (Ghani, 2018) 

 

Εικόνα 2 Είδη των data analytics (Πηγή : Gartner (Μάρτιος,2012)) 

 

3.2 Επιχειρηματική ευφυία 

 

Η επιχειρηματική ευφυΐα είναι ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων 

(Decision Support System - DSS), το οποίο συνδυάζει την συγκέντρωση των 

δεδομένων, την αποθήκευση δεδομένων και διαχείριση γνώσης μέσω ανάλυσης 

προκειμένου να παρέχει εισροή στη διαδικασία λήψης απόφασης. Αποτελεί ένα 

εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις συλλέγουν, διαχειρίζονται και αναλύουν 

δομημένα και μη δομημένα δεδομένα και πληροφόρηση. Χρησιμοποιεί ένα μεγάλο 

όγκο δεδομένων που έχουν συλλεχθεί μέσω των καθημερινών λειτουργικών 

διαδικασιών και τα μετατρέπει σε πληροφόρηση και γνώση. Μέσω της απόσπασης, 

της ενσωμάτωσης και την ανάλυσης των δεδομένων, υποστηρίζονται οι τεχνολογικές 

και εμπορικές διαδικασίες. Πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα της επιχειρηματικής 

ευφυΐας περιλαμβάνουν την μέτρηση της επιχειρηματικής επίδοσης (Business 

Performance Measurement - BPM), τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(Business Activity Monitoring - BAM) και την επέκταση της επιχειρηματικής 

ευφυΐας σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από άτομα κατά μήκος του 

οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικές και τα ευρήματα της επιχειρηματικής 

ευφυΐας σταδιακά ενσωματώνονται στις επιχειρηματικές διαδικασίες (Solomon 

Negash, 2008). 
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      Τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας συνδυάζουν τη συγκέντρωση 

δεδομένων, την αποθήκευση δεδομένων και την διαχείριση γνώσης με την ανάλυση 

προκειμένου  να αξιολογηθεί η σύνθετη επιχειρηματική και ανταγωνιστική 

πληροφόρηση, και εν συνεχεία να παρουσιαστεί στους υπεύθυνους σχεδιασμού και 

λήψης αποφάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της επικαιρότητας και της ποιότητας των 

εισροών στη διαδικασία λήψης απόφασης. Παρέχουν αγώγιμη πληροφόρηση και 

γνώση την κατάλληλη χρονική στιγμή, στην κατάλληλη τοποθεσία και με την 

κατάλληλη μορφή.  

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα είναι αποτέλεσμα μιας σειράς σημαντικών καινοτομιών 

των τελευταίων δεκαετιών. Προγενέστερα συστήματα είναι τα πρώτα συστήματα 

υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, οι γλώσσες χρηματοοικονομικού 

προγραμματισμού τέταρτης γενιάς όπως η IFPS, συστήματα εκτελεστικής 

πληροφόρησης, οι αποθήκες δεδομένων, η ηλεκτρονική διαδικασία ανάλυσης (Online 

Analytical Processing- OLAP) και η εξόρυξη δεδομένων. Κάθε επανάληψη ήταν και 

πιο εξεζητημένη από την προηγούμενη. Σήμερα, το λογισμικό ενώνει όλα αυτά τα 

στοιχεία σε ένα μοναδικό σύστημα. Μέσω της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, οι 

επιχειρήσεις μαθαίνουν να προβλέπουν τις πράξεις των πελατών και των 

ανταγωνιστών τους και να προλαμβάνουν φαινόμενα και τάσεις της αγοράς και του 

κλάδου τους. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την πληροφόρηση και τη γνώση που 

προκύπτει προκειμένου να υποστηρίξουν τη λειτουργική και στρατηγική λήψη 

αποφάσεων. Κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

λάβουν υπόψη τις πιέσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον ώστε να επιβιώσουν στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Ένα ταχύτατα 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί αυξανόμενη ανάγκη για 

έγκαιρη και ποιοτική επιχειρηματική πληροφορία και γνώση. Επιπρόσθετα ο όγκος 

της διαθέσιμης πληροφόρησης αυξάνεται, λόγω της τεχνολογικής προόδου και είναι 

δύσκολη η διάκριση των σχετικών και συναφών πληροφοριών. Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί  ότι τα τελευταία χρόνια, η έννοια των μεγάλων δεδομένων και η 

αναγκαιότητα της επεξεργασίας  και της άντλησης χρήσιμης γνώσης από αυτά 

εισάγετε ακόμη και από τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

3.2.1 Οφέλη της Επιχειρηματικής Ευφυΐας  

 

Τα βασικά οφέλη που προσφέρουν τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι:  

• Καλύτερη κατανόηση των πελατών, αγορών, ανταγωνιστών, προμηθειών και 

πόρων.  

• Τροφοδότηση της διοίκησης με τη σωστή πληροφόρηση, την κατάλληλη στιγμή και 

με τον κατάλληλο τρόπο και βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων  
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• Συμβολή στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων και επίτευξη συγκριτικού 

πλεονεκτήματος. Η βελτίωση των αποφάσεων και μέσω αυτού η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διοίκησης, καθώς και ο καθορισμός 

σωστών στρατηγικών στόχων, μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

• Δυνατότητες αύξησης της κερδοφορίας, μείωσης του κόστους και βελτίωσης της 

αποδοτικότητας. Η βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να βοηθήσει στη συμπίεση του κόστους, ενώ η 

κατανόηση των αγορών μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη.  

• Αύξηση της πιθανότητας πρόβλεψης συμβάντων και επιχειρηματικών ευκαιριών. Η 

βαθύτερη κατανόηση της αγοράς επιτρέπει τον εντοπισμό επιχειρηματικών 

ευκαιριών. Επιπλέον, οι μέθοδοι προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics) 

επεξεργάζονται ιστορικά δεδομένα και επιτρέπουν τη διατύπωση προβλέψεων.  

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και αύξηση της απόδοσης της επένδυσης 

σε τεχνολογίες πληροφορικής. Οι σημερινές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 

εκατομμύρια ευρώ σε πληροφοριακά συστήματα. Τα δεδομένα αυτών των 

συστημάτων μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμη πηγή πρόσθετης, μη συμβατικής 

πληροφόρησης, εάν αξιοποιηθούν με τη χρήση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. 

 

3.3 Twitter 
 

Η δημιουργία δεδομένων κοινωνικών μέσων διέπεται από ένα περίπλοκο σύνολο 

δυναμικά μεταβαλλόμενων και συχνά ανταγωνιστικών κανόνων. Καθώς τα 

επιχειρηματικά μοντέλα αλλάζουν, η έμφαση στα διαφορετικά οφέλη της κάθε 

πλατφόρμας αλλάζει, όπως και τα χαρακτηριστικά του υποτιθέμενου τελικού χρήστη 

υπό τις πτυχές της δημιουργίας αξίας για την εταιρία. Το Twitter έχει υποστεί τέτοιες 

αλλαγές σε όλη τη διάρκεια του ιστορικού του, καθώς η υπηρεσία προσαρμόζεται σε 

μια αυξανόμενη κοινότητα χρηστών με ένα δυναμικό σύνολο αναγκών. 

Το Twitter είναι μια αμερικανική υπηρεσία microblogging και κοινωνικής δικτύωσης 

στην οποία οι χρήστες δημοσιεύουν και αλληλεπιδρούν με μηνύματα γνωστά ως 

tweets. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν, να τους αρέσουν και να 

κάνουν retweet tweets, αλλά οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να τα διαβάσουν 

μόνο. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Twitter μέσω της διεπαφής του ιστότοπου, 

μέσω της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων ή του λογισμικού εφαρμογής για κινητές 

συσκευές. Η Twitter, Inc. εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και διαθέτει 

περισσότερα από 25 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Τα Tweets περιορίστηκαν αρχικά σε 

140 χαρακτήρες, αλλά διπλασιάστηκαν σε 280 για μη ασιατικές γλώσσες τον 

Νοέμβριο του 2017.Το Twitter δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2006 από τους Jack 

Dorsey, Noah Glass, Biz Stone και Evan Williams και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 

ίδιου έτους. Η υπηρεσία απέκτησε γρήγορα παγκόσμια δημοτικότητα. Το 2012, 

περισσότεροι από 100 εκατομμύρια χρήστες δημοσίευσαν 340 εκατομμύρια tweets 
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την ημέρα, και η υπηρεσία χειρίστηκε κατά μέσο όρο 1,6 δισεκατομμύρια ερωτήματα 

αναζήτησης ανά ημέρα. Το 2013, ήταν ένας από τους δέκα ιστοτόπους με τις 

περισσότερες επισκέψεις και έχει χαρακτηριστεί ως "το SMS του Διαδικτύου". Από 

το 2018, το Twitter είχε περισσότερους από 321 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς 

χρήστες (Wikipedia, χ.χ.) 

Το γεγονός ότι το Twitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχει υιοθετηθεί 

ευρέως, θεωρείται ότι αποτελεί μία καλή αντανάκλαση του τι συμβαίνει στον κόσμο 

και αντικατοπτρίζει την τάση που επικρατεί πάνω σχεδόν στα πάντα. Για παράδειγμα 

δείχνει την τάση για πολιτικά και κοινωνικά θέματα, για τον κινηματογράφο, για 

προϊόντα και υπηρεσίες και πάρα πολλά άλλα. Οι τάσεις αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για θέματα μάρκετινγκ, όπως π.χ. δημιουργία 

διαφημίσεων ή λανσάρισμα νέων προϊόντων. (Pramilarani, 2017) Συνεπώς 

αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ανάλυση των tweets μπορεί να γίνει χρυσορυχείο για 

εταιρείες και οργανισμούς προκειμένου να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα 

απέναντι στους ανταγωνιστές τους. 

 

 

3.3.1  Twitter  και μεγάλα δεδομένα 

 

Την περίπτωση του twitter θεωρείται το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο είναι 

πιο εύκολα προσβάσιμο και δωρεάν να έχει κανείς πρόσβαση σε δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας. Αυτή η διαδικασία γίνεται με τη χρήση εφαρμογών τύπου API(Application 

Programming Interfaces) και χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, προγραμματιστές 

αλλά και από οποιονδήποτε χρήστη για να συλλέξει δωρεάν δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας από την πλατφόρμα και να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. (Cornelius 

Puschmann, 2013)Με τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυσή τους μπορούν να 

προσφέρουν αξιόλογες και αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες για την κοινή γνώμη και 

τις τάσεις που επικρατούν καθώς και για απόψεις των χρηστών που προκύπτουν από 

θέματα της επικαιρότητας. Όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν με την 

εισαγωγή λέξεων κλειδιών στην αναζήτηση ενός θέματος με δυνατότητα επιλογής 

φίλτρου γλώσσας (όπως για παράδειγμα: fashion trends, BREXIT ,coronavirus κτλ.) 

και να ληφθούν σε μορφή αρχείου JSON (JavaScript Object Notation). Τα αρχεία με 

αυτή την επέκταση είναι ανοιχτά μορφότυπα τα οποία χρησιμοποιούν κείμενο σε 

φυσική γλώσσα που μπορεί να αναγνωσθεί από τον άνθρωπο και βασίζονται σε ένα 

υποσύνολο της γλώσσας JavaScript. (help.twitter.com, n.d.) 

3.3.2. Twitter API 

 

Το API σημαίνει διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών. Αυτό το λογισμικό παρέχει 

"υπηρεσίες μεσάζοντος" μεταξύ δύο εφαρμογών που θέλουν να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους. Το Twitter API επιτρέπει στο χρήστη να διαβάζει και να γράφει 
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δεδομένα του Twitter. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση tweet, να 

διαβάζει προφίλ και για απόκτηση πρόσβασης στα δεδομένα των ακολούθων και σε 

έναν μεγάλο όγκο tweets σε συγκεκριμένα θέματα ή σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. 

Το  Twitter API παρέχει μια λίστα με τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

οι δύο εφαρμογές για την επικοινωνία: 

• GET για ανάκτηση δεδομένων 

• POST για τη δημιουργία δεδομένων 

• PUT για ενημέρωση δεδομένων 

• DELETE για αφαίρεση δεδομένων 

Το Twitter API, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δυο επιμέρους τύπους με βάση τον 

σχεδιασμό και τον τρόπο ανάκτησης δεδομένων από την πλατφόρμα του Twitter, το 

STREAMING API και το REST API. Παρακάτω παραθέτουμε τις διαφορές ανάμεσα 

στους δύο αυτούς τύπους. 

REST API:Επιτρέπει την αναζήτηση όρων ή τη λήψη tweets βάσει συγκεκριμένων 

παραμέτρων. Αυτή η μέθοδος δεν δίνει ζωντανά δεδομένα επομένως είναι πιο  

χρήσιμο για αναλύσεις ιστορικών δεδομένων.  

STREAMING API: Επιτρέπει τη λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με 

το αίτημά σας και συνεχίζει να παρέχει δεδομένα μέχρι να ζητήσετε να σταματήσει. 

Χρησιμεύει κυρίως για αναλυτικά στοιχεία σε ζωντανές καμπάνιες στο Twitter. 

Για την αποστολή ασφαλών εξουσιοδοτημένων αιτημάτων προς το Twitter API, το 

Twitter χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο εξουσιοδότησης OAuth. Με την χρήση του 

πρωτοκόλλου, οι χρήστες δεν χρειάζεται να μοιράζονται τα διαπιστευτήρια των 

λογαριασμών τους με εφαρμογές τρίτων αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του 

λογαριασμού τους. Επιπλέον, το OAuth, είναι συμβατό με έναν μεγάλο αριθμό 

βιβλιοθηκών γεγονός που το καθιστά εύκολο στη χρήση. (Twitter Developer, n.d.) 

 

 

 

 

3.3.3 Εξαγωγή δεδομένων από το Twitter 

 

Για την εξαγωγή δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο Twitter υπάρχουν τρεις 

προϋποθέσεις : 

• Δημιουργία λογαριασμού στο Twitter 

• Δημιουργία λογαριασμού στο Twitter Developer 

• Δημιουργία App 
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Αφού δημιουργήθηκαν οι λογαριασμοί στο Twitter και Twitter Developer ,για την 

απόκτηση πρόσβασης στο Streaming API δημιουργήθηκε ένα Twitter application το 

οποίο παρέχει τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια (Consumer key, Consumer secret, 

Access token και Access Token Secret) για τη σύνδεση και την λήψη δεδομένων από 

την πλατφόρμα του Twitter. (Palak & vikas, 2017) 

Στο Twitter Developer πηγαίνουμε στην επιλογή Apps και επιλέγουμε Create an 

app  

 

Εικόνα 3 Δημιουργία App στο Τwitter Developer 
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Εικόνα 4 Δημιουργία Twitter App 

Αφού συμπληρώσουμε την παραπάνω φόρμα με τις απαραίτητες πληροφορίες 

επιλέγουμε το Create. 

Παρακάτω βλέπουμε ότι το Αpp έχει δημιουργηθεί και έχουμε στην κατοχή μας τα 

διαπιστευτήρια για την αυθεντικοποίηση. 

 

 

Εικόνα 5 Λεπτομέρειες Τwitter App 
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Εικόνα 6 Twitter keys και tokens 

 

Η παραπάνω διαδικασία είναι η πλέον γνωστή και αρκετά απλή για την συλλογή 

δεδομένων από το Twitter.Ξεκινήσαμε λοιπόν την υλοποίηση μέσω του Twitter Api 

αλλά μας εμπόδισε το limitation στην ποσότητα και την χρονολογία των tweets.Αυτός 

ήταν ένας από τους λόγους που προκειμένου να εξάγουμε τα δεδομένα μας, χωρίς 

κάποιο περιορισμό χρησιμοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη της python Get Old Tweets 3. Η 

βιβλιοθήκη αυτή είναι αρκετά εύχρηστη στην εξαγωγή δεδομένων με βάση ένα 

συγκεκριμένο θέμα, ή αναζητώντας τα tweets ενός συγκεκριμένου χρήστη. 

 

 

  

 

 

 

4.Εξόρυξη και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων 
 

Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από τα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης που προέρχεται είτε από αδόμητες είτε από ημιδομημένες 

πηγές, οπότε η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την αξία τους είναι ένα εξαιρετικά 

δύσκολο έργο που δεν έχει λυθεί πλήρως. Οι κλασσικές μέθοδοι, αλγόριθμοι και 

εργαλεία διαχείρισης δεδομένων έχουν καταστεί ανεπαρκή για την επεξεργασία του 
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τεράστιου όγκου δεδομένων. Το ζήτημα αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο αριθμό 

ανοιχτών προβλημάτων και προκλήσεων σχετικά με τον μεγάλο τομέα κοινωνικών 

μεγάλων δεδομένων που σχετίζεται με διαφορετικές πτυχές όπως η διαχείριση 

δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων, η ανάλυση δεδομένων και η απεικόνιση τους. 

Ουσιαστικά η ανάλυση δεδομένων των κοινωνικών δικτύων είναι η μετάφραση των 

επιχειρηματικών προβλημάτων και στόχων σε έργα εξόρυξης δεδομένων με σκοπό 

μέσω των κατάλληλων τεχνικών να παραχθούν αποτελέσματα με αξία για την 

εκάστοτε επιχείρηση/οργανισμό. Το business understanding πρέπει να προηγηθεί της 

οποιασδήποτε ανάλυσης αφού αφορά στην κατανόηση του αντικειμένου από την 

σκοπιά της επιχείρησης και στην μετατροπή του σε project εξόρυξης δεδομένων. 

Ακολουθεί το data understanding δηλαδή η αρχική συλλογή δεδομένων και η 

συγκεκριμενοποίηση ποιοτικών προβλημάτων(ποια δεδομένα είναι χρήσιμα, 

ενδιαφέροντα υποσύνολα δεδομένων, κρυμμένες πληροφορίες κτλ.)Στη συνέχεια στο 

στάδιο του data preparation γίνονται όλες οι ενέργειες για τη δημιουργία του τελικού 

dataset και έπειτα στη φάση της μοντελοποίησης  εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές 

μοντελοποίησης και οι παράμετροι τους. Συνήθως, υπάρχουν πολλές τεχνικές για την 

εξόρυξη δεδομένων κάθε προβλήματος. Ορισμένες τεχνικές απαιτούν συγκεκριμένες 

μορφές δεδομένων. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της προετοιμασίας δεδομένων και 

της μοντελοποίησης. Συχνά υπάρχει κατανόηση των δεδομένων κατά τη φάση της 

μοντελοποίησης ή δημιουργούνται προοπτικές για την κατασκευή νέων δεδομένων. 

Στο επόμενο στάδιο του έργου (evaluation) έχει ήδη δημιουργηθεί  ένα ή 

περισσότερα μοντέλα ανάλυσης δεδομένων. Πριν πραγματοποιηθεί η τελική 

ανάπτυξη του μοντέλου, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί διεξοδικά το μοντέλο και τα 

βήματα που εκτελέστηκαν για την κατασκευή του, για να είναι βέβαιο ότι επιτυγχάνει 

σωστά τους επιχειρηματικούς στόχους. Ένας βασικός στόχος είναι να προσδιοριστεί 

εάν υπάρχει κάποιο σημαντικό επιχειρηματικό ζήτημα που δεν έχει ληφθεί επαρκώς 

υπόψη. Στο τέλος αυτής της φάσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη 

χρήση των αποτελεσμάτων εξόρυξης. Η τελευταία φάση είναι το στάδιο της 

ανάπτυξης (deployment) του μοντέλου έτσι ώστε να είναι χρήσιμο για τους 

επιχειρηματικούς σκοπούς. (Wirth & Hipp, 2000) 
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Εικόνα 7 Στάδια ενός project ανάλυσης δεδομένων (Πηγή : http://crisp-dm.eu/data-understanding/) 

 

 

4.1 Τεχνικές διαχείρισης μεγάλων δεδομένων 
 

Τα μεγάλα δεδομένα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω χαρακτηρίζονται από τόσο 

µμεγάλο όγκο, ταχύτητα και ποικιλία που απαιτούνται ειδικές τεχνολογίες και 

αναλυτικές μέθοδοι για τη μετατροπή τους σε αξία και εξαγωγή του πλούτου της 

πληροφορίας που έχουν. Απαιτούν δηλαδή ένα σύνολο τεχνικών και νέων 

τεχνολογιών. 

Εξόρυξη δεδομένων-Data Mining: Είναι η διαδικασία αναζήτησης μεγάλου όγκου 

πληροφοριών για τη δημιουργία νέων πληροφοριών. Διαισθητικά, η “εξόρυξη" 

φαίνεται να αφορά την εξαγωγή νέων δεδομένων, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. 

Αντίθετα, η εξόρυξη δεδομένων γίνεται για την εξόρυξη μοτίβων και νέων γνώσεων 

από τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί. 

Αποθήκευση δεδομένων - Data warehousing: πρόκειται για αρχιτεκτονικές 

αποθήκευσης δεδομένων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να οργανώνουν, να 

κατανοούν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους συστηματικά, για να πάρουν 

στρατηγικές αποφάσεις.  

Ταξινόμηση – Classification:  Είναι μια πιο σύνθετη τεχνική εξόρυξης δεδομένων που 

βοηθά στη συλλογή δεδομένων με  διαφορετικά χαρακτηριστικά μαζί σε ευδιάκριτες 

http://crisp-dm.eu/data-understanding/
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κατηγορίες, οι οποίες μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή 

περαιτέρω συμπερασμάτων 

Συσπείρωση-clustering: είναι παρόμοια με την ταξινόμηση, αλλά περιλαμβάνει την 

ομαδοποίηση πακέτων δεδομένων με βάση τις ομοιότητές τους. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να επιλέξετε να συγκεντρώσετε διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία του 

κοινού σας σε διαφορετικά πακέτα με βάση το διαθέσιμο εισόδημα που διαθέτουν ή 

πόσο συχνά τείνουν να κάνουν αγορές στο κατάστημά σας. 

 Machine Learning : Η μηχανική μάθηση διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή 

αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις 

σχετικά με αυτά. Στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων, η μηχανική μάθηση είναι μια 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επινόηση πολύπλοκων μοντέλων και 

αλγορίθμων που οδηγούν στην πρόβλεψη. Τα αναλυτικά μοντέλα επιτρέπουν στους 

ερευνητές, τους επιστήμονες δεδομένων, τους μηχανικούς και τους αναλυτές να 

παράγουν αξιόπιστες αποφάσεις και αποτελέσματα και να αναδείξουν 

αλληλοσυσχετίσεις μέσω της μάθησης από ιστορικές σχέσεις και τάσεις στα 

δεδομένα. 

NLP: Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας είναι ένα υποπεδίο πληροφορικής  και 

τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και φυσικών γλωσσών, ιδίως πώς να προγραμματίζουν υπολογιστές για 

να επεξεργάζονται και να αναλύουν μεγάλα ποσά δεδομένων φυσικής γλώσσας. Οι 

προκλήσεις στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας περιλαμβάνουν συχνά την 

αναγνώριση ομιλίας, την κατανόηση της φυσικής γλώσσας και την παραγωγή 

φυσικής γλώσσας. 

Sentiment Analysis : Εξόρυξη γνώμης, ή ανάλυση αισθήματος, ονομάζεται η 

υπολογιστική ανάλυση της άποψης των χρηστών επάνω σε μία οντότητα για την 

κατανόηση της γνώμης του κοινού σχετικά με την οντότητα αυτή. Η πιο συνηθισμένη 

χρήση της  ανάλυσης ευαισθησίας είναι η ταξινόμηση ενός κειμένου σε τάξεις. 

Ανάλογα με το σύνολο δεδομένων και τον λόγο, η ταξινόμηση των συναισθημάτων 

μπορεί να είναι δυαδική (θετική ή αρνητική) ή πολυταξική. (Agarwal, Xie, Vovsha, 

Rambow, & Passonneau, 2011)Επιπλέον, μεταξύ των ερευνητών και των 

ενδιαφερομένων, μπορείτε να βρείτε είτε παρόμοιες είτε τελείως διαφορετικές 

απόψεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ ανίχνευσης συναισθημάτων και ανάλυσης 

συναισθήματος, ανάλογα με την προοπτική τους. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το 

αποτέλεσμα ή την προσέγγιση, υιοθετούνται σχεδόν πάντα οι ίδιες τεχνικές. 

 

4.1.2 Ανάλυση συναισθήματος 

 

Ανάλυση Συναισθημάτων (sentiment analysis). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω , 

αυτό το πεδίο έρευνας αφορά την ανάλυση της πολικότητας του συναισθήματος που 
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περιέχεται σε ένα κείμενο ή κοµµάτι κειμένου µε βάση την χρήση καθαρά 

γλωσσολογικών χαρακτηριστικών του περιεχομένου. Η ανάλυση συναισθημάτων 

εφαρμόζεται ευρέως σε κριτικές (reviews) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

µια ποικιλία εφαρμογών που αφορούν από διαφήμιση µέχρι εξυπηρέτηση πελατών. 

Γενικά, η ανάλυση συναισθημάτων στοχεύει στην εξακρίβωση του ύφους ενός 

ομιλητή ή συγγραφέα σχετικά µε κάποιο θέμα ή µε την συνολική συνισταμένη 

πολικότητα του περιεχομένου ενός εγγράφου κειμένου. (Ingle, Kante, Samak, & 

Kumari, 2015) Το ύφος µπορεί να αφορά στην κρίση ή εκτίμηση του, στη 

συναισθηματική του κατάσταση (δηλαδή το πως νιώθει κάποιος όταν γράφει) ή το 

σκόπιμο επικοινωνιακό συναίσθημα (το συναίσθημα εκείνο που θέλει να περάσει 

στον αναγνώστη όταν διαβάζει το συγκεκριμένο απόσπασμα κειμένου).Η άνθιση των 

κοινωνικών μέσων, όπως είναι τα blogs και τα κοινωνικά δίκτυα , έχει τροφοδοτήσει 

µε πολύ ενδιαφέρον τον χώρο γύρω από τον κλάδο της ανάλυσης συναισθημάτων. Σε 

αυτή την κατεύθυνση έχει βοηθήσει σημαντικά η εξέλιξη του διαδικτύου, µε τη 

μετάβαση στη νέα γενιά του παγκόσμιου ιστού, η οποία βασίζεται στην όλο και 

μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες 

και να συνεργάζονται διαδραστικά. Αν και τα κοµµάτια κειμένου µικρού µήκους 

µπορεί να είναι πρόβλημα, η ανάλυση των συναισθημάτων στα πλαίσια του 

microblogging έχει δείξει ότι το Twitter µπορεί να φανεί ως ένας αξιόπιστος online 

δείκτης του πολιτικού συναισθήματος και των κριτικών σε προϊόντα και υπηρεσίες. 

(Sahayak, Pathan, & Shete, 2015) Μελέτες έχουν δείξει ότι το πολιτικό συναίσθημα 

των tweets φανερώνει πολύ στενή ανταπόκριση στις πολιτικές θέσεις και απόψεις, 

επιδεικνύοντας έτσι ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων του Twitter αδιαμφησβήτητα 

αντανακλά το offline πολιτικό σκηνικό και τις τάσεις και προτιμήσεις των 

καταναλωτών. Η ανάλυση συναισθήματος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μελέτη στους 

τρεις παρακάτω τομείς : 

Επιχειρήσεις: Στο πεδίο μάρκετινγκ, οι εταιρείες τη χρησιμοποιούν για να 

αναπτύξουν τις στρατηγικές τους, να κατανοήσουν τα συναισθήματα των πελατών 

απέναντι σε προϊόντα ή επωνυμίες, πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις καμπάνιες 

τους ή στις εκκινήσεις προϊόντων και γιατί οι καταναλωτές δεν αγοράζουν κάποια 

προϊόντα. 

Πολιτική: Στον πολιτικό τομέα, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της 

πολιτικής άποψης, για τον εντοπισμό της συνέπειας και της ασυνέπειας μεταξύ των 

δηλώσεων και των ενεργειών σε κυβερνητικό επίπεδο. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των εκλογικών αποτελεσμάτων. 

Δημόσιες ενέργειες: Η ανάλυση συναισθημάτων χρησιμοποιείται επίσης για την 

παρακολούθηση και την ανάλυση κοινωνικών φαινομένων, για τον εντοπισμό 

δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων και τον προσδιορισμό της γενικής διάθεσης του 

κοινωνικού συνόλου. 
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Τα δεδομένα από microblogging και πιο συγκεκριμένα από το Twitter είναι πολύ 

δημοφιλή για εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης συναισθήματος για τους ακόλουθους 

λόγους: 

• Οι πλατφόρμες Microblogging χρησιμοποιούνται από διαφορετικά άτομα να 

εκφράσουν τη γνώμη τους για διαφορετικά θέματα, έτσι είναι μια πολύτιμη πηγή 

απόψεων. 

• Το Twitter περιέχει έναν τεράστιο αριθμό δημοσιεύσεων κειμένου και μεγαλώνει 

κάθε μέρα. Το συλλεγόμενο σώμα μπορεί να είναι αυθαίρετα μεγάλο. 

• Το κοινό του Twitter διαφέρει από τακτικούς χρήστες έως διασημότητες, 

εκπροσώπους εταιρειών, πολιτικούς και ακόμα προέδρους χώρων. Επομένως, είναι 

δυνατή η συλλογή δημοσιεύσεων κειμένου χρηστών από διαφορετικές κοινωνικές 

ομάδες. 

• Το κοινό του Twitter αντιπροσωπεύεται από πολλούς χρήστες  διαφόρων χώρων και 

με αυτό το τρόπο γίνεται δυνατή  η συλλογή δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες. 

(Pak & Paroubek, 2010) 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι ανάλυσης συναισθημάτων ενός κειμένου για την 

εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας : 

1. Ανάλυση συναισθημάτων βάσει κανόνα: βασίζεται σε κανόνες και 

χρησιμοποιεί ένα λεξικό λέξεων με ετικέτα από συναισθήματα για να 

προσδιορίσει το συναίσθημα μιας πρότασης. Οι βαθμολογίες συναισθημάτων 

πρέπει συνήθως να συνδυαστούν με πρόσθετους κανόνες για τον μετριασμό 

των προτάσεων που περιέχουν σαρκασμούς ή εξαρτώμενες ρήτρες. 

2. Aνάλυση συναισθημάτων βασισμένη σε τεχνικές μηχανικής μάθησης: Εδώ, 

εκπαιδεύουμε ένα μοντέλο ML για να αναγνωρίσουμε το συναίσθημα με βάση 

τις λέξεις και τη σειρά τους. Αυτή η προσέγγιση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τον τύπο του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί και την ποιότητα των 

δεδομένων. 

3. Τέλος, η υβριδική προσέγγιση, αποτελεί ένα συνδυασμό τεχνικών μηχανικής 

μάθησης και τεχνικών που βασίζονται σε λεξικά. Αρκετές έρευνες έχουν 

δείξει ότι ο συνδυασμός τόσο της μηχανικής μάθησης όσο και των 

προσεγγίσεων που βασίζονται σε λεξικά, βελτιώνουν την ταξινόμηση των 

συναισθημάτων. (Vohra & Teraiya, 2013) 

Η ανάλυση συναισθημάτων θεωρείται ως κρίσιμο έργο σε πολλές εφαρμογές. Καθώς 

το μέγεθος των δεδομένων αυξάνεται, απαιτούνται τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος 

υψηλής κλίμακας για την επεξεργασία του μαζικού όγκου δεδομένων. Η χρήση του 

MapReduce ως παράλληλου περιβάλλοντος παρέχει επεκτάσιμο και αποτελεσματικό 

πλαίσιο για ανάλυση συναισθημάτων. (Khader, Awajan, & Al-Naymat, 2018) Έτσι, 

χρησιμοποιήθηκε αυτή η μέθοδος και στην παρούσα εργασία όπως αναλύεται σε 

επόμενο κεφάλαιο. 
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4.2 Προγραμματιστικά μοντέλα διαχείρισης Big data 
 

Δε θα μπορούσε να γίνεται λόγος για Big Data αν δεν υπήρχαν οι τεχνολογίες εκείνες 

οι οποίες θα μας βοηθούσαν να τα αναλύσουμε. Όταν αναφερόμαστε στη διαδικασία 

ανάλυσης των Big Data εννοούμε την διαδικασία προσπέλασης των δεδομένων, για 

να αποκαλυφθούν κρυμμένα μοτίβα ή άγνωστοι συσχετισμοί μεταξύ μεταβλητών 

όπως και επίσης να μας βοηθήσουνε να κατανοήσουμε καλύτερα την τάση της 

αγοράς, τις προτιμήσεις των πελατών και άλλες χρήσιμες επαγγελματικές 

πληροφορίες. Τα ευρήματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ποιο αποτελεσματικό και 

στοχευμένο marketing, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση για την 

αύξηση των εσόδων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων εταιριών και καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, τα ημι-δομημένα ή τα αδόμητα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να τα 

χειριστούμε με τις παραδοσιακές SQL βάσεις δεδομένων και αυτό επειδή δεν έχουν 

την δυνατότητα να επεξεργάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των 

Big Data που πρέπει να ενημερώνονται αρκετά συχνά ή ακόμη και συνεχώς αν τα 

δεδομένα είναι real-time όπως για παράδειγμα νέες δημοσιεύσεις στα social media 

κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρίες να στρέφονται για την συλλογή και την 

ανάλυση των Big Data σε νέες τεχνολογίες που είναι ικανές να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις τους όπως YARN, MapReduce, Hive, Pig, NoSQL . Οι τεχνολογίες αυτές 

αποτελούν τον πυρήνα ανοιχτού κώδικα λογισμικών που μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στην επεξεργασία των Big Data. (Majeed, 2016)Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

θα ασχοληθούμε με το προγραμματιστικό μοντέλο  Hadoop  το οποίο αναλύεται εις 

βάθος σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

4.3 Distributed computing και ο ρόλος του στην επιστήμη των Big 

data 
 

Στον παράλληλο και κατανεμημένο προγραμματισμό, μια υπολογιστική εργασία 

χωρίζεται γενικά σε πολλά, πολύ παρόμοια δευτερεύοντα καθήκοντα που μπορούν να 

επεξεργαστούν ανεξάρτητα και των οποίων τα αποτελέσματα συνδυάζονται μετά την 

ολοκλήρωση τους. Οι πυρήνες ενός ίδιου μηχανήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση 

σε μια κοινόχρηστη μνήμη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Σύμφωνα 

με τον Kaminsky ,  ο παράλληλος προγραμματισμός ασχολείται με το σχεδιασμό 

προγραμμάτων υπολογιστών με δύο χαρακτηριστικά: τρέχετε τα δεδομένα  σε 
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πολλούς επεξεργαστές / πυρήνες και όλοι οι πυρήνες συνεργάζονται μεταξύ τους για 

να λυθεί ένα μόνο πρόβλημα. Επομένως, ένα παράλληλο πρόγραμμα εκτελείται σε 

πολλούς πυρήνες CPU ταυτόχρονα, με όλους τους πυρήνες να συνεργάζονται μεταξύ 

τους για να ολοκληρώσουν μια διαδικασία. 

Ένα Κατανεμημένο Σύστημα (DS) αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους 

(αυτόνομους) υπολογιστές (που ονομάζονται επίσης κόμβοι) που επικοινωνούν μέσω 

δικτύου. Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. 

Ο κόμβος είναι ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος υπολογιστής με τους δικούς του 

πυρήνες CPU, του τη δική της κύρια και εξωτερική μνήμη και τη δική του διεπαφή 

δικτύου. Επομένως, στο κατανεμημένο προγραμματισμό, κάθε κόμβος υπολογιστών 

έχει τη δική του ιδιωτική μνήμη, τα στοιχεία βρίσκονται σε δικτυωμένους 

υπολογιστές και επικοινωνούν και συντονίζουν τις ενέργειές τους με τη μετάδοση 

μηνυμάτων. Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά ενός κατανεμημένου συστήματος  

είναι: ταυτόχρονη συνιστώσα, έλλειψη καθολικού ρολογιού και ανεξάρτητη αστοχία 

των εξαρτημάτων. 

Γενικά, τα DS σήμερα χρησιμοποιούν ένα κατανεμημένο υπολογιστικό ενδιάμεσο 

λογισμικό (framework), το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές να συντονίζουν τις 

δραστηριότητές τους και να μοιράζονται τους πόρους τους, έτσι ώστε οι τελικοί 

χρήστες να αντιλαμβάνονται το σύστημα ως μία ενιαία και ολοκληρωμένη 

διαδικασία. (Kaminsky, 2016) 

Ο παράλληλος και κατανεμημένος προγραμματισμός χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα 

τα προγραμματιστικά μοντέλα επεξεργασίας Big data καθώς είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος επεξεργασίας τόσο μεγάλων και με μεγάλη υπολογιστική 

ισχύ πακέτων δεδομένων. Σε επόμενο κεφάλαιο αναλύεται αυτό σε βάθος καθώς το 

MapReduce βασίζεται σε αυτές τις τεχνικές. 

 

4.3.1 Πλεονεκτήματα του παράλληλου προγραμματισμού. 

 

Επεκτασιμότητα και αρθρωτή ανάπτυξη. Τα κατανεμημένα συστήματα είναι 

εγγενώς επεκτάσιμα καθώς λειτουργούν σε διαφορετικά μηχανήματα και οριζόντια 

κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα άλλο μηχάνημα 

για να χειριστεί τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας αντί να χρειάζεται να ενημερώνει  

ένα σύστημα ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο για το πόσο μπορεί να 

κλιμακωθεί το σύστημα. Ένα σύστημα με υψηλή ζήτηση μπορεί να τρέχει κάθε 

μηχανή στην πλήρη χωρητικότητά της και να μεταφέρει μηχανήματα εκτός σύνδεσης 

όταν ο φόρτος εργασίας είναι χαμηλός. 

Ανοχή σφαλμάτων. Τα κατανεμημένα συστήματα είναι εγγενώς πιο ανεκτικά από τα 

μεμονωμένα μηχανήματα. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα 

σύμπλεγμα  μηχανημάτων σε δύο κέντρα δεδομένων σημαίνει ότι οι εφαρμογές της 
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θα λειτουργούσαν ακόμη και αν ένα κέντρο δεδομένων είναι εκτός σύνδεσης. Αυτό 

μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αξιοπιστία, καθώς στην περίπτωση μιας αποτυχίας ενός 

μηχανήματος δεν σταματάνε όλες οι διεργασίες και δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων. 

Τα κατανεμημένα συστήματα παραμένουν ακόμη και αν ένας ή περισσότεροι κόμβοι 

σταματήσουν να λειτουργούν (η ζήτηση απόδοσης στους υπόλοιπους κόμβους θα 

αυξηθεί). 

Χαμηλή καθυστέρηση. Δεδομένου ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν έναν κόμβο σε 

πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες, τα κατανεμημένα συστήματα επιτρέπουν στην 

κυκλοφορία να χτυπήσει έναν κοντινότερο κόμβο, με αποτέλεσμα χαμηλό 

λανθάνοντα χρόνο και καλύτερη απόδοση. 

Αποτελεσματικότητα κόστους. Τα κατανεμημένα συστήματα είναι πολύ πιο 

οικονομικά συγκριτικά με τα πολύ μεγάλα κεντρικά συστήματα. Το αρχικό τους 

κόστος είναι υψηλότερο από τα αυτόνομα συστήματα, αλλά μόνο μέχρι ένα 

συγκεκριμένο σημείο. Ένα κατανεμημένο σύστημα που αποτελείται από πολλούς μίνι 

υπολογιστές μπορεί να είναι πιο οικονομικό από ένα ισχυρό κεντρικό υπολογιστή. 

Αποδοτικότητα. Τα κατανεμημένα συστήματα επιτρέπουν τη διάσπαση σύνθετων 

προβλημάτων / δεδομένων σε μικρότερα κομμάτια και έχουν πολλούς υπολογιστές να 

δουλεύουν σε αυτά παράλληλα, κάτι που μπορεί να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται 

για την επίλυση / τον υπολογισμό αυτών των προβλημάτων. 

 

4.3.2 Αποθήκευση  , επεξεργασία και ανάλυση Big Data 

 

Οι διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν μεγάλα δεδομένα 

μπορούν να διαχωριστούν σε συστήματα αποθήκευσης, συστήματα επεξεργασίας και 

συστήματα ανάλυσης. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν είναι αποκλειστική και υπάρχουν 

συστήματα που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις διάφορες διαδικασίες. 

• Συστήματα αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα παράλληλα DBMS (Database 

Management Systems) και συστήματα NoSQL. Τόσο τα παράλληλα DBMS 

όσο και τα συστήματα NoSQL είναι πανομοιότυπα και χρησιμοποιούν την 

προσέγγιση επέκτασης κλίμακας για να αποθηκεύσουν μεγάλα δεδομένα. Σε 

αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης οι υπάρχουσες τεχνολογίες 

αποθήκευσης, για παράδειγμα Network Area Storage (SAN), Network 

Attached Storage (NAS)  και αποθήκευση cloud. 

• Συστήματα επεξεργασίας. Αφότου ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων έχει 

διανεμηθεί σε πολλούς κόμβους, ένα τεράστιο πλεονέκτημα μπορεί να 

επιτευχθεί και με τη διανομή της επεξεργασίας του. Το βασικό σημείο της 

παράλληλης επεξεργασίας είναι το πρότυπο Divide and Conquer (DC), 

δηλαδή το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε ανεξάρτητα μέρη για να 

υποβληθεί σε παράλληλη επεξεργασία. Η επεξεργασία μεγάλων δεδομένων 
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πραγματοποιείται διαιρώντας ένα πρόβλημα σε πολλές επιμέρους λειτουργίες 

και, στη συνέχεια, συνδυάζοντας μαζί τις επιπτώσεις.  

• Συστήματα ανάλυσης. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν τα συστήματα που 

αναλύουν μεγάλα δεδομένα. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση του συνόλου ή μέρους των 

ενδιαφερόμενων δεδομένων για να εξάγουν άγνωστες πληροφορίες. Σε αυτά 

τα συστήματα εφαρμόζονται διάφορες τεχνολογίες όπως τεχνική νοημοσύνη, 

μηχανική μάθηση, στατιστική και βάσεις δεδομένων. Παραδείγματα αυτών 

των συστημάτων : On-Line Analytic Processing (OLAP), Data Cubes. 

(Sagynov, 2012) 

 

4.3.3 Διαφορές μεταξύ του Hadoop και των σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

 

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ του Hadoop και των RDBMS (Relational 

Database Management Systems).Αρχικά το Hadoop δεν είναι μια βάση δεδομένων, 

αλλά ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία 

και αποθήκευση μεγάλων συνόλων δεδομένων σε όλο το σύμπλεγμα υπολογιστών. 
Από την άλλη πλευρά, τα RDBMS είναι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται  

για την αποθήκευση δεδομένων με τη μορφή πινάκων που περιλαμβάνουν πολλές 

σειρές και στήλες. Χρησιμοποιούν SQL για να ενημερώσουν και να αποκτήσουν 

πρόσβαση στα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτούς τους πίνακες. Αυτή είναι η βασική 

εννοιολογική διαφορά μεταξύ Hadoop και RDBMS ενώ οι πρακτικές τους διαφορές 

αναφέρονται παρακάτω : 

 

Όγκος δεδομένων. Όγκος δεδομένων σημαίνει την ποσότητα των δεδομένων που 

αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το RDBMS λειτουργεί καλύτερα 

όταν ο όγκος των δεδομένων είναι χαμηλός. Αλλά όταν το μέγεθος των δεδομένων 

είναι τεράστιο, δηλαδή Terabytes και Petabytes, το RDBMS δεν δίνει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, το Hadoop λειτουργεί καλύτερα όταν το 

μέγεθος των δεδομένων είναι μεγάλο. Μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί και να 

αποθηκεύσει μεγάλο αριθμό δεδομένων αρκετά αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα 

παραδοσιακά RDBMS. 

Διακίνηση δεδομένων (Throughput). Σημαίνει τον συνολικό όγκο των δεδομένων 

που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έτσι ώστε η 

έξοδος να είναι η μέγιστη. Το RDBMS δεν επιτυγχάνει υψηλότερη απόδοση σε 

σύγκριση με το Apache Hadoop Framework. 
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Αυτός είναι ένας από τους λόγους πίσω από τη μεγαλύτερη χρήση του Hadoop σε 

σχέση με το παραδοσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

Ποικιλία δεδομένων. Η ποικιλία δεδομένων σημαίνει γενικά τον τύπο των 

δεδομένων προς επεξεργασία. Μπορεί να είναι δομημένο, ημι-δομημένο και μη 

δομημένο. Το Hadoop έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει κάθε 

είδος δεδομένων, αν και χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία μεγάλου όγκου 

μη δομημένων δεδομένων. Αντίθετα τα παραδοσιακά RDBMS χρησιμοποιούνται 

μόνο για τη διαχείριση δομημένων και ημι-δομημένων δεδομένων.  

Χρόνος καθυστέρησης / απόκρισης. Το Hadoop έχει υψηλότερη απόδοση, δηλαδή 

πιο γρήγορη πρόσβαση σε ομάδες μεγάλων συνόλων δεδομένων από τα παραδοσιακά 

RDBMS, αλλά η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη εγγραφή από το σύνολο δεδομένων 

δεν γίνεται το γρήγορα. Έτσι ο Hadoop λέγεται ότι έχει χαμηλό λανθάνοντα χρόνο. 

Επεκτασιμότητα. Τα RDBMS παρέχουν κάθετη επεκτασιμότητα που είναι επίσης 

γνωστή ως "Scaling Up" σε μια μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προστεθούν 

περισσότεροι πόροι ή λογισμικά όπως μνήμη, CPU σε ένα μηχάνημα στο σύμπλεγμα 

υπολογιστών. Αντίθετα, το Hadoop παρέχει οριζόντια επεκτασιμότητα που είναι 

επίσης γνωστή ως "Scaling Out" μια μηχανή. Σημαίνει την προσθήκη περισσότερων 

μηχανών στα υπάρχοντα συμπλέγματα υπολογιστών, ως αποτέλεσμα των οποίων το 

Hadoop γίνεται ανεκτικό σε σφάλματα. Δεν υπάρχει κανένα σημείο αποτυχίας. Λόγω 

της παρουσίας περισσότερων μηχανών στο σύμπλεγμα, μπορεί εύκολα να γίνει 

ανάκτηση δεδομένων ανεξάρτητα από την αστοχία ενός εκ των μηχανημάτων. 

 

5. Hadoop  
 

Το Apache Hadoop  είναι μια συλλογή προγραμμάτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα 

που διευκολύνουν τη χρήση ενός δικτύου πολλών υπολογιστών για την επίλυση 

προβλημάτων που περιλαμβάνουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και 

υπολογισμούς. Παρέχει ένα πλαίσιο λογισμικού για κατανεμημένη αποθήκευση και 

επεξεργασία μεγάλων δεδομένων χρησιμοποιώντας το μοντέλο προγραμματισμού 

MapReduce. Όλες οι λειτουργικές μονάδες του Hadoop έχουν σχεδιαστεί με τη 

θεμελιώδη υπόθεση ότι οι αστοχίες υλικού είναι κοινά συμβάντα και πρέπει να 

αντιμετωπίζονται αυτόματα από το πλαίσιο. Ο πυρήνας του Apache Hadoop 

αποτελείται από ένα μέρος αποθήκευσης, γνωστό ως Hadoop Distributed File System 

(HDFS), και ένα μέρος επεξεργασίας που είναι το μοντέλο προγραμματισμού 

MapReduce. (apache hadoop, n.d.) Το Hadoop χωρίζει τα αρχεία σε μεγάλα μπλοκ 

και τα διανέμει σε κόμβους σε ένα σύμπλεγμα. Στη συνέχεια μεταφέρει τον 

πακεταρισμένο κώδικα σε κόμβους για την επεξεργασία των δεδομένων παράλληλα. 

Αυτή η προσέγγιση εκμεταλλεύεται την τοποθεσία δεδομένων, όπου οι κόμβοι 

χειρίζονται τα δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση. Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία 
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του συνόλου δεδομένων ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από ό, τι σε μια πιο 

συμβατική αρχιτεκτονική υπερυπολογιστών που βασίζεται σε ένα παράλληλο 

σύστημα αρχείων όπου ο υπολογισμός και τα δεδομένα διανέμονται μέσω δικτύων 

υψηλής ταχύτητας. Το βασικό πλαίσιο Apache Hadoop αποτελείται από τις 

ακόλουθες ενότητες: 

Hadoop Common - περιέχει βιβλιοθήκες και βοηθητικά προγράμματα που 

απαιτούνται από άλλες λειτουργικές μονάδες Hadoop. 

Hadoop Distributed File System (HDFS) - ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων που 

αποθηκεύει δεδομένα , παρέχοντας πολύ υψηλό συνολικό εύρος ζώνης σε όλο το 

σύμπλεγμα. 

Hadoop YARN -  μια πλατφόρμα υπεύθυνη για τη διαχείριση των υπολογιστικών 

πόρων σε ομάδες και τη χρήση τους για τον προγραμματισμό των εφαρμογών των 

χρηστών  

Hadoop MapReduce - εφαρμογή του μοντέλου προγραμματισμού MapReduce για 

επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας. (Apache Hadoop, n.d.) 

 

Εικόνα 8 Λογότυπο Apache Ηadoop (Πηγή : http://allvectorlogo.com/hadoop-logo/) 

 

5.1 Ιστορική αναδρομή 
 

Το Hadoop ξεκίνησε από τον Doug Cutting και τον Mike Cafarella το 2002, όταν και 

οι δύο άρχισαν να εργάζονται στο έργο Apache Nutch. Το έργο Apache Nutch ήταν η 

διαδικασία δημιουργίας ενός συστήματος μηχανών αναζήτησης που μπορεί να 

ευρετηριάσει 1 δισεκατομμύριο σελίδες. Μετά από πολλή έρευνα για το Nutch, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο σύστημα θα κοστίσει περίπου μισό 

εκατομμύριο δολάρια σε υλικό και μαζί με μηνιαίο κόστος λειτουργίας περίπου 

http://allvectorlogo.com/hadoop-logo/
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30.000 $, κάτι που είναι πολύ ακριβό. Έτσι, συνειδητοποίησαν ότι η αρχιτεκτονική 

του έργου τους δεν θα είναι αρκετά ικανή για την επίλυση με δισεκατομμύρια σελίδες 

στον ιστό. Έτσι έψαχναν μια εφικτή λύση η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος 

εφαρμογής καθώς και το πρόβλημα της αποθήκευσης και της επεξεργασίας μεγάλων 

συνόλων δεδομένων. Το 2003, συνάντησαν ένα άρθρο που περιέγραφε την 

αρχιτεκτονική του κατανεμημένου συστήματος αρχείων της Google, που ονομάζεται 

GFS (Google File System), το οποίο δημοσιεύθηκε από την Google, για την 

αποθήκευση των μεγάλων συνόλων δεδομένων και συνειδητοποίησαν ότι αυτό το 

έγγραφο μπορεί να λύσει το πρόβλημά της αποθήκευσης πολύ μεγάλων αρχείων που 

δημιουργούνται λόγω διαδικασιών ανίχνευσης και ευρετηρίασης ιστού. Το 2004, οι 

προγραμματιστές της Nutch άρχισαν να γράφουν μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, το 

Nutch Distributed File System (NDFS).Το 2004, η Google παρουσίασε το 

MapReduce στον κόσμο, δημοσιεύοντας ένα άρθρο για το MapReduce. Αυτό το 

έγγραφο παρείχε τη λύση για την επεξεργασία αυτών των μεγάλων συνόλων 

δεδομένων. Έδωσε μια πλήρη λύση στους προγραμματιστές της Nutch. Η Google 

παρείχε την ιδέα για κατανεμημένο χώρο αποθήκευσης και το MapReduce. Οι Nutch 

προγραμματιστές εφάρμοσαν το MapReduce στα μέσα του 2004. Το 2005, ο Cutting 

διαπίστωσε ότι το Nutch περιορίζεται μόνο σε συστάδες 20 έως 40 κόμβων. Σύντομα 

συνειδητοποίησε δύο προβλήματα: 

(α) Το Nutch δεν θα μπορούσε να επιτύχει τις δυνατότητές του μέχρι να τρέξει 

αξιόπιστα και με περισσότερους κόμβους 

(β) Και αυτό φαινόταν αδύνατο μόνο με δύο άτομα (Doug Cutting & Mike Cafarella). 

Το έργο Nutch ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό, τι πίστευαν. Έτσι προσπάθησαν να 

βρουν  μια εταιρεία που  θα ενδιαφερόταν να επενδύσει στις προσπάθειές τους. Και 

οδηγήθηκαν στο Yahoo!. Το Yahoo είχε μια μεγάλη ομάδα μηχανικών που ήταν 

πρόθυμοι να εργαστούν σε αυτό το έργο. Έτσι, το 2006, ο Doug Cutting έγινε μέλος 

του Yahoo μαζί με το πρόγραμμα Nutch. Ήθελε να παρέχει στον κόσμο ένα ανοιχτού 

κώδικα, αξιόπιστο, επεκτάσιμο υπολογιστικό πλαίσιο, με τη βοήθεια του Yahoo. 

Έτσι, στο Yahoo πρώτα διαχώρισαν τα κατανεμημένα υπολογιστικά μέρη από το 

Nutch και δημιούργησε ένα νέο έργο Hadoop ( το όνομα Hadoop ήταν το όνομα ενός 

κίτρινου ελέφαντα παιχνιδιού που ανήκε στον γιο του Doug Cutting και ήταν εύκολο 

να το θυμάται κάποιος) Τώρα έπρεπε να επεξεργαστούν το Hadoop με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλά σε χιλιάδες κόμβους. Το 2007 το Yahoo δοκίμασε 

με επιτυχία το Hadoop σε ένα σύμπλεγμα 1000 κόμβων και άρχισε να το 

χρησιμοποιεί. Τον Ιανουάριο του 2008, η Yahoo κυκλοφόρησε το Hadoop ως έργο 

ανοιχτού κώδικα στην ASF (Apache Software Foundation). Και τον Ιούλιο του 2008, 

το Apache Software Foundation δοκίμασε με επιτυχία ένα σύμπλεγμα 4000 κόμβων 

με το Hadoop. Το 2009 δοκιμάστηκε επιτυχώς για να ταξινομήσει ένα PB (PetaByte) 

δεδομένων σε λιγότερο από 17 ώρες για το χειρισμό δισεκατομμυρίων αναζητήσεων 

και την ευρετηρίαση εκατομμυρίων ιστοσελίδων. Τον Δεκέμβριο του 2011, το 

Apache Software Foundation κυκλοφόρησε την έκδοση 1.0 του Apache Hadoop. Και 
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αργότερα τον Αύγουστο του 2013, η έκδοση 2.0.6 ήταν διαθέσιμη. Aυτήν τη στιγμή, 

έχουμε την έκδοση 3.0 του Apache Hadoop που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 

2017. (Foote, 2019) 

 

5.2 Λειτουργία Hadoop 
 

Το μοντέλο αυτό είναι γραμμένο σε java και χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρίες 

όπως το Yahoo, η Amazon και το Twitter.Το προγραμματιστικό αυτό μοντέλο 

χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι το Hadoop Distributed File System 

(HDFS) που χρησιμοποιείται για αποθήκευση (storage) δεδομένων και το Map 

Reduce για παράλληλη επεξεργασία(parallel processing) δεδομένων μεγάλου όγκου. 

Στο HDFS τα δεδομένα τα οποία εισάγει ο χρήστης αποθηκεύονται σε περισσότερους 

από έναν κόμβους. (Kumbhar & Gumaste, 2015) Χρησιμοποιείται ένας κεντρικός 

κόμβος, ο name node, ο οποίος είναι και το μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point 

of failure), που κρατά τις πληροφορίες για το που βρίσκεται κάθε δεδομένο στο 

HDFS. Επιπλέον χρησιμοποιεί ακόμα ένα ακόμα κόμβο, τον Secondary Namenode, ο 

οποίος κρατά snapshots των φακέλων του name node και μαζί με τα αρχεία ιστορικού 

(logs) του name node επαναφέρει το σύστημα αρχείων μετά από αποτυχία. (Danthala 

& Ghosh, 2015) Οι υπόλοιποι κόμβοι ονομάζονται datanodes και απλά αποθηκεύουν 

δεδομένα. Στην περίπτωση που θέλουμε να εισάγουμε νέα δεδομένα στο HDFS δε τα 

τοποθετούμε σε υπάρχων datanode αλλά δημιουργούμε καινούριο (horizontal 

scaling). Το HDFS όταν εισάγουμε ένα αρχείο (π.χ. ένα file.xml) χωρίζει το αρχείο σε 

blocks των 128 mb (αυτό είναι το default block size) και παράλληλα επεξεργάζονται 

τα δεδομένα χωρισμένα σε μικρότερα datasets. Συνεχίζοντας την ανάλυση του 

Hadoop και αφού τα δεδομένα εισαχθούν και κατανεμηθούν στο HDFS 

επεξεργάζονται από το Map Reduce.Το Map Reduce αποτελείτε από δύο συναρτήσεις 

τη Map και την Reduce οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Ουσιαστικά οι 

λειτουργίες μια εργασίας MapReduce συνοψίζονται στις ακόλουθες : 

• Input : εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα  

            Splitting : διαχωρισμός δεδομένων σε data blocks 

• Mapping : αρίθμηση των φορών εμφάνισης σε κάθε data block (counting) 

• Shuffling : συνδυασμός των δεδομένων με τον αριθμό εμφάνισης τους   

(key,value) 

• Reducing : κάθε δεδομένο και πόσες φορές εμφανίζεται  

• Final result : αποτελέσματα επεξεργασίας προς αξιοποίηση 
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Εικόνα 9 Ta τρία βασικά στοιχεία του Hadoop (Πηγή : https://data-flair.training/blogs/how-hadoop-works-
internally/) 

 

5.3 Hadoop Distributed File System(HDFS) 
 

Το Hadoop distributed file system είναι το μέσο αποθήκευσης που χρησιμοποιεί το 

Hadoop σαν αποθήκη δεδομένων(storage). Το Hadoop δεν απαιτεί ακριβό ή 

εξαιρετικά αξιόπιστο υλικό. Έχει σχεδιαστεί, ώστε να εκτελείται σε συστάδες που 

αποτελούνται από τυπικούς υπολογιστές, το υλικό των οποίων μπορεί να προμηθευτεί 

κάποιος από περισσότερους προμηθευτές. Αυτό καθιστά την πιθανότητα αποτυχίας 

ενός κόμβου στη συστάδα υψηλή, ιδιαίτερα για συστάδες μεγάλου μεγέθους. Το 

HDFS έχει σχεδιαστεί να συνεχίζει να δουλεύει αξιόπιστα και χωρίς εμφανείς 

διακοπές λειτουργίας προς τον χρήστη σε περίπτωση τέτοιων προβλημάτων. Κάθε 

συστάδα (cluster) αποτελείται από κόμβους(nodes).Ένας από τους κόμβους θεωρείται 

ο master node και ονομάζεται name node.Αυτός ο κόμβος θεωρείται υπεύθυνος και 

διαχειρίζεται όλο το σύστημα αρχείων της συστάδας , με λίγα λόγια, διατηρεί το 

δέντρο του συστήματος αρχείων και τα μεταδεδομένα για όλα τα αρχεία και τους 

καταλόγους στο δέντρο. Οι υπόλοιποι κόμβοι διατηρούν τα δεδομένα στο σύστημα 

και ονομάζονται data nodes.   

Όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα αρχείο στο HDFS ,το αρχείο χωρίζεται σε 

ισόποσα τμήματα τα οποία ονομάζονται blocks.Κάθε block έχει μέγεθος by default 

128 mb κάτι το οποίο μπορεί να αλλαχθεί από το χρήστη. Το μέγεθος του block στο 

HDFS είναι μεγάλο σε σχέση με το block ενός σκληρού δίσκου και ο λόγος είναι, για 

να ελαχιστοποιηθεί το κόστος της αναζήτησης των δεδομένων. Κάνοντας ένα block 

αρκετά μεγάλο, ο χρόνος για τη μεταφορά των δεδομένων από τον δίσκο γίνεται 

σημαντικά μεγαλύτερος από τον χρόνο για την αναζήτηση της αρχής του block. Έτσι, 

ο χρόνος για τη μεταφορά ενός μεγάλου αρχείου, που αποτελείται από πολλά block, 

https://data-flair.training/blogs/how-hadoop-works-internally/
https://data-flair.training/blogs/how-hadoop-works-internally/
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μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων από τον 

σκληρό δίσκο. Στη συνέχεια τα δεδομένα των blocks αποθηκεύονται και διανέμονται 

στους κόμβους του cluster.(δεν αποθηκεύεται ξεχωριστά κάθε block σε ένα κόμβο 

δηλαδή ένας κόμβος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα block δεδομένων)Ο τρόπος 

με τον οποίο τα δεδομένα των blocks έχουν αποθηκευτεί στους κόμβους είναι μία 

πληροφορία που κρατά ο name node.Για παράδειγμα στο name node υπάρχουν 

πληροφορίες του τύπου , το block 1 του φακέλου Α βρίσκεται στον data node 1. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει αναφορά στις αστοχίες μιας εργασίας στο Hadoop 

.και τι συμβαίνει αν κάποιο block δεδομένων χαθεί ή καταστραφεί. Οι αποτυχίες του 

συστήματος είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κατανεμημένου και 

παράλληλου προγραμματισμού. Ο τρόπος αντιμετώπισης μίας αποτυχίας στο HDFS 

είναι η δημιουργία αντίγραφων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πόσα αντίγραφα του 

αρχείου του θέλει να αποθηκεύσει στο HDFS και τα αντίγραφα αποθηκεύονται σε 

διαφορετικούς κόμβους το καθένα. Για παράδειγμα στον data node 1 είναι 

αποθηκευμένα τα blocks 1 και 2 και ταυτόχρονα τα αντίγραφα τους είναι 

αποθηκευμένα στον data node 3 έτσι ώστε ακόμα και αν χαθεί ένας ολόκληρος 

κόμβος να υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν τα αρχεία που ήταν αποθηκευμένα σε 

αυτόν. Οι τοποθεσίες των αντίγραφων των αρχείων πρέπει να αποθηκευτούν και στον 

name node με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αποθηκεύτηκαν τα πρωτότυπα αρχεία. 

(Udemy, n.d.) 

 

Εικόνα 10 Αρχιτεκτονική του HDFS (Πηγή : https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html) 

 

 

5.4 Map Reduce 
 

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
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Το Map Reduce είναι ένα μοντέλο προγραμματισμού για την επεξεργασία και 

παραγωγή μεγάλων συνόλων δεδομένων πάνω σε ένα δίκτυο υπολογιστών (cluster) 

που αρχικά προτάθηκε από το Google το 2004. Το μοντέλο είναι αρκετά απλό στη 

χρήση και ευρέως διαδεδομένο. Το Google έχει υλοποιήσει πάνω από 10000 

προγράμματα και κατά μέσο όρο κάθε μέρα τρέχουν στα clusters του Google 1000 

ξεχωριστές εργασίες Map Reduce που συνολικά επεξεργάζονται πάνω από 20 

petabytes δεδομένων. Η ιδέα του Map Reduce είναι να παίρνει σαν είσοδο ένα 

σύνολο από ζευγάρια (κλειδί εισόδου – τιμή) και να παράγει στην έξοδο ένα σύνολο 

από ζευγάρια (κλειδί εξόδου –αποτέλεσμα). Ο προγραμματιστής υλοποιεί τον 

αλγόριθμο σαν δύο συναρτήσεις, την map και την reduce.Η συνάρτηση map δέχεται 

σαν είσοδο ένα ζεύγος κλειδί-τιμή και παράγει σαν έξοδο ένα ζεύγος κλειδί-τιμή. Η 

έξοδος της συνάρτησης map, ταξινομημένη με βάση το κλειδί, είναι η είσοδος της 

συνάρτησης reduce.Η συνάρτηση reduce παίρνει σαν είσοδο την έξοδο της 

συνάρτησης map στην μορφή κλειδί-ενδιάμεσες τιμές και την επεξεργάζεται. 

Συνήθως για κάθε κλειδί έχουμε μία τιμή στην έξοδο. (Gupta, Pandey, & Verma, 

2015) 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τα δεδομένα χωρίζονται σε blocks και 

διανέμονται στους κόμβους (data nodes)  του  HDFS. Στην αρχή του κεφαλαίου 

αναφέρθηκε πως η συνάρτηση Map παίρνει σαν είσοδο ένα ζευγάρι (κλειδί-

τιμή).Πρακτικά αυτή η είσοδος έχει τη μορφή (line number, line) δηλαδή τον αριθμό 

της γραμμής του text file και το περιεχόμενο της κάθε γραμμής. Η συνάρτηση Map 

εφαρμόζεται σε κάθε data node ξεχωριστά και μας δίνει ξεχωριστό αποτέλεσμα για τα 

δεδομένα κάθε κόμβου. Αυτή η διαδικασία μας δίνει σαν αποτέλεσμα μια λίστα από 

κλειδιά –τιμές για κάθε κόμβο. Για παράδειγμα αν στον data node 1 η λέξη ΄΄hello΄΄ 

εμφανίζεται δύο φορές και η λέξη ΄΄world΄΄ κτλ. ,τότε το αποτέλεσμα της συνάρτησης 

θα ‘έχει ως εξής : 

( hello ,1) 

(world ,1) 

( hello ,1) 

(earth ,1) 

(good ,1) 

(morning ,1) 

(earth ,1) 

(good ,1) 

(night ,1) 

(earth ,1) 
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Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται σε όλους τους κόμβους που έχει διανεμηθεί το text 

file.Τα αποτελέσματα όλων των data nodes της διαδικασίας Map αντιγράφονται σε 

ένα data node στον οποίο διενεργείται μια διαδικασία που ονομάζεται sort/merge.Τα 

δεδομένα του κόμβου αυτού ταξινομούνται με βάση το κλειδί (sort) και στη συνέχεια 

γίνεται η διαδικασία της συγχώνευσης (merge) στην οποία όλε οι τιμές των οποίων τα 

κλειδιά τους είναι ίδια συγχωνεύονται. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας 

είναι το ακόλουθο. 

(earth ,1,1,1) 

(good ,1,1) 

(hello ,1,1) 

(morning ,1) 

(night ,1) 

( world ,1) 

Πάνω στο παραπάνω αποτέλεσμα εφαρμόζεται η συνάρτηση Reduce και μας δίνει το 

τελικό αποτέλεσμα : 

(earth ,3) 

(good ,2) 

(hello ,2) 

(morning ,1) 

(night ,1) 

( world ,1) 

Το τελικό αυτό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά το άθροισμα των φορών που κάθε λέξη 

εμφανίζεται μέσα στο αρχικό text file.Οι αλγόριθμοι των συναρτήσεων Map και  

Reduce ορίζονται από το χρήστη ενώ η διαδικασία sort/merge γίνεται αυτόματα από 

το περιβάλλον του Hadoop.  



 
41 

 

 

Εικόνα 11 Λειτουργία του MapReduce (Πηγή : https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorial/) 

 

 

 

5.5 YARN (Yet Another Resource Negotiator) 

 

Το YARN  είναι το στοιχείο συντονισμού των συστάδων του Hadoop. Είναι 

υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση των υποκείμενων πόρων και τον 

προγραμματισμό εργασιών που θα εκτελεστούν. (Thomas Sterling, 2018)Η 

τεχνολογία έγινε ένα υπό-έργο στο Apache Software Foundation το 2012 και ήταν 

ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που προστέθηκαν στο Hadoop 2.0, το οποίο 

κυκλοφόρησε για δοκιμή εκείνο το έτος και έγινε γενικά διαθέσιμο τον Οκτώβριο του 

2013.Η προσθήκη του YARN επέκτεινε σημαντικά τις πιθανές χρήσεις του Hadoop. 

Η αρχική ενσάρκωση του Hadoop συνέδεε στενά το Hadoop Distributed File System 

(HDFS) με το πλαίσιο προγραμματισμού MapReduce και τον κινητήρα επεξεργασίας, 

ο οποίος λειτουργούσε επίσης ως διαχειριστής πόρων και προγραμματιστής εργασίας 

της μεγάλης πλατφόρμας δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, τα συστήματα Hadoop 1.0 

μπορούσαν να εκτελέσουν μόνο εφαρμογές MapReduce ,έναν περιορισμό που το 

Hadoop YARN εξάλειψε. Εισήγαγε μια νέα προσέγγιση που αποσύνδεσε τη 

διαχείριση πόρων και τον προγραμματισμό από το στοιχείο επεξεργασίας δεδομένων 

του MapReduce, επιτρέποντας στο Hadoop να υποστηρίζει ποικίλους τύπους 

επεξεργασίας και ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. (search data management, 2018) 

Το YARN ουσιαστικά αναλαμβάνει να καθορίσει πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί 

μια εργασία του Hadoop ,ποιοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν και αν είναι διαθέσιμοι , 

παρακολούθηση της διαδικασίας για τυχόν αποτυχίες και αποθήκευση των 

https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorial/


 
42 

 

αποτελεσμάτων στο HDFS.Για όλα τα παραπάνω καθήκοντα το YARΝ χρησιμοποιεί 

δύο υπηρεσίες ,τον resource manager και τον node manager. 

Ο resource manager είναι υπεύθυνος για την εκκίνηση κάθε διαδικασίας του 

YARN.Υπάρχει μόνο ένας resource manager για κάθε cluster του Hadoop  και 

συνήθως τρέχει σε ένα κόμβο του HDFS τον name node.Ουσιαστικά διαχωρίζει τους 

πόρους που θα χρησιμοποιηθούν ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες. Όταν λέμε 

πόρους εννοούμε τη μνήμη,CPU,network bandwith κτλ. Με τη λειτουργία του 

resource manager βελτιστοποιείται η χρήση του cluster σε σχέση με  περιορισμούς 

όπως εγγυήσεις χωρητικότητας (capacity) ,δικαιοσύνη και SLA (service level 

agreements). 

Η λειτουργία του node manager τρέχει σε κάθε data node της συστάδας και είναι 

υπεύθυνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση όλων των έργων που θα 

πραγματοποιηθούν στον κάθε κόμβο. Υπάρχει δηλαδή ένας node manager για κάθε 

data node. Παρακολουθεί πόρους, αρχεία καταγραφής, παρακολουθεί την ΄΄υγεία΄΄ 

του κόμβου και ό, τι σχετίζεται με τον κόμβο που είναι στην ευθύνη του. Ο node 

manager συνεργάζεται με τον resource manager για να εκτελέσει μία εργασία. 

Όταν μια εργασία υποβληθεί στο YARN ο resource manager πρέπει να 

προγραμματίσει το έργο αυτό βάσει των περιορισμών ,των πόρων και της 

χωρητικότητας του cluster.Αν όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα τότε ένας από τους 

node managers θα χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση μια διαδικασίας που απαρτίζεται 

από το container(διαθέσιμοι πόροι για την εκάστοτε εργασία) και το Application 

master  process το οποίο περιλαμβάνει την διαπραγμάτευση με τον resource manager 

και την συνεργασία με το node manager(παρακολούθηση containers).Ουσιαστικά το 

Application master process είναι υπεύθυνο για τους πόρους και την εύρυθμη 

ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας η οποία έχει οριστεί στον node 

manager ενώ ο resource manager έχει τις ίδιες ευθύνες για όλο το cluster. 

Το YARN διαχειρίζεται τους πόρους που κατανέμονται σε διαφορετικές εργασίες , 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Όταν υπάρχουν πολλαπλές αιτήσεις πόρων, το 

YARN ακολουθεί καθορισμένες πολιτικές για την κατανομή τους και είναι οι 

ακόλουθες : 

FIFO Scheduler : Οι πόροι κατανέμονται στις εργασίες με βάση τη λογική first in first 

out. Τα αιτήματα που έγιναν πρώτα ικανοποιούνται πρώτα πριν διατεθούν πόροι στα 

υπόλοιπα. Για παράδειγμα αν το Τask 1 δεν ολοκληρωθεί δεν μπορεί να ξεκινήσει το 

Task 2.(αυτό συμβαίνει επειδή το Task 1 χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους 

πόρους) Σε ένα cluster που μοιράζονται πολλές εφαρμογές, το FIFO θα προκαλέσει 

τεράστιους χρόνους αναμονής και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σπάνια. 

Capacity Scheduler : Σε Χρονοδιάγραμμα Χωρητικότητας, η χωρητικότητα 

διανέμεται σε διαφορετικές ουρές και στη συνέχεια ακολουθείται το FIFO.Για 

παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει το Task 1 στην ουρά αναμονής Α και το Task 2 στην 

ουρά Β. Με αυτό τον τρόπο η κάθε εργασία καθυστερεί λίγο περισσότερο λόγω των 
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μειωμένων πόρων που χρησιμοποιεί (οι πόροι κατανέμονται σε όλες τις ουρές που 

υπάρχουν) αλλά αποφεύγονται οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής του FIFO αφού πολλές 

εργασίες μπορούν και πραγματοποιούνται παράλληλα. Το μειονέκτημα σε αυτή την 

περίπτωση είναι ότι μπορεί να μειώνεται η χρησιμότητα του cluster λόγω της χρήσης 

των ουρών στη χωρητικότητα. 

Fair Scheduler : Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καμία εργασία δεν καθυστερεί 

να αρχίσει και οι πόροι μοιράζονται ισόποσα ανάλογα με το πόσες εργασίες τρέχουν 

στο cluster την κάθε χρονική στιγμή. Πιο αναλυτικά, αν ξεκινήσει το Task 1 κατέχει 

όλους τους πόρους μέχρι να έρθει η στιγμή έναρξης του Task 2.Τότε οι πόροι 

μοιράζονται στις δύο αυτές εργασίες ενώ αν ταυτόχρονα ξεκινήσει και τρίτη 

συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο ο καταμερισμός των πόρων. Αν το Task 1 ολοκληρωθεί 

οι πόροι τους οποίους δέσμευε μοιράζονται στις υπόλοιπες ημιτελείς εργασίες. (data-

flair, n.d.) 

 

Εικόνα 12 Κατανομή πόρων στο YARN (Πηγή : https://data-flair.training/blogs/hadoop-schedulers/ ) 

Το Hadoop χρησιμοποιεί σαν προεπιλογή το χρονοδιάγραμμα χωρητικότητας αλλά 

αυτό μπορεί να αλλάξει από το χρήστη. (Udemy, n.d.) 

 

https://data-flair.training/blogs/hadoop-schedulers/
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Εικόνα 13 Αρχιτεκτονική YARN (Πηγή : https://www.educba.com/hadoop-yarn-architecture/) 

 

6.Σχεδίαση συστήματος 
 

Για την εγκατάσταση του Hadoop σε περιβάλλον windows θα πρέπει αρχικά να 

εγκαταστήσουμε μία εικονική μηχανή για να προσομοιώνει το περιβάλλον Linux.Σε 

αυτό το σημείο εγκαταστήσαμε το virtual box της Oracle στη διεύθυνση 

https://www.virtualbox.org/ . 

 

 

Εικόνα 14 Δημιουργία εικονικής μηχανής 

 

https://www.educba.com/hadoop-yarn-architecture/
https://www.virtualbox.org/
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Επιλέγουμε το link για να κατεβάσουμε το Virtual Box και στην επόμενη σελίδα 

επιλέγουμε ποιο Virtual Box θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το πιο λειτουργικό 

σύστημα χρησιμοποιούμε. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την 

επιλογή που δίνεται για windows. 

 

Εικόνα 15 Επιλογή τρέχοντος λειτουργικού συστήματος 

 

Αφού εγκαταστήσουμε το Virtual Box συνεχίζουμε τη διαδικασία πηγαίνοντας στην 

παρακάτω διεύθυνση https://ubuntu.com/download/desktop  για να κατεβάσουμε το 

Ubuntu.( Το Ubuntu είναι ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα όπως τα Windows και το 

MacOS βασισμένο όμως στο Linux) 

 

Εικόνα 16 Download Ubuntu 

Αφού έχουμε εγκαταστήσει τα παραπάνω στον υπολογιστή μας μπορούμε να 

περάσουμε στο τρίτο βήμα που είναι η δημιουργία μιας εικονικής μηχανής Ubuntu 

χρησιμοποιώντας το Virtual Box.Κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέα στο μενού 

επιλογών του virtual box δημιουργούμε την εικονική μηχανή επιλέγοντας όνομα, 

τύπο και έκδοση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 

https://ubuntu.com/download/desktop
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Εικόνα 17 Δημιουργία εικονικής μηχανής 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξουμε το μέγεθος μνήμης της εικονικής μηχανής σε 

τουλάχιστον 2 GB (2048 mb) για να μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του 

Hadoop.Στην επόμενη σελίδα ζητείται η δημιουργία σκληρού δίσκου και επιλέγουμε 

την προεπιλογή Δημιουργείστε ένα εικονικό σκληρό δίσκο τώρα και στην συνέχεια 

επιλέγουμε την προεπιλογή VDI για να καθορίσουμε τον τύπο του σκληρού δίσκου 

που δημιουργήσαμε και αφήνουμε την προεπιλογή και στην επόμενη σελίδα που 

αφορά στη χωρητικότητα μνήμης. 

 

Εικόνα 18 Δημιουργία εικονικής μηχανής (1) 
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Εικόνα 19 Δημιουργία εικονικής μηχανής(2) 

 

Εικόνα 20 Δημιουργία εικονικής μηχανής(3) 

Τέλος πατώντας το κουμπί δημιουργήστε έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία 

δημιουργίας της νέας εικονικής μηχανής. 

 

6.1 Δημιουργία ενός Hadoop cluster πολλαπλών κόμβων στο Ubuntu 
 

Για τη δημιουργία του cluster οι προϋποθέσεις είναι :  

• Εγκατάσταση του Ubuntu στην εικονική μηχανή 

• Εγκατάσταση της Java 

• Εγκατάσταση του πρωτοκόλλου SSH 

 

Στην περίπτωση μας θα εγκαταστήσουμε και την Python επειδή η υλοποίηση του 

μοντέλου θα γίνει με τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Παρακάτω 
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φαίνεται η διαδικασία (εντολές) που ακολουθήσαμε στην εφαρμογή Terminal της 

εικονικής μηχανής : 

 

 

 

 

Έπειτα χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή για να δούμε εάν έχει γίνει σωστά η 

εγκατάσταση της Java. 

 

Στη συνέχεια πρέπει να διαμορφώσουμε ένα κλειδί για το SSH ,να το αντιγράψουμε  

στο αρχείο εξουσιοδοτημένων κλειδιών και να επαληθεύσουμε τη διαμόρφωση SSH 

συνδέοντας το localhost όπως φαίνεται παρακάτω :  
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να εγκαταστήσουμε το Hadoop και να δημιουργήσουμε τον 

Hadoop user στην εικονική μηχανή. 

 

Αλλάζουμε την τοποθεσία του Hadoop directory με την παρακάτω εντολή 

 

Έπειτα διαμορφώνουμε τον Hadoop user 

 

 

Στο επόμενο βήμα κλείνουμε την εικονική μηχανή και την κλωνοποιούμε δύο φορές 

για να δημιουργήσουμε τα slave1 και slave2. 

Στη συνέχεια πρέπει να επαληθεύσουμε την διεύθυνση IP της εικονικής μηχανής με 

την εντολή  
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Αφού εντοπίσουμε την IP θα πρέπει να μπούμε στο host files του ubuntu και να 

κάνουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος όπως φαίνεται παρακάτω 

 

 

 Χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή και στις τρεις εικονικές μηχανές αλλάζουμε 

τα hostnames και κάνουμε reboot για να γίνουν οι αλλαγές. 

 

 

Ανοίγουμε την εικονική μηχανή master και αλλάζουμε τον χρήστη με την εντολή 

 

Και δημιουργούμε ένα SSH key [ ομοίως και για τους slaves) 
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Έπειτα στον hadoop master ανοίγουμε το core-site.xml και προσθέτουμε τα 

παρακάτω :  

 

 

Στη συνέχεια ανοίγουμε το hdfs-site.xml  και προσθέτουμε τα παρακάτω : 

 

 

Τέλος ανοίγουμε το workers file και προσθέτουμε τις δύο γραμμές για τα slaves. 

 

 



 
52 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αντιγράψουμε τα configurations του Hadoop Master στα 

slaves, και το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές: 

 

Στη συνέχεια πρέπει να διαμορφώσουμε το σύστημα αρχείων HDFS εκτελώντας 

αυτές τις εντολές: 

 

Για να ξεκινήσει το HDFS χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή : 

 

Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και το σύστημα είναι έτοιμο να 

αποθηκεύσει δεδομένα στο HDFS και να τα επεξεργαστεί. 

 

 

6.2 Εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων  από το Twitter 
 

 Για την εκκίνηση του cluster ανοίγουμε τις τρεις εικονικές μηχανές (master , slave1 

και slave2).Στο terminal του master τρέχουμε την ακόλουθη εντολή : 

 

Το αποτέλεσμα της εντολής είναι το παρακάτω : 

 

 Για να ελέγξουμε αν τρέχουν οι αναμενόμενες διεργασίες του Hadoop 

χρησιμοποιούμε την εντολή jps. 
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Με την ίδια εντολή βλέπουμε ποιες διεργασίες τρέχουν στα slaves 

 

 

Για να ελέγξουμε γενικά στατιστικά και πληροφορίες του Hadoop cluster μπαίνουμε 

στις ακόλουθες διευθύνσεις : 

http://user-master:9870/dfshealth.html#tab-datanode 

http://user-master:8088/cluster/nodes 

 

Εικόνα 21 Έλεγχος του Hadoop cluster 

http://user-master:9870/dfshealth.html#tab-datanode
http://user-master:8088/cluster/nodes
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Εικόνα 22 Έλεγχος του Hadoop cluster (1) 

Στις παραπάνω εικόνες μπορούμε να δούμε την κατάσταση του cluster και των 

κόμβων και να ελέγξουμε για τυχόν αποτυχίες. 

6.2.1 Εκτέλεση μιας MapReduce διεργασίας 

 

Στην εικονική μηχανή (Master) έχουμε δημιουργήσει το φάκελο Twitter και 

αποκτάμε πρόσβαση σε αυτόν με την ακόλουθη εντολή. 

 

 

Μέσα στο φάκελο αυτόν τρέχουμε όλες τις επόμενες εντολές. Για την ανάκτηση των 

tweets χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή.(χάσταγκ και αριθμός tweets που 

θέλουμε να πάρουμε ως αποτέλεσμα) 

 

Το αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής είναι εξαγωγή 9000 tweets αναφορικά με το 

hashtag Yahoo.Τα tweets αποθηκεύτηκαν στο αρχείο fetched_tweets.txt στο 

HDFS.Σε αυτό το αρχείο με την παρακάτω εντολή θα πραγματοποιηθεί το 

wordcount. 

 

 Το αρχείο part-00000 που δημιουργείται  μετά την εκτέλεση του wordcount 

αποθηκεύεται στο φάκελο completed-wordcount όπως βλέπουμε παρακάτω 
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Απόσπασμα των αρχείων fetched_tweets.txt και part-00000. 

 

 

Εικόνα 23 Αρχείο tweets 
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Εικόνα 24 Παράδειγμα wordcount 

 

6.2.2 Ανάλυση συναισθήματος των αποθηκευμένων tweets 

 

Συνολικά συλλέχθηκαν από το σύστημα 9000 tweets με αναφορά στην εταιρία Yahoo 

και αποθηκεύτηκαν στο HDFS.Σε αυτό τον όγκο δεδομένων έγινε η απόδοση 

συναισθήματος και ο χαρακτηρισμός τους ως θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. 

 

Με την παραπάνω εντολή δημιουργείται ένα νέο αρχείο part-00000 που 

αποθηκεύεται στο φάκελο completed-senti όπως φαίνεται παρακάτω και μας δίνει τα 

αποτελέσματα της απόδοσης συναισθήματος.  
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Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα και στο αρχείο part-00000 στο φάκελο 

completed-senti : 

 

Εικόνα 25 Αποτελέσματα ανάλυσης συναισθήματος 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι από το σύνολο των 9000 tweets που συλλέχθηκαν, η 

πολικότητα τους με βάση το σύστημα φαίνεται παρακάτω : 

• Το 52,98% των tweets χαρακτηρίστηκαν ως ουδέτερα 

• Το 14,23% των tweets χαρακτηρίστηκαν ως θετικά 

• Το 5,25% των tweets χαρακτηρίστηκαν ως αρνητικά 

 

 

 

7.Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν μέσω βιβλιογραφικών πηγών τα Μεγάλα 

Δεδομένα, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία τους. Τα 

δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν, εξήχθησαν από τον ιστότοπο κοινωνικής 

δικτύωσης Twitter. Διαπιστώθηκε  ότι όχι μόνο αποτελεί μέσο άμεσης επικοινωνίας, 

πληροφόρησης και ενημέρωσης για ζητήματα της σύγχρονης ζωής και 

καθημερινότητας, αλλά διαδραματίζει καίριο ρόλο και στο διαδικτυακό μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα έγινε συλλογή και επεξεργασία 9000 tweets αναφορικά με το hashtag 

Yahoo.Δημιουργήθηκε ένα Hadoop Cluster δύο κόμβων οπού αποθηκεύτηκαν και 

αναλύθηκαν τα δεδομένα. Στο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων έγινε 

wordcount των tweets και στη συνέχεια έγινε ανάλυση συναισθήματος των 

αποθηκευμένων tweets διακρίνοντας τα σε τρεις παραμέτρους: θετικά, αρνητικά και 

ουδέτερα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 
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ανίχνευση συναισθήματος σε δεδομένα κοινωνικών δικτύων μέσω εξόρυξης και 

ανάλυσης είναι εφικτή και υλοποιήσιμη. 

 

7.1 Γιατί να επιλέξετε το Hadoop 
 

 Για να αναλύσουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα από τα δεδομένα μεγάλης 

κλίμακας τα οποία συλλέξαμε από το Twitter χρησιμοποιήσαμε το Hadoop.Πλέον 

υπάρχουν αρκετές επιλογές λογισμικών που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Είναι γνωστό ότι  πλέον μόνο το 20% των δεδομένων σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις είναι δομημένο, και το υπόλοιπο είναι ημιδομημένο ή καθόλου 

δομημένο. Είναι πολύ σημαντικό να διαχειριστούμε τα μη δομημένα δεδομένα που 

δεν παρακολουθούνται με την ίδια ευκολία, όπως είναι και τα real-time tweets. Το 

Hadoop διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους Big Data, είτε δομημένων είτε μη 

δομημένων, κωδικοποιημένων ή μορφοποιημένων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου 

δεδομένων και το καθιστά χρήσιμο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης η 

ίδια δυσκολία υπάρχει και στην αποθήκευση των διαφόρων τύπων δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας. Με το Ηadoop δεν έχουμε αυτή η δυσκολία καθώς το HDFS 

μπορεί και αποθηκεύει διαφόρων τύπων δεδομένα. Το ίδιο ισχύει και με την ταχύτητα 

της επεξεργασίας των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά η οποία γίνεται 

ταχύτερα με την χρήση του Hadoop.Είναι ουσιαστικά ένας σχετικά απλό για τον 

χρήστη λογισμικό που μπορεί να δώσει νόημα και αξία στα δεδομένα ενός 

οργανισμού και ταυτόχρονα χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση καθώς πρόκειται 

για ένα open source λογισμικό.  

 

7.2 Μελλοντικές προτάσεις   
 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα ήταν μια μελλοντική επέκταση της παραπάνω έρευνας και 

ως προς το προφίλ των χρηστών των εν λόγω tweets που αναλύσαμε.To φύλλο ,η 

ηλικία , η καταγωγή και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να 

δώσουν μια νέα διάσταση στα συμπεράσματα της ανάλυσης συναισθήματος και 

περισσότερη αξία στις εταιρικές αποφάσεις μάρκετινγκ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε μια επέκταση της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων 

χρηστών και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το 

Instagram το οποίο είναι πλέον από τα μέσα με την μεγαλύτερη επιρροή στο 

αγοραστικό κοινό. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μια εξόρυξη Instagram data και η 

επεξεργασία τους είναι ένα δύσκολο τεχνικά έργο (λόγω της φύσης των εν λόγω 

δεδομένων που είναι τελείως αδόμητα και με πολλούς θορύβους) με πάρα πολλά 

οφέλη από την αξία τους για την κατανόηση των χρηστών. 
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Τέλος , θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μια μελέτη σε δεδομένα χρηστών που 

χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Μια τέτοια υλοποίηση έχει περισσότερες 

δυσκολίες καθώς ενώ υπάρχουν κάποια λεξικά στην ελληνική γλώσσα δεν είναι 

πάντα συμβατά με τα εργαλεία και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην 

επεξεργασία των δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

get-tweets.sh 

#!/bin/bash 

 

file="fetched_tweets.txt" 

 

# Check if fetched_tweets textfile already exists, if so, remove it 

if [ -f $file ] ; then 

    rm $file 

fi 

 

# Run the python script with the command line argument 

python3 tweet-script.py $1 $2 

 

 

tweet-script.py 

 

""" 

Script to retrieve tweets via tweepy & the twitter api 

Usage: Run ./get-tweets.py <hashtag word> 

""" 

 

#Import the necessary methods from tweepy library 
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import sys 

import GetOldTweets3 as got 

import pandas as pd 

 

 

hashtag_word = sys.argv[1] 

if ('#' not in hashtag_word): 

    hashtag_word = "#" + sys.argv[1] 

 

maxtweet = int(sys.argv[2]) 

 

def get_tweets(hashtag_word, maxtweet): 

    tweetCriteria = got.manager.TweetCriteria().setQuerySearch(hashtag_word)\ 

                                            .setMaxTweets(maxtweet) 

    tweet = got.manager.TweetManager.getTweets(tweetCriteria) 

     

    text_tweets = [[tw.text] for tw in tweet] 

    df= pd.DataFrame(text_tweets, columns = ['Text']) 

     

    return df 

 

df_1 = get_tweets(hashtag_word, maxtweet) 

count= len(df_1.index) 

print("tweets gathered: ",count) 

df_1.to_csv('fetched_tweets.txt', header=None, index=None, sep=' ', mode='a') 
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job.sh 

#!/bin/bash 

 

# Copy textfile to the hdfs job folder 

hdfs dfs -copyFromLocal -f $1 /tweet-wordcounter-job 

 

# Remove completed-wordcount directory from past completed jobs 

hdfs dfs -rm -r -f /completed-wordcount 

 

# MapReduce Job 

hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-3.2.1.jar -

mapper "python3 mapper.py" -reducer "python3 reducer.py" -input /tweet-

wordcounter-job -output /completed-wordcount 

 

 

# Check for local copy of completed-wordcount directory and remove 

if [ -d "completed-wordcount" ]; then 

    rm -rf "completed-wordcount" 

fi 

 

# Copy completed-wordcount directory to local directory 

hdfs dfs -copyToLocal /completed-wordcount 
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mapper.py 

#!/usr/bin/env python 

import io 

import sys 

import string 

 

input_stream = io.TextIOWrapper(sys.stdin.buffer, encoding='ISO-8859-1') 

for line in input_stream: 

 

 line = line.strip() 

            keys = line.split() 

            for key in keys: 

                   for p in string.punctuation: 

 

                           key = key.replace(p, "") 

                           value = 1 

                   if (key): 

                        print( "%s\t%d" % (key, value) ) 

 

 

reducer.py 

#!/usr/bin/env python 

 

import io 
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import sys 

input_stream = io.TextIOWrapper(sys.stdin.buffer, encoding='ISO-8859-1') 

 

 

 

word_dict = {} 

for line in input_stream: 

     line = line.strip() 

     key, value = line.split("\t", 1) 

     value = int(value) 

 

     if key not in word_dict: 

        word_dict[key] = value 

     else: 

        word_dict[key] += value 

 

#Get sorted list of keys 

keys = [(k, word_dict[k]) for k in sorted(word_dict, key=word_dict.get, 

reverse=True)] 

#Print each word with its count 

for k, v in keys: 

     print("%s\t%d" % (k, word_dict[k])) 

 

 

job_senti.py 

#!/bin/bash 
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# Copy textfile to the hdfs job folder 

hdfs dfs -copyFromLocal -f $1 /tweet-senti-job 

 

# Remove completed-wordcount directory from past completed jobs 

hdfs dfs -rm -r -f /completed-senti 

 

# MapReduce Job 

hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-3.2.1.jar -

mapper "python3 mapper_senti.py" -reducer "python3 reducer_senti.py" -input 

/tweet-senti-job -output /completed-senti 

 

# Check for local copy of completed-wordcount directory and remove 

if [ -d "completed-senti" ]; then 

    rm -rf "completed-senti" 

fi 

# Copy completed-wordcount directory to local directory 

hdfs dfs -copyToLocal /completed-senti 

 

mapper_senti.py 

#!/usr/bin/env python 

import io 

import sys 

import string 

from textblob import TextBlob 

 

input_stream = io.TextIOWrapper(sys.stdin.buffer, encoding='ISO-8859-1') 
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for line in input_stream: 

   line = line.strip() 

   if (line): 

      print( "%s\t%f\t%f" % (line, 

TextBlob(line).sentiment.polarity,TextBlob(line).sentiment.subjectivity)) 

 

reducer_senti.py 

#!/usr/bin/env python 

 

import io 

import sys 

from pandas import DataFrame 

import pandas as pd 

input_stream = io.TextIOWrapper(sys.stdin.buffer, encoding='ISO-8859-1') 

tweets = {} 

 

for line in input_stream: 

    line = line.strip() 

    line_parts = line.split("\t", 2) 

    tweets[line_parts[0]] = {} 

    tweets[line_parts[0]]["polarities"] = [] 

    s="" 

    if (float(line_parts[1]) <0): 

         s='Negative' 

    elif(float(line_parts[1])>0): 

          s='Positive' 

    else: 
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         s='Neutral'  

    tweets[line_parts[0]]["polarities"].append(s)    

 

df = pd.DataFrame (tweets).transpose() 

print(df['polarities'].astype('str').value_counts()) 
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