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Περίληψη 

Η χρήση των δεδομένων για τη σωστή, έγκυρη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων αποτελεί ίσως 

το σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία των περισσότερων σύγχρονων επιχειρήσεων 

και οργανισμών. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και τις εφαρμογές, όπως η 

αυξημένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των έξυπνων τηλεφώνων, των 

αισθητήρων που συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες, έχουν οδηγήσει στην αύξηση 

τόσο του όγκου των δεδομένων όσο και στην ποικιλία στις μορφές των δεδομένων. Έτσι, οι 

όροι επιχειρηματική αναλυτική, αναλυτική των μεγάλων δεδομένων και επιστήμη των 

δεδομένων εντοπίζονται στο προσκήνιο της έρευνας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

κατανοήσουμε τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής και να 

διαπιστώσουμε πως οι τεχνικές αναλυτικής των Μεγάλων Δεδομένων μπορούν να 

συμβάλουν στην Επιχειρηματική Αναλυτική. 

Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το πρώτο μέρος 

αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση, όπου αρχικά περιγράφονται τα Μεγάλα Δεδομένα και οι 

τεχνικές αναλυτικής των δεδομένων αυτών με εκτενέστερη ανάλυση στην Μηχανική 

Μάθηση. Επίσης, αναλύονται τα  Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής, 

στα οποία συμβάλουν οι τεχνικές της αναλυτικής των Μεγάλων Δεδομένων. Το θεωρητικό 

μέρος ολοκληρώνεται με την θεωρητική προσέγγιση του μοντέλου της μηχανικής μάθησης 

που αναπτύσσεται κατά την πρακτική εφαρμογή στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των 

ευρημάτων που προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή της διερεύνησης των δεδομένων 

και της μηχανικής μάθησης. Συγκεκριμένα, μέσω του εργαλείου Jupyter Notebook γράφεται 

και εκτελείται ο κώδικας σε γλώσσα Python, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 

βιβλιοθηκών της Python, για την διερεύνηση ενός υπάρχοντος συνόλου δεδομένων, το οποίο 

περιλαμβάνει αξιολογήσεις για ένα μεγάλο πλήθος ταινιών από ένα μεγάλο σύνολο χρηστών. 

Το τελικό σύστημα, θα προτείνει στο χρήστη βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ταινίες 

που δεν έχει ξαναδεί και μπορεί να τον ενδιαφέρουν.  
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Abstract 

Using data for exact, valid and timely decision-making is perhaps the most important factor 

in the success of most modern businesses and organizations. At the same time, developments 

in technology and applications, such as increased use of social media, smart phones, sensors, 

and others, have led to an increase in both the volume of data and the variety of data formats. 

Thus, the terms business analytics, big data analytics and data science are at the forefront of 

research. The purpose of this work is to understand Business Analytics Information Systems 

and to find out how detailed Big Data techniques can contribute to Business Analytics. 

This work is structured in two parts, theoretical and practical. The first part is the theoretical 

approach, where the Big Data and the analytical techniques of this data are first described in 

greater detail in Machine Learning. The Business Analytics Information Systems, to which 

Big Data analytics techniques contribute, are also analyzed. The theoretical part concludes 

with the theoretical approach to the model of machine learning that is developed in practical 

application in the context of this particular work. 

The second part consists of analyzing the data and interpreting the findings resulting from the 

practical application of data exploration and machine learning. Specifically, the Jupyter 

Notebook tool writes and executes code in Python language, including appropriate Python 

libraries, to explore an existing dataset, which includes evaluations of a large number of 

movies by a large number of users. The final system will suggest the user based on specific 

features he has never seen and may be interested in. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή προβλήματος 

Η ψηφιακή αναλυτική (digital analytics) εμφανίστηκε ως μια ανατρεπτική τεχνολογία και 

καινοτόμα λύση για την παγκόσμια οικονομία. Η επιχειρηματική αναλυτική (business 

analytics) είναι ένα αναδυόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο. Τα μεγάλα δεδομένα 

(big data) και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η αναλυτική των μεγάλων δεδομένων (big 

data analytics), όχι μόνο φέρνουν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μιας 

επιχείρησης, αλλά η αναλυτική των δεδομένων και οι επιχειρηματική αναλυτική, 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για τους ακαδημαϊκούς και τους διευθύνοντες 

συμβούλους επιχειρήσεων. Η επιχειρηματική αναλυτική και η αναλυτική των μεγάλων 

δεδομένων έχουν μετατραπεί σε μια τάση που υιοθετείται ευρέως σε βιομηχανίες, 

οργανισμούς και γεωγραφικές περιοχές προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων 

με βάση τα δεδομένα (Sun et al., 2016). 

Η επιχειρηματική αναλυτική και τα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν τις δεξιότητες και 

τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιχειρηματική αναλυτική και την αναλυτική 

των δεδομένων, την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων για τη στήριξη των 

διεργασιών και των αποφάσεων των επιχειρήσεων. Η αναλυτική των μεγάλων δεδομένων 

και η επιχειρηματική αναλυτική αποτελούν μια ανατρεπτική τεχνολογία και καινοτόμο 

λύση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει 

είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών αναλυτικών, της αναλυτικής των 

μεγάλων δεδομένων και των επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων; Αλλά και πως 

μπορεί η επιχειρηματική αναλυτική να ενισχύσει την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων; Καθώς και, πως μπορεί η επιχειρηματική αναλυτική να ενσωματωθεί στα 

πληροφοριακά συστήματα. 

Η τεχνολογία των μεγάλων δεδομένων προσφέρει, μέσω των συστημάτων, πληροφορίες 

και γνώσεις στους τελικούς χρήστες. Ωστόσο, ο χειρισμός αυτής της ποσότητας γνώσεων 
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απαιτεί αυτοματοποίηση και αυτό οδηγεί σε μια τάση επεξεργασίας δεδομένων και 

τεχνικών μηχανικής μάθησης, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών όσο και 

στον τομέα των επιχειρηματικών αναλύσεων. 

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σήμερα είναι καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ποσότητα των 

δεδομένων που είναι διαθέσιμα σήμερα έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ένα μεγάλο 

ερώτημα που γεννιέται είναι, πως η μηχανική μάθηση χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα; 

Επίσης, γιατί η ύλη των δεδομένων έχει σημασία στη μηχανική μάθηση; 

1.2 Στόχος μελέτης 

Στην παρούσα μελέτη ο σκοπός είναι να εφαρμοστεί στην πράξη, με έτοιμα σύνολα 

δεδομένων από τον διαδικτυακό τόπο kaggle.com, μία μέθοδος ανάλυσης δεδομένων που 

ονομάζεται συστήματα συστάσεων. Τα συστήματα συστάσεων είναι διάφορα εργαλεία και 

τεχνικές λογισμικού φιλτραρίσματος, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες από μεγάλο όγκο 

παραγόμενων πληροφοριών, και έχουν ως σκοπό να υποβάλουν προτάσεις στον χρήστη, με 

αυτοματοποιημένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του, τα ενδιαφέροντα του, 

ή ακόμη και την διαδικτυακή συμπεριφορά του σχετικά με κάποιο αντικείμενο (Isinkaye, 

Folajimi, & Ojokoh,, 2015). 

Μέσα από αυτή τη μελέτη στόχος είναι, η κατανόηση της έννοιας των μεγάλων δεδομένων, 

καθώς και των τεχνικών αναλυτικών των μεγάλων δεδομένων και ειδικότερα η τεχνική του 

συνεργατικού φιλτραρίσματος με τα συστήματα συστάσεων. Επίσης, άλλος ένας στόχος 

είναι, η κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικής αναλυτικής και των πληροφοριακών 

συστημάτων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι δύο τεχνολογίες μπορούν να 

ενσωματωθούν ή να λειτουργήσουν συμπληρωματικά η μία με την άλλη. 

1.3 Περιεχόμενα μελέτης 

Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας προσδιορίζονται οι προβληματισμοί 

της μελέτης, το αντικείμενο της μελέτης καθώς και τα περιεχόμενα της όπως 

περιγράφονται στη συνέχεια. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του 

πρακτικού μέρους, δηλαδή για τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για το 

περιβάλλον ανάπτυξης όσο και για τις πηγές από όπου αντλήθηκαν πληροφορίες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου αυτής της μελέτης, 

γίνεται μια σύντομη γνωριμία με την έννοια των μεγάλων δεδομένων, τα χαρακτηριστικά 

τους, τη δομή τους καθώς και τις τεχνικές ανάλυσης και αναλυτικής των μεγάλων 

δεδομένων με έμφαση στη μηχανική μάθηση.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η επιχειρηματική αναλυτική και τα πληροφοριακά 

συστήματα, και καταλήγει με την κατανόηση, σε θεωρητικό επίπεδο, των πληροφοριακών 

συστημάτων επιχειρηματικής αναλυτικής. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει μια περιληπτική παρουσίαση των ενεργειών που κάνει ο 

κώδικας, ώστε να πάρει μια ιδέα ο αναγνώστης, για το πως λειτουργεί ο κώδικας. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η μαθηματική προσέγγιση του 

αλγορίθμου της μηχανικής μάθησης που υλοποιήθηκε κατά την πρακτική εφαρμογή. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται τα δεδομένα και ερμηνεύονται τα ευρήματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης σε συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων. 

Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την ολοκλήρωση της μελέτης και προσεγγίζονται σχετικές προτάσεις προς μελλοντική 

έρευνα.  
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2 Μεθοδολογία 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας, η οποία περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή και 

χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και τις τεχνικές για την αναλυτική των δεδομένων. Για 

τον εντοπισμό του λογισμικού και  την υλοποίηση των τεχνικών, πραγματοποιήθηκε 

αναζήτηση στο διαδίκτυο, ώστε να εντοπιστούν οι αναφορές που μπορούν να συμβάλουν 

στην κατανόηση των βασικών στοιχείων της εργασίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία και οι τεχνικές. Σημαντική συμβολή σε αυτή την αναζήτηση 

και μελέτη δόθηκε από τις πλατφόρμες Kaggle και Udemy, οι οποίες παρέχουν πολύτιμη 

γνώση για την κατανόηση και την εφαρμογή των τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων, 

καθώς επίσης παρέχουν σύνολα δεδομένων για την πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση των 

χρηστών. Παράλληλα σημαντική γνώση αντλήθηκε από τις σελίδες χρήσης των 

συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή, όπως για την 

προγραμματιστική γλώσσα, τις εντολές, τις βιβλιοθήκες και τις συναρτήσεις για τη 

μηχανική μάθηση. 

Έτσι, τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας έχουν ως εξής: 

1. Αναζήτηση σε βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές για τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής και την κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας τους. 

2. Αναζήτηση σε βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές για τα Μεγάλα Δεδομένα και 

τις μεθόδους αναλυτικής αυτών, για την κατανόηση των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής. 
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3. Μελέτη των μεγάλων δεδομένων για τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την 

πρακτική υλοποίηση, και εμβάθυνση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των 

συστημάτων συστάσεων. 

4. Αναζήτηση και εντοπισμός του συνόλου δεδομένων που μπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες τις έρευνας. 

5. Εφαρμογή των γνώσεων, που αποκτήθηκαν από την μελέτη, στο σύνολο των 

δεδομένων. 

6. Ανάλυση και αξιολόγηση των ευρημάτων από την πρακτική εφαρμογή. 

7. Εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

2.2 Python 

Για να αναλυθούν διερευνητικά τα δεδομένα και για να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της 

μηχανικής μάθησης, καθώς και για τη συγγραφή του κώδικα χρησιμοποιήθηκε η 

προγραμματιστική γλώσσα Python. 

Η Python αποτελεί μια δωρεάν, εύκολη στην εκμάθηση της (για κάποιον που γνωρίζει 

άλλες γλώσσες προγραμματισμού) και ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού [python, (n.d.)]. 

Διαθέτει αποτελεσματικές δομές δεδομένων για απλή, αλλά και αποτελεσματική 

προσέγγιση στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Η Python είναι η ιδανική γλώσσα 

για τη συγγραφή προτύπων (scripts) και τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών σε πολλές 

περιοχές στις περισσότερες πλατφόρμες (Guido van Rossum, 2018). 

Ο διερμηνέας (interpreter) Python και η εκτεταμένη τυποποιημένη βιβλιοθήκη είναι 

ελεύθερα διαθέσιμη σε μορφή κώδικα (source) ή σε δυαδική (binary) μορφή για όλες τις 

μεγάλες πλατφόρμες από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Python (https://www.python.org). 

O ίδιος διαδικτυακός τόπος παρέχει επίσης διανομές (distributions) και δείκτες (pointers) 

σε πολλά δωρεάν πρόσθετα (modules), προγράμματα και εργαλεία Python τρίτου μέρους 

(third party) με επιπρόσθετη τεκμηρίωση (Guido van Rossum, 2018). 

https://www.python.org/
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2.2.1 Περιβάλλον ανάπτυξης 

Όσον αφορά το περιβάλλον ανάπτυξης της Python, υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

επιλογές. Μια από αυτές είναι η IPython και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Η 

IPython αποτελεί συντομογραφία της Interactive Python, δηλαδή διαδραστική Python. Η 

IPython  εκτός από το ότι είναι μια χρήσιμη διαδραστική διασύνδεση με την Python 

παρέχει επίσης μια σειρά από χρήσιμες συντακτικές προσθήκες στη γλώσσα (VanderPlas, 

2017). 

Επιπλέον, η IPython είναι στενά συνδεδεμένη με το Project Jupyter, το οποίο παρέχει ένα 

φορητό υπολογιστή (notebook) που βασίζεται στον περιηγητή και είναι χρήσιμο για την 

ανάπτυξη, τη συνεργασία, την κοινή χρήση και ακόμη και τη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της επιστήμης των δεδομένων (VanderPlas, 2017). Αναφορικά με το 

Project Jupyter, πρόκειται για ένα έργο μη κερδοσκοπικό και ανοιχτού κώδικα (open 

source), το οποίο γεννήθηκε από το IPython Project το 2014 για να υποστηρίξει την 

επιστήμη των διαδραστικών δεδομένων (interactive data) και την επιστήμη της 

πληροφορικής σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού [jupyter, (n.d.)]. 

Το IPython Notebook αποτελεί στην πραγματικότητα μια ειδική περίπτωση της ευρύτερης 

δομής Jupyter Notebook, η οποία περιλαμβάνει Notebooks για τη Julia, την R και άλλες 

γλώσσες προγραμματισμού. Ουσιαστικά, η IPython αφορά στην αποτελεσματική χρήση 

της Python για διαδραστικές εφαρμογές πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων 

(VanderPlas, 2017). 

Πιο συγκεκριμένα το Jupyter Notebook είναι μια γραφική διεπαφή με βάση το πρόγραμμα 

περιήγησης στο σκελετό (shell) IPython και βασίζεται σε ένα πλούσιο σύνολο δυναμικών 

δυνατοτήτων προβολής. Εκτός από την εκτέλεση εντολών Python και IPython, το 

Notebook επιτρέπει στο χρήστη να περιλαμβάνει μορφοποιημένο κείμενο, στατικές και 

δυναμικές απεικονίσεις, μαθηματικές εξισώσεις και πολλά άλλα. Επιπλέον, αυτά τα 
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έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν με τρόπο που επιτρέπει σε άλλα άτομα να τα ανοίξουν 

και να εκτελέσουν τον κώδικα στα δικά τους συστήματα (VanderPlas, 2017). 

Για τη χρήση του Jupyter Notebook εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή το λογισμικό 

Anaconda. Το Anaconda είναι μια διανομή Python που μεταφέρει τα περισσότερα εργαλεία 

και τις βιβλιοθήκες Python και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και το Jupyter Notebook 

[Anaconda, (n.d.)]. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του Anaconda είναι το Conda, πρόκειται για ένα σύστημα 

διαχείρισης πακέτων ανοιχτού κώδικα και περιβάλλοντος για την εγκατάσταση πολλαπλών 

εκδόσεων πακέτων λογισμικού και των εξαρτήσεων τους και την εύκολη εναλλαγή μεταξύ 

τους. Λειτουργεί στα λειτουργικά συστήματα Linux, OS X και Windows, και 

δημιουργήθηκε για προγράμματα Python αλλά μπορεί να πακετάρει και να διανέμει 

οποιοδήποτε λογισμικό [Anaconda, (n.d.)]. 

2.3 Διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή για την άντληση των προαπαιτούμενων γνώσεων, 

αλλά και για την εξάσκηση με την μηχανική μάθηση και γενικότερα με την ανάλυση των 

δεδομένων και στη γλώσσα Python χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες διαδικτυακής 

εκπαίδευσης Kaggle και Udemy. 

Η Udemy αποτελεί μια κορυφαία παγκόσμια αγορά για την μάθηση και τη διδασκαλία. 

Συνδέοντας τους μαθητές όλου του κόσμου με τους καλύτερους εκπαιδευτές. Η Udemy 

περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό τόσο για τους απλούς χρήστες που θέλουν να μάθουν και 

να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέματα, όσο και για τις επιχειρήσεις. Τα μαθήματα που 

διαθέτει δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της τεχνογνωσίας, ικανοποιώντας τις ανάγκες 

των χρηστών για μάθηση και ανάπτυξη [Udemy, (n.d.)]. 

Η Kaggle είναι μια διαδικτυακή κοινότητα από επιστήμονες που ασχολούνται με τα 

δεδομένα και τη μηχανική μάθηση, οι οποίοι ανήκουν στην Google LLC. Η Kaggle 

επιτρέπει στους χρήστες, να βρίσκουν και να δημοσιεύουν σύνολα δεδομένων (data sets),  

να εξερευνούν και να δημιουργούν μοντέλα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον επιστημονικών 
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δεδομένων, να συνεργάζονται με άλλους επιστήμονες δεδομένων και μηχανικούς της 

μηχανικής μάθησης και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την επίλυση προβλημάτων 

των επιστημονικών δεδομένων (Lardinois at al, 2017). 
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3  Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) 

3.1 Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της αναλυτικής των μεγάλων δεδομένων (big data analytics) αυξάνεται 

συνεχώς, αφού όλο και περισσότερο οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις αναδιαμορφώνουν 

τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες για να βασιστούν σε ζωντανά δεδομένα (live data) με 

στόχο τις αποτελεσματικότερες τεχνικές μάρκετινγκ (Taylor-Sakyi, 2016). Τα μεγάλα 

δεδομένα είναι μια σχετικά πρόσφατη έννοια και για το λόγο αυτό δεν εντοπίζεται ένας 

συγκεκριμένος ορισμός, αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, για 

να γίνει πιο κατανοητή η έννοια των μεγάλων δεδομένων, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια 

αναφορά στα χαρακτηριστικά και τους τύπους των μεγάλων δεδομένων και στη συνέχεια 

προσεγγίζονται οι τεχνικές αναλυτικής των μεγάλων δεδομένων και ειδικότερα η τεχνική 

της μηχανικής μάθησης.   

3.2 Χαρακτηριστικά 

Τα μεγάλα δεδομένα είναι τεράστια σύνολα από σύνθετα δεδομένα, τα οποία μπορεί να 

είναι τόσο δομημένα, όσο και αδόμητα. Στα μεγάλα δεδομένα δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν οι τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και οι αλγόριθμοι, που 

χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα για τα δομημένα σύνολα δεδομένων (Taylor-Sakyi, 2016).  

Ένα μεγάλο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας αναφέρει ότι, τα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων είναι ο όγκος (volume), η ταχύτητα (velocity) και 

η ποικιλία (variety). Το μοντέλο αυτό αναφέρεται ως τα 3V’s των μεγάλων δεδομένων. Στη 

συνέχεια, δίνεται μια σύντομη περιγραφή του μοντέλου των 3V’s. 

Όγκος (volume) 

Τα μεγάλα δεδομένα χαρακτηρίζονται από τον όγκο, δηλαδή το μέγεθος των παραγόμενων 

και συλλεγόμενων δεδομένων. Τα δεδομένα πλέον αυξάνονται από terabytes σε petabytes 

ή ακόμα και σε zetabytes (Sun et al., 2018). Σημειώνεται επίσης ότι, όσο αυξάνεται ο όγκος  

των μεγάλων δεδομένων τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες για την αποθήκευσή τους 
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(Gandomi and Haider, 2015). Ουσιαστικά, ο όγκος αντιπροσωπεύει την ποσότητα των 

δεδομένων που παράγονται, αποθηκεύονται και λειτουργούν εντός του συστήματος. Η 

αύξηση του όγκου εξηγείται από την αύξηση της ποσότητας των δεδομένων που 

παράγονται και αποθηκεύονται, αλλά και από την ανάγκη για εκμετάλλευση των 

δεδομένων αυτών (Riahi and Riahi, 2018).   

Ταχύτητα (velocity) 

Ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργούνται τα μεγάλα δεδομένα χαρακτηρίζεται από την 

αυξημένη ταχύτητά τους. Στις κλασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων η ενημέρωση των 

μεγάλων δεδομένων γίνεται σε συγκεκριμένες περιόδους, για παράδειγμα κάθε ημέρα, 

κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Ωστόσο, με την αυξημένη ταχύτητα παραγωγής των 

δεδομένων, απαιτείται η επεξεργασία και η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο ώστε να εξαχθεί μια τεκμηριωμένη απόφαση. Γενικότερα, στα μεγάλα 

δεδομένα ο χρόνος επεξεργασίας είναι κρίσιμος (Gandomi and Haider, 2015). Με πιο απλά 

λόγια, η ταχύτητα αντιπροσωπεύει τη συχνότητα με την οποία παράγονται, καταγράφονται 

και μοιράζονται τα δεδομένα. Τα δεδομένα φτάνουν με ροή και πρέπει να αναλύονται σε 

πραγματικό χρόνο (Riahi and Riahi, 2018).   

Ποικιλία (Variety) 

Τα μεγάλα δεδομένα χαρακτηρίζονται, επίσης, από την ποικιλία τόσο στις πηγές όσο και 

στους τύπους των δεδομένων. Δηλαδή, τα μεγάλα δεδομένα μπορεί να προέρχονται από 

πολλές διαφορετικές πηγές αλλά και να σχηματίζουν διαφορετικούς τύπους, όπως 

δομημένα ή αδόμητα δεδομένα (Gandomi and Haider, 2015). Περισσότερα για τους τύπους 

των δεδομένων αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. Η ποικιλία σχετίζεται επίσης με τις 

πιθανές χρήσεις που συνδέονται με δεδομένα που είναι ακατέργαστα (Riahi and Riahi, 

2018).   

Στη μεταγενέστερη βιβλιογραφία, εντοπίζονται άλλα δύο επιπρόσθετα χαρακτηριστικά για 

τα μεγάλα δεδομένα, η εγκυρότητα (veracity) και η αξία (value). Δημιουργώντας έτσι το 

μοντέλο των 5V’s. Αναλυτικότερα: 
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Εγκυρότητα (veracity) 

Είναι σημαντικό οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα μεγάλα δεδομένα να είναι 

αξιόπιστες, δηλαδή, τα μεγάλα δεδομένα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την εγκυρότητα 

τους (Gandomi and Haider, 2015). Δηλαδή, τα μεγάλα δεδομένα πρέπει να είναι αυθεντικά 

και να έχουν μεταξύ τους συνοχή. Ουσιαστικά, όταν τα δεδομένα είναι αξιόπιστα 

διασφαλίζεται ότι προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις και 

παραβιάσεις (Bhardwaj et al., 2017). 

Αξία (value) 

Τα δεδομένα από μόνα τους, όσο «μεγάλα» και αν είναι δεν έχουν καμία αξία. Αυτό που 

θα δώσει αξία στα δεδομένα είναι  η ανάλυση τους με βασικότερο σκοπό να εξαχθούν 

πληροφορίες (Bhadani and Jothimani, 2016).  

3.3 Τύποι δεδομένων 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων είναι η ποικιλία στους τύπους των 

δεδομένων, οι οποίοι διαχωρίζονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους, τα δομημένα, τα 

αδόμητα και τα ημιδομημένα δεδομένα. 

Δομημένα δεδομένα 

Αναλυτικότερα, δομημένα είναι αυτά τα δεδομένα, τα οποία με τη χρήση ενός 

προκαθορισμένου μοντέλου μπορούν να οργανωθούν . Τα δεδομένα σε μορφή πίνακα σε 

μια σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως για παράδειγμα σε ένα αρχείο τύπου excel, 

αποτελούν τα δομημένα δεδομένα. Ωστόσο, τα δομημένα δεδομένα, τα οποία είναι εύκολα 

ως προς την επεξεργασία και την ανάλυση τους, αποτελούν μόνο το 5% του συνόλου των 

δεδομένων που υπάρχουν μέχρι σήμερα (Gandomi and Haider, 2015). 

Αδόμητα δεδομένα 

Από την άλλη στα αδόμητα δεδομένα δεν υπάρχει κάποια δομή οργάνωσης, η οποία να 

αναγνωρίζεται, δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο προκαθορισμένο μοντέλο 
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(Gandomi and Haider, 2015). Ουσιαστικά, πρόκειται για δεδομένα, στα οποία δεν υπάρχει 

η δυνατότητα να αποθηκευτούν σε μορφή πίνακα μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων (Sint et 

al., 2009). Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αδόμητων δεδομένων αποτελούν τα βίντεο, τα 

κείμενα και ο ήχος (Gandomi and Haider, 2015).  

Ημιδομημένα δεδομένα 

Τέλος, τα ημιδομημένα δεδομένα είναι κάτι μεταξύ των αδόμητων και των δομημένων 

δεδομένων. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα για τα ημιδομημένα δεδομένα είναι 

τα αρχεία σε μορφή XML (Gandomi and Haider, 2015). 

3.4 Αναλυτική μεγάλων δεδομένων 

Γενικά, τα μεγάλα δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που υπερβαίνουν την τυπική 

χωρητικότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας και υπολογιστικής ισχύς των συμβατικών 

βάσεων δεδομένων και των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Ως πόρος, τα μεγάλα δεδομένα 

απαιτούν εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάλυση και την 

εξαγωγή μοτίβων από μεγάλης κλίμακας δεδομένα (Najafabadi et al., 2015). 

Η αναλυτική των μεγάλων δεδομένων αναφέρεται στη διαδικασία συλλογής, οργάνωσης 

και ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων για την ανεύρεση διαφορετικών προτύπων και 

άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Η αναλυτική των μεγάλων δεδομένων είναι ένα σύνολο 

τεχνολογιών και τεχνικών που απαιτούν νέες μορφές ολοκλήρωσης για να αποκαλύψουν 

κρυφές τιμές από μεγάλα σύνολα δεδομένων που είναι διαφορετικά από τα συνηθισμένα, 

πιο περίπλοκα και μεγάλης κλίμακας. Επικεντρώνεται κυρίως στην επίλυση νέων 

προβλημάτων ή παλαιών προβλημάτων με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο 

(Verma et al., 2016). 

Ειδικότερα, η αναλυτική των δεδομένων είναι η εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων για την 

απόκτηση πληροφοριών από δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών ή αποφάσεων υποστήριξης (Baum et 

al., 2018). 
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3.4.1 Τύποι αναλυτικής 

Είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά είδη αναλυτικής, καθώς 

οι διαφορές αυτές έχουν επιπτώσεις στις τεχνολογίες και τις αρχιτεκτονικές που 

χρησιμοποιούνται για την αναλυτική των μεγάλων δεδομένων. Οι τύποι της αναλυτικής 

διαχωρίζονται στην περιγραφική, στην διαγνωστική, στην προγνωστική και στη 

συντακτική. Μια σύντομη περιγραφή των τύπων της αναλυτικής για τα μεγάλα δεδομένα 

δίνεται ακολούθως. 

Περιγραφική Αναλυτική (Descriptive Analytics) 

Η περιγραφική αναλυτική αφορά το προκαταρκτικό στάδιο επεξεργασίας δεδομένων και 

δημιουργεί ένα σύνολο ιστορικών δεδομένων. Οι μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων (data 

mining) οργανώνουν τα δεδομένα και βοηθούν στην αποκάλυψη προτύπων που 

προσφέρουν γνώση. Οι περιγραφικές αναλύσεις παρέχουν μελλοντικές πιθανότητες και 

τάσεις και δίνουν μια ιδέα για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον (Riahi and Riahi, 2018). 

Γενικότερα, η περιγραφική αναλυτική αποκαλύπτει τι συμβαίνει. Ωστόσο, μια τάση είναι 

να συμπεριληφθούν τα ευρήματα από την προγνωστική ανάλυση για την εξαγωγή 

προβλέψεων, όπως οι προβλέψεις μελλοντικών πωλήσεων (Watson, 2014). 

Διαγνωστική Αναλυτική (Diagnostic Analytics) 

Οι διαγνωστικές αναλυτικές αναζητούν τη βασική αιτία ενός προβλήματος. 

Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν γιατί συνέβη κάτι. Αυτός ο τύπος προσπαθεί να βρει 

και να κατανοήσει τα αίτια των γεγονότων και συμπεριφορών (Riahi and Riahi, 2018). 

Προγνωστική Αναλυτική (Predictive Analytics) 

Χρησιμοποιεί προηγούμενα δεδομένα για να προβλέψει τι είναι πιθανόν να συμβεί στο 

μέλλον. Η προγνωστική ανάλυση χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές, όπως η εξόρυξη 

δεδομένων (data mining) και η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), για να αναλύσει 

τα τρέχοντα δεδομένα και να κάνει σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί (Riahi and Riahi, 

2018). Για πολλές εφαρμογές πρόγνωσης, ο στόχος είναι το μάρκετινγκ, δηλαδή να 
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κατανοηθεί καλύτερα τι είναι αυτό που θέλουν οι πελάτες, ποιες είναι οι ανάγκες τους και 

ποιες είναι οι προτιμήσεις τους (Watson, 2014). 

Κανονιστική Αναλυτική (Prescriptive Analytics) 

Η κανονιστική αναλυτική είναι αφιερωμένη στην εξεύρεση των κατάλληλων μέτρων που 

πρέπει να ληφθούν, δηλαδή στο τι πρέπει να γίνει. Οι συντακτικές αναλυτικές 

χρησιμοποιούν παραμέτρους από την προγνωστική αναλυτική για να βρουν την καλύτερη 

λύση (Riahi and Riahi, 2018). 

3.4.2 Τεχνικές αναλυτικής 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές αναλυτικής για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων, οι 

τεχνικές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους και σε ορισμένες περιπτώσεις επικαλύπτονται. Η 

ταξινόμηση των τεχνικών διαχωρίζεται στην εξόρυξη δεδομένων, στη μηχανική μάθηση, 

στα νευρωνικά δίκτυα και στην αναγνώριση προτύπων (Borodo et al., 2016). 

Μηχανική μάθηση (Machine Learning) 

Η μηχανική μάθηση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη μελέτη αλγορίθμων που 

καταλήγουν στη συνάρτηση που υπολογίζεται από τα δείγματα δεδομένων. Με άλλα λόγια, 

η μηχανική μάθηση μπορεί να μάθει από τα δεδομένα και να προσαρμοστεί στις αλλαγές 

και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί, χωρίς την ανάγκη σαφούς προγραμματισμού (Baum 

et al., 2018), (Borodo et al., 2016). Στην υποενότητα που ακολουθεί δίνεται εκτενέστερη 

περιγραφή σχετικά με την τεχνική της μηχανικής μάθησης, αφού αποτελεί βασικό στοιχείο 

του πρακτικού μέρους της παρούσας εργασίας.  

Στατιστικές (Statistics) 

Οι στατιστικές τεχνικές αναλυτικής ενοποιούν τις μεθόδους σύμπτυξης (condense), 

περιγραφής (describe) και αξιολόγησης (evaluate) των δεδομένων, βοηθώντας έτσι στη 

δημιουργία μιας περίληψης μεγάλων όγκων δεδομένων. Έτσι, οι στατιστικές παρέχουν πιο 

κατανοητές πληροφορίες για τα δεδομένα και υποστηρίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Baum et al., 2018). 
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Προσομοίωση (Simulation) 

Η τεχνική προσομοίωσης μιμείται πολύπλοκα συστήματα του πραγματικού κόσμου 

κατασκευάζοντας ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αξιολογηθεί 

αριθμητικά. Έτσι, η προσομοίωση παρέχει την ευκαιρία να εκτιμηθεί η συμπεριφορά και 

τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος σε ορισμένα σενάρια (Baum et al., 2018). 

Βελτιστοποίηση (Optimization) 

Η τεχνική της βελτιστοποίησης περιλαμβάνει ανεξάρτητες μεταβλητές και ένα μέτρο μιας 

αντικειμενικής συνάρτησης, ανάλογα με τις μεταβλητές. Στο τέλος της βελτιστοποίησης, ο 

συνδυασμός ορισμένων τιμών στις μεταβλητές οδηγεί σε μια βέλτιστη αντικειμενική τιμή 

συνάρτησης (Baum et al., 2018). 

Εξόρυξη δεδομένων (data mining) 

Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πληροφοριών από τα 

δεδομένα. Χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση, την παλινδρόμηση και την 

χαρτογράφηση του κανόνα συσχέτισης. Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων αντιμετωπίζουν 

εξίσου υπολογιστική και πολυπλοκότητα δεδομένων που είναι εγγενή στα μεγάλα 

δεδομένα (Borodo et al., 2016). 

3.4.2.1 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 

Η μηχανική μάθηση έχει καταστεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στους αναπτυξιακούς 

οργανισμούς που αναζητούν καινοτόμους τρόπους αξιοποίησης των στοιχείων ενεργητικού 

για να βοηθήσουν την επιχείρηση να αποκτήσει ένα νέο επίπεδο κατανόησης. Με τα 

κατάλληλα μοντέλα μηχανικής μάθησης, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

προβλέπουν συνεχώς τις αλλαγές στην επιχείρηση, ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν 

τι θα ακολουθήσει. Δεδομένου ότι τα δεδομένα προστίθενται συνεχώς, τα μοντέλα 

μηχανικής μάθησης εξασφαλίζουν ότι η λύση ενημερώνεται συνεχώς. Εάν ένας 

οργανισμός χρησιμοποιεί τις πιο κατάλληλες και συνεχώς μεταβαλλόμενες πηγές 
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δεδομένων στο πλαίσιο της μηχανικής μάθησης, έχει την ευκαιρία να προβλέψει το 

μέλλον. 

Η μηχανική μάθηση λειτουργεί σε τρία βασικά στάδια, την προεπεξεργασία, την εκμάθηση 

και την αξιολόγηση των δεδομένων. Η προεπεξεργασία δεδομένων προετοιμάζει τις 

ακατέργαστες πληροφορίες στη σωστή μορφή για τα επακόλουθα βήματα μάθησης. 

Συνήθως, τα ακατέργαστά δεδομένα είναι αδόμητα. Το βήμα της προεπεξεργασίας 

μετατρέπει αυτές τις πληροφορίες σε ένα πλαίσιο (frame) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως συμβολή στη μάθηση μέσω του καθαρισμού των πληροφοριών, της εξαγωγής, της 

αλλαγής και του συνδυασμού. Το στάδιο της εκμάθησης επιλέγει τους μαθησιακούς 

υπολογισμούς και τις παραμέτρους για την παραγωγή επιθυμητών αποδόσεων 

χρησιμοποιώντας τις προεπεξεργασμένες πληροφορίες εισόδου (Divya et al., 2018). 

Ορισμένες τεχνικές μάθησης, ιδιαίτερα η αυθεντική μάθηση (authentic learning), μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προεπεξεργασία πληροφοριών. Η αξιολόγηση γίνεται 

μετά από την απόφαση για την εκτέλεση των εκπαιδευμένων μοντέλων. Για παράδειγμα, η 

αξιολόγηση εκτέλεσης ενός ταξινομητή περιλαμβάνει προσδιορισμό του συνόλου των 

δεδομένων, μέτρηση της εκτέλεσης, εκτίμηση του σφάλματος και πραγματικές δοκιμές 

(Divya et al., 2018). 

Με πιο απλά λόγια, το βασικό επίπεδο της μηχανικής μάθησης αναφέρεται σε κάθε τύπο 

προγράμματος (λογισμικού) υπολογιστή που μπορεί να μάθει από μόνο του χωρίς να 

χρειάζεται να προγραμματιστεί ρητά από έναν άνθρωπο. Μερικά παραδείγματα της 

μηχανικής μάθησης που συναντάμε στην καθημερινότητα μας αποτελούν τα φίλτρα της 

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, οι ανιχνευτές απάτης (fraud detector) και οι προτάσεις για 

τα προϊόντα. 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να διαχωριστεί σε επιτηρούμενη (supervised) μάθηση, σε μη 

επιτηρούμενη (unsupervised) καθώς και σε μοντελοποίηση του συνόλου (ensemble 

modeling), η οποία χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνικών προσεγγίσεων και ημι-

επιτηρούμενης (semi-supervised) μάθησης. Η ημι-επιτηρούμενη μάθηση συνδυάζει 

προσεγγίσεις με και χωρίς επιτήρηση (Wehle, 2017). 
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Επιτηρούμενη μάθηση (supervised learning) 

Στην επιτηρούμενη μάθηση, ο χρήστης εκπαιδεύει το πρόγραμμα για να δημιουργήσει μια 

απάντηση βασισμένη σε ένα γνωστό και επισημασμένο σύνολο δεδομένων (Wehle, 

(2017)). Στην επιτηρούμενη μάθηση οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που ασχολούνται 

περισσότερο με την ταξινόμηση (classification) είναι οι γραμμικοί ταξινομητές (linear 

classifiers), η αλγοριθμική παλινδρόμηση (logistic regression), ο ταξινομητής Naïve Bayes 

(Classifier Naïve Bayes), ο μηχανισμός perceptron (προσομοίωση ανθρώπινου εγκεφάλου), 

οι διανυσματικές υποστηρικτικές μηχανές (Support Vector Machines - SVM), οι 

τετραγωνικοί ταξινομητές (quadratic classifiers), η συσταδοποίηση (K-Means Clustering), 

ο η ενίσχυση (boosting), τα δέντρα απόφασης (decision tress), τα τυχαία δάση (random 

forest - RF), τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), τα δίκτυα Bayesian (Bayesian 

networks) και άλλα (Osisanwo et al., 2017), (Wehle, 2017). 

Μη επιτηρούμενη μάθηση (Unsupervised learning) 

Στην μη επιτηρούμενη μηχανική μάθηση, οι αλγόριθμοι δημιουργούν απαντήσεις σε 

άγνωστα και μη επισημασμένα δεδομένα. Οι επιστήμονες δεδομένων συνήθως 

χρησιμοποιούν μη επιτηρούμενες τεχνικές για την ανεύρεση προτύπων σε νέα σύνολα 

δεδομένων. Συχνά, στη μη επιτηρούμενη μηχανική μάθηση χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι 

ομαδοποίησης, όπως ο αλγόριθμος K-means (Wehle, 2017). 

Ο προγραμματισμός των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης μπορεί να γίνει με μια σειρά από 

τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Java, η Python, η Scala, η R και άλλες. 

Στη δικιά μας εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε την Python. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα πλαίσια (pre-built frameworks) μηχανικής 

μάθησης, ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία. 
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4 Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής 

4.1 Εισαγωγή 

Καθώς οι επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται όλο και πιο σημαντικοί παράγοντες για την 

διαφοροποίηση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 

αναλυτικά στοιχεία για να δώσουν αξία στις διεργασίες τους. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις 

βλέπουν τα δεδομένα τους ως την κύρια επιχειρηματική τους περιουσία [Davenport, 

(2006)]. Σε οργανωτικές ρυθμίσεις, η λειτουργία της πληροφορικής είναι επιφορτισμένη με 

τη διαχείριση και την ενσωμάτωση δεδομένων ως παράγοντα των διαδικασιών και των 

αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα. Η εμφάνιση των μεγάλων δεδομένων ενίσχυσε 

περαιτέρω τη σημασία της πληροφορικής σε αυτόν τον ρόλο, με αποτέλεσμα σημαντικές 

συνέπειες για τα πληροφοριακά συστήματα (Abbasi et al., 2016). 

4.2 Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα  

Τα πληροφοριακά συστήματα (Information Systems - IS) γίνονται ολοένα και περισσότερο 

αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο σημερινό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Οι οργανισμοί βασίζονται στα πληροφοριακά συστήματα για ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών λειτουργιών διαχείρισης, με πιο 

σύνθετες στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, τα πληροφοριακά 

συστήματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνεχή συνάφεια και στη γενική 

στρατηγική για πολλούς οργανισμούς (Aureli et al., 2014). 

Τα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα – ΕΠΣ (Enterprise Information Systems - 

EIS) έχουν προσελκύσει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή σε ακαδημαϊκούς κύκλους, 

οργανισμούς και επιχειρήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Μπορούμε να ορίσουμε ένα ΕΠΣ 

ως ένα πληροφοριακό σύστημα που έχει μια κοινή κεντρική βάση δεδομένων και 

υποστηρίζει δραστηριότητες σε πολλαπλά τμήματα της επιχείρησης μέσω της 

ενσωμάτωσης των λειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων, όπως τα πληροφοριακά 

συστήματα λογιστικής, χρηματοδότησης και μάρκετινγκ, καθώς επίσης και λειτουργικά 

συστήματα και συστήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους στο 
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διαδίκτυο. Τα συστήματα αυτά βοηθούν τους διαχειριστές και τις επιχειρήσεις να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους, επιτρέποντάς τους να μοιράζονται απρόσκοπτα δεδομένα 

και πληροφορίες μεταξύ των τμημάτων και με εξωτερικούς επιχειρηματικούς εταίρους 

(Sun et al., 2016). 

Τα συστήματα ΕΠΣ αποτελούνται κυρίως από συστήματα επιχειρηματικού 

προγραμματισμού πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), συστήματα διαχείρισης 

αλυσίδας εφοδιασμού (Supply Chain Management - SCM), συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) και συστήματα 

διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management - KM) (Sun et al., 2016). 

4.3 Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) 

Η αναλυτική είναι κάτι που κάθε επιχείρηση χρειάζεται για να παραμείνει ανταγωνιστική 

στον σημερινό κόσμο της πληροφορίας. Κάθε διαχειριστής πρέπει τουλάχιστον να 

κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης και πότε και πού να την εφαρμόσει. Η 

επιχειρηματική αναλυτική αποτελεί μια εκτεταμένη μορφή της αναλυτικής των δεδομένων 

ή ένα είδος εφαρμογής της αναλυτικής των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 

αναλυτικής των μεγάλων δεδομένων. 

Η επιχειρηματική αναλυτική συνίστανται από περιγραφικές (descriptive), κανονιστικές 

(prescriptive) και προγνωστικές (predicative) αναλύσεις (Sun et al., 2016). Θυμίζουμε ότι 

τα περιγραφικά αναλυτικά στοιχεία, αφορούν το τι συνέβη και το τι συμβαίνει. Τα 

προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία επικεντρώνονται στην πρόβλεψη των τάσεων παρέχοντας 

μια επιχειρησιακή λύση για το τι θα συμβεί και γιατί θα συμβεί. Τέλος, τα κανονιστικά 

αναλυτικά στοιχεία βοηθούν στη λήψη αποφάσεων μιας επιχείρησης για το τι πρέπει να 

γίνει και γιατί να γίνει. 

Οι τεχνολογικές πτυχές της επιχειρηματικής αναλυτικής βασίζονται στα συστήματα λήψης 

αποφάσεων (Holsapple et al., 2014). Ωστόσο, η επιχειρηματική αναλυτική έχει τις ρίζες 

της πέρα από τα μαθηματικά, την πληροφορική και την επιχειρησιακή έρευνα. Τα 

επιχειρηματικά δεδομένα μπορεί να είναι μη αριθμητικά και οι επιχειρηματικές λύσεις τους 
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μπορεί να βασίζονται στην ποιοτική ανάλυση, στην αιτιολογία, στη συνεργασία και στη 

διαπραγμάτευση  (Sun et al., 2016). Επομένως, η επιχειρηματική αναλυτική βασίζεται στη 

θεωρία, τις τεχνολογίες, τα συστήματα και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τη λήψη 

αποφάσεων μέσω της παροχής ισχυρών μηχανισμών για την ανακάλυψη, την απόκτηση, 

την παραγωγή, την αφοσίωση, την επιλογή, και την εκπομπή δεδομένων, πληροφοριών και 

τη γνώση (Holsapple et al., 2014). 

4.4 Πληροφοριακά συστήματα & Επιχειρηματική αναλυτική 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες υποενότητες, η αναλυτική των δεδομένων 

συμβάλει στην ανάπτυξη των ΕΠΣ, επειδή μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων με δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις. 

Τόσο τα ΕΠΣ όσο και η αναλυτική των δεδομένων δίνουν έμφαση στα δεδομένα ως 

στρατηγικό πόρο για τις επιχειρήσεις. Τα ΕΠΣ περιλαμβάνουν την διαδραστική 

οπτικοποίηση (interactive visualization) για την εξερεύνηση των δεδομένων και την 

ανακάλυψη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της αναλυτικής των μεγάλων 

δεδομένων. Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν αναλυτικά 

εργαλεία για τη χρήση δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ (Sun et al., 2016). 

Τα αναλυτικά εργαλεία αποτελούν μέρος κάθε συστήματος επιχειρηματικής αναλυτικής. 

Αυτό συνεπάγεται ότι τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα και οι επιχειρηματική 

αναλυτική μοιράζονται μερικά κοινά εργαλεία για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και τη 

βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης των επιχειρήσεων (Sun et al., 2016). 

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τέσσερις τεχνολογίες 

αιχμής, τα νέφη (cloud), τα έξυπνα τηλέφωνα, τα μεγάλα δεδομένα και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Κάθε ένας από αυτούς τους πυλώνες αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό είδος των 

τεχνολογιών του διαδικτύου (Sun et al., 2014). Κάθε μια από αυτές τις υπηρεσίες 

υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της αναλυτικής των δεδομένων, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Υπηρεσίες αναλυτικής των επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων (Sun et al., 2016) 

Στο σχήμα αυτό οι αναζητήσεις ιστού ανήκουν σε υπηρεσίες και τεχνολογίες νέφους. Οι 

υπηρεσίες των μεγάλων δεδομένων, εάν σχετίζονται με το διαδίκτυο, βασίζονται στην 

υποδομή του διαδικτύου, διαφορετικά βασίζονται στα συστήματα υλικού και στα 

πληροφοριακά συστήματα (Sun et al., (2016). 

Ολοκληρώνοντας, οι επιχειρηματικές αναλυτικές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

των ΕΠΣ (Sun et al., (2014). Από τεχνολογικής άποψη, η επιχειρηματική αναλυτική είναι 

τεχνικά προσανατολισμένη προς τις επιχειρηματικές τεχνικές και διευκολύνουν τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων και, στη συνέχεια, βελτιώνουν τα ΕΠΣ ως συστατικό στοιχείο 

του συστήματος. Από την άποψη των δεδομένων, η επιχειρηματική αναλυτική βασίζεται σε 

στοιχεία δεδομένων. Τα δεδομένα και τα μεγάλα δεδομένα έχουν καταστεί στρατηγικός 

πόρος για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, ιδίως για τους πολυεθνικούς οργανισμούς 

και τα ΕΠΣ. Ανακαλύπτοντας χρήσιμα μοτίβα, πληροφορίες και γνώσεις από βάσεις 

δεδομένων, αποθήκες δεδομένων, αγορές δεδομένων και το διαδίκτυο έχουν γίνει τα 

κεντρικά θέματα τόσο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και για τα 

πληροφοριακά συστήματα (Laudon and Laudon, 2012).  
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5 Συνεργατικό Φιλτράρισμα 

5.1 Εισαγωγή 

Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα μεγάλα super markets, κατά τα 

προηγούμενα χρόνια, είναι η σωστή τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια τους. Σήμερα 

όλοι γνωρίζουν πως ένας πελάτης ο οποίος θα ψωνίσει ένα είδος φρούτου, το πιο πιθανό 

είναι να ψωνίσει και ακόμη ένα άλλο παρόμοιο με το προηγούμενο. 

Έτσι σήμερα τα προϊόντα στα ράφια των super markets δεν είναι τυχαία τοποθετημένα. 

Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες στον πελάτη να ψωνίσει προϊόντα τα οποία δεν είχε στο 

μυαλό του. Προφανώς αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα κέρδη για αυτές τις επιχειρήσεις.    

5.2 Ορισμός 

Πολλές φορές αναρωτιέται ο αναγνώστης μίας ιστοσελίδας, ή ακόμη και ο χρήστης 

κάποιας διαδικτυακής υπηρεσίας ψυχαγωγίας, όπως είναι το Netflix, όταν αναζητεί μία 

ταινία, το πώς είναι δυνατών να του προτείνει ταινίες με όμοια χαρακτηριστικά με αυτήν 

την ταινία που έχει ψάξει στο παρελθόν, ή έχει δει. Η απάντηση είναι πιο απλή από όσο 

νομίζαμε. 

Το συνεργατικό φιλτράρισμα στηρίζεται πίσω από ένα σύστημα προτάσεων. Η ιδέα πίσω 

από το σύστημα προτάσεων βάσει περιεχομένου, είναι να προτείνουμε ένα στοιχείο σε 

έναν χρήστη το οποίο βασίζεται σε σύγκριση μεταξύ του περιεχομένου του προφίλ του 

χρήστη. Με άλλα λόγια; Ενδέχεται να λάβω μια πρόταση για μια ταινία, με βάση την 

περιγραφή άλλων ταινιών.  

Η βασική ιδέα, όμως, είναι η εξής. Οι ταινίες οι οποίες είναι πιο δημοφιλείς και πιο 

αναγνωρισμένες θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αρέσουν στο μέσο κοινό. Η 

εφαρμογή αυτού του μοντέλου είναι εξαιρετικά απλή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε 

είναι να ταξινομήσουμε τις ταινίες μας με βάση τις βαθμολογίες και τη δημοτικότητα και 

έπειτα να εμφανίσουμε μια λίστα με τις κορυφαίες ταινίες. Αυτό το μοντέλο όμως δεν 

παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις βάσει του χρήστη.  
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Ο βασικός δείκτης για την κατανομή των ταινιών είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας της κάθε 

ταινίας. Για να πάρει τη τελική βαθμολογία η κάθε ταινία στο IMDb χρησιμοποιείται μια 

σταθμισμένη μέση βαθμολογία.(Εικόνα 2) (Aditya Sharma., 2020). 

 

Εικόνα 2: Σταθμισμένη μέση βαθμολογία (Aditya Sharma., 2020) 

Όπου v είναι ο αριθμός των ψήφων της ταινίας, m οι ελάχιστες ψήφοι που πρέπει να 

καταγραφούν, σύμφωνα με το IMDb 156 τουλάχιστον, R είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας 

και C ο μέσος όρος όλων των ψήφων των ταινιών. Για το συνεργατικό φιλτράρισμα 

χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση που θα αναφερθεί στο πρακτικό μέρος της παρούσας 

εργασίας, η οποία υπολογίζει τις μεγαλύτερες τιμές σε ένα σποραδικό πίνακα. 

Τα συνεργατικά φιλτραρίσματα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο τρόπους. Φιλτράρισμα 

βάση χρηστών και φιλτράρισμα βάση στοιχείων. Τα φιλτραρίσματα βάσει χρηστών 

προτείνουν προϊόντα σε έναν χρήστη που τους άρεσαν παρόμοιοι χρήστες. Για παράδειγμα, 

Η Αλίκη και ο Μπομπ έχουν παρόμοιο ενδιαφέρον για τα βιβλία. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό 

τους αρέσουν τα ίδια βιβλία και κάποια άλλα βιβλία δεν τους αρέσουν. Όμως 

κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο στην αγορά και η Αλίκη το διάβασε και της άρεσε. Άρα είναι 

πολύ πιθανό ότι θα αρέσει και στον Μπομπ. Έτσι το σύστημα του προτείνει αυτό το βιβλίο. 

Τα φιλτραρίσματα βάσει στοιχείων εντοπίζουν παρόμοια στοιχεία με βάση τον τρόπο τον 

οποίο οι χρήστες το έχουν αξιολογήσει στο παρελθόν. Για παράδειγμα εάν η Αλίκη ο 

Μπομπ και η Άννα έχουν δώσει 5 αστέρια στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και στο Χόμπιτ, 

το σύστημα αναγνωρίζει τα στοιχεία ως παρόμοια. Επομένως εάν κάποιος αγοράσει τον 

Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το σύστημα θα προτείνει επίσης και το Χόμπιτ σε αυτόν. 

Στις υπό ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται τα συστήματα συστάσεων, το 

συνεργατικό φιλτράρισμα και η παραγοντοποίηση ιδιόμορφων τιμών. 
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5.3 Συστήματα συστάσεων (Recommender Systems) 

Τα συστήματα συστάσεων όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι εργαλεία και τεχνικές 

λογισμικού για την υποβολή προτάσεων σε χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις 

τους με αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι προτάσεις που παρέχονται έχουν ως στόχο να 

υποστηρίξουν τους χρήστες σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Από τεχνικής απόψεως, τα συστήματα συστάσεων έχουν τις ρίζες τους σε διάφορους 

τομείς όπως η ανάκτηση πληροφοριών (Information Retrieval), η ταξινόμηση κειμένου 

(text classification), η μηχανική μάθηση και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 

(Decision Support Systems - DSS). Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερφόρτωσης πληροφοριών (Information Overload) 

προτείνοντας ενδιαφέροντα ή χρήσιμα αντικείμενα στους χρήστες. Έχουν αποδειχθεί ότι 

είναι αντάξια εργαλεία για τους χρήστες του διαδικτύου να ασχολούνται με την 

υπερφόρτωση πληροφοριών και έχουν γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή και ισχυρά εργαλεία 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Nilashi et al., 2013).  

Πολλά υπάρχοντα συστήματα συστάσεων βασίζονται στο Συνεργατικό Φιλτράρισμα 

(Collaborative Filtering - CF) και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά με ισχυρές τεχνικές σε πολλές γνωστές εταιρείες 

ηλεκτρονικού εμπορίου (Nilashi et al., 2013). 

5.4 Συνεργατικό φιλτράρισμα με SVD 

Στην πρακτική εφαρμογή της παρούσας εργασίας, η διαδικασία και τα αποτελέσματα της 

οποίας παρουσιάζονται αναλυτικά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, εφαρμόστηκε η 

ανάλυση των δεδομένων με μηχανική μάθηση και συγκεκριμένα με συνεργατικό 

φιλτράρισμα (Collaborative Filtering) με χρήση παραγοντοποίησης ιδιόμορφων τιμών 

(Singular Value Decomposition - SVD). Η SVD αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

έννοιες της γραμμικής άλγεβρας για τη μηχανική μάθηση. 

Με τον όρο συνεργατικό φιλτράρισμα αναφερόμαστε σε έξυπνες τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται από τα συστήματα συστάσεων (Recommender Systems) και 



Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής                                                                       Νικολούδης Λάμπρος - Αθανάσιος  

 

[ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ] ELENI 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Δ. Π. Μ. Σ. στα Πληροφορικά Συστήματα                                                                                                     25 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εξατομικευμένων συστάσεων. Η βασική ιδέα του 

συνεργατικού φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες που έχουν συμφωνήσει στο παρελθόν 

τείνουν να συμφωνούν στο μέλλον. Μια κοινή και επιτυχημένη προσέγγιση της 

συνεργατικής πρόβλεψης (Collaborative Prediction) είναι να ταιριάζει μία ανάλυση 

παραγόντων (factor model) με τα αρχικά δεδομένα αξιολόγησης και να το χρησιμοποιεί για 

να κάνει περαιτέρω προβλέψεις. Μία ανάλυση παραγόντων προσεγγίζει τις 

παρατηρούμενες προτιμήσεις των χρηστών σε ένα χώρο μικρού μεγέθους, προκειμένου να 

αποκαλύψει χαρακτηριστικά που εξηγούν τις προτιμήσεις των χρηστών (Vozalis et al., 

2019).  

5.5 Συνεργατικό Φιλτράρισμα (Collaborative Filtering) 

Το συνεργατικό φιλτράρισμα είναι ένας δημοφιλής αλγόριθμος συστάσεων που βασίζει τις 

προβλέψεις και τις συστάσεις του για τις αξιολογήσεις ή τη συμπεριφορά άλλων χρηστών 

στο σύστημα. Η θεμελιώδης παραδοχή αυτής της μεθόδου είναι ότι οι απόψεις άλλων 

χρηστών μπορούν να επιλεγούν και να συγκεντρωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν 

μια λογική πρόβλεψη της προτίμησης του ενεργού χρήστη. Δυστυχώς, υποθέτουν ότι, αν οι 

χρήστες συμφωνούν για την ποιότητα ή τη συνάφεια ορισμένων αντικειμένων, τότε 

πιθανότατα θα συμφωνήσουν και για άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα αν σε μια ομάδα 

χρηστών αρέσουν τα ίδια πράγματα με τη Μαρία, τότε και στη Μαρία είναι πιθανό να της 

αρέσουν τα πράγματα που αρέσουν και στην ομάδα χρηστών που δεν έχει δει ακόμη 

(Ekstrand et al., 2010). 

5.5.1 Διαδικασίες συνεργατικού φιλτραρίσματος 

Ο στόχος ενός αλγόριθμου συνεργατικού φιλτραρίσματος είναι να προτείνει νέα προϊόντα 

ή να εκτιμήσει την χρησιμότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος για ένα συγκεκριμένο 

χρήστη, ανάλογα με τα παρελθόντα συμφέροντα αυτού του χρήστη και τις απόψεις άλλων 

παρόμοιων χρηστών. Υπάρχουν δύο εργασίες που μπορεί να εκτελέσει ένα συνεργατικό 

φιλτράρισμα, οδηγώντας σε δύο μοναδικά αποτελέσματα (Nilashi et al., 2013). 

Πρόβλεψη αξιολόγησης (Rating prediction) 
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Η πρώτη εργασία είναι η διαδικασία πρόβλεψης της αξιολόγησης, δηλαδή οι προβλέψεις 

της αξιολόγησης που θα έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν που δεν έχει δει ο χρήστης-στόχος. 

Η πρόβλεψη 
,a jP  μπορεί να οριστεί ως μια αριθμητική τιμή που υποδεικνύει την 

προβλεπόμενη πιθανότητα του στοιχείου 
j uai I  για τον χρήστη-στόχο 

au . Επίσης, η ίδια 

κλίμακα που λαμβάνεται υπόψη για τις τιμές της γνώμης από τον 
au  λαμβάνεται υπόψη για 

την τιμή πρόβλεψης εντός της κλίμακας (π.χ. από το 1 μέχρι το 5). 

 

Εικόνα 3: Διαδικασία συνεργατικού φιλτραρίσματος (CF) (Nilashi et al., 2013). 

Εργασία συστάσεων (Recommendation Task) 

Συνήθως, η εργασία συστάσεων ως δεύτερη εργασία στο συνεργατικό φιλτράρισμα 

παρέχει λίστα ( N ) κορυφαίων προτάσεων για μη συναφή αντικείμενα για τον χρήστη-

στόχο. Η σύσταση μπορεί να οριστεί ως λίστα με τα στοιχεία N , 
rI I , όπου ο χρήσης-

στόχος θα λατρέψει όσα πιο πολλά μπορούν να δημιουργηθούν μετά την πρόβλεψη. 

Επισημαίνεται, ότι η προτεινόμενη λίστα πρέπει να είναι για αντικείμενα που δεν έχουν 

ήδη αγοραστεί από το χρήστη-στόχο, δηλαδή 
r uaI I  . Σε ένα γενικό σενάριο 

συνεργατικού φιλτραρίσματος, μια λίστα με χρήστες m  ως 
1 1, ,...,{ }mU u u u  και μια 

λίστα με n  στοιχεία ως 
1 1, ,...,{ }nI i i i  είναι απαραίτητα για τις δύο εργασίες πρόβλεψης 
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και σύστασης. Το γενικό σχηματικό διάγραμμα της διαδικασίας συνεργατικού 

φιλτραρίσματος εμφανίζεται στο σχήμα τις παραπάνω εικόνας (Εικόνα ) (Nilashi et al., 

2013). 

5.6 Παραγοντοποίηση ιδιόμορφων τιμών (Singular Value 

Decomposition) 

Η παραγοντοποίηση των ιδιόμορφων τιμών παίρνει έναν ορθογώνιο πίνακα (rectangular 

matrix) των δεδομένων γονιδιακής έκφρασης (gene expression data), ο οποίος ορίζεται ως 

A , όπου A  είναι ένα πίνακας n p , στον οποίο οι σειρές n  αντιπροσωπεύουν τα γονίδια 

(genes) και οι στήλες p  αντιπροσωπεύουν τις πειραματικές συνθήκες [Kuruvilla et al., 

(2002)]. Το θεώρημα SVD δηλώνει ότι: 

T

n p n n n p p pA U S V     

όπου, T

n nU U I   και 
T

p pV V I  . 

Δηλαδή, οι πίνακες U  και V είναι ορθογώνιοι. Όπου οι στήλες του πίνακα U  είναι 

αριστερά ιδιόμορφα διανύσματα, ο πίνακας S  έχει ίδιες διαστάσεις με τον πίνακα A , έχει 

ιδιόμορφές τιμές και είναι διαγώνιος. Τέλος, ο πίνακας TV έχει τις γραμμές που είναι τα 

δεξιά ιδιόμορφα διανύσματα (Kuruvilla et al., 2002). 

Η SVD αντιπροσωπεύει μια επέκταση των αρχικών δεδομένων σε ένα σύστημα 

συντεταγμένων, όπου ο πίνακας των γραμμικών μεταβαλλόμενων μεταβλητών είναι 

διαγώνιος (Kuruvilla et al., 2002). 

Ο υπολογισμός της SVD συνίσταται στην εύρεση των ιδιοτιμών  και των ιδιοδιανυσμάτων 

των TAA  και TA A . Τα ιδιοδιανύσματα του TA A  συνθέτουν τις στήλες του V  και τα 

ιδιοδιανύσματα του TAA  συνθέτουν τις στήλες του U . Επίσης, οι ιδιόμορφες τιμές στον 

πίνακα S  είναι τετραγωνικές ρίζες των ιδιοτιμών από τους TAA  και TA A . Οι ιδιόμορφες 

τιμές είναι οι διαγώνιες καταχωρίσεις του πίνακα S  και είναι διατεταγμένες κατά 
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φθίνουσα σειρά. Οι ιδιόμορφες τιμές είναι πάντα πραγματικοί αριθμοί. Αν ο πίνακας A  

είναι πραγματικός, τότε και οι πίνακες U  και V  είναι πραγματικοί (Kuruvilla et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Διερεύνηση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 
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6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή της μηχανικής μάθησης και τις 

διερεύνησης ενός συνόλου δεδομένων, η οποία έγινε με τη γλώσσα Python στο 

προγραμματιστικό περιβάλλον Jupyter. Το σύνολο δεδομένων που αναλύθηκε και 

διερευνήθηκε προέρχεται από το διαδικτυακό τόπο του Kaggle (και συγκεκριμένα από τη 

διεύθυνση https://www.kaggle.com/rounakbanik/the-movies-dataset). 

Το σύνολο των δεδομένων “The Movies Dataset” περιέχει αρχεία μεταδεδομένων για 

45.000 ταινίες που περιλαμβάνονται στη λίστα δεδομένων Full MovieLens. Το σύνολο των 

δεδομένων αποτελείται από κινηματογραφικές ταινίες που κυκλοφόρησαν μέχρι τον Ιούλιο 

του 2017. Οι δείκτες των δεδομένων (pointers) περιλαμβάνουν το cast (ηθοποιοί), το crew 

(προσωπικό), plot keywords (λέξεις κλειδιά), το budget, τα revenue (έσοδα), τα posters, τις 

release dates (ημερομηνίες κυκλοφορίας), τις languages (γλώσσες), τις production 

companies (εταιρίες παραγωγής), τις countries (τις χώρες), τις TMDB vote counts 

(μετρήσεις των ψήφων από το TMDB) και το vote averages (μέσο όρο των ψήφων). Αυτό 

το σύνολο δεδομένων περιέχει επίσης αρχεία που περιέχουν 26 εκατομμύρια βαθμολογίες 

από 270.000 χρήστες για τις 45.000 ταινίες. Οι αξιολογήσεις γίνονται σε κλίμακα 1-5 και 

έχουν ληφθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του GroupLens. 

Αυτό το σύνολο δεδομένων αποτελείται από τα ακόλουθα αρχεία: 

movies_metadata.csv: Το κύριο αρχείο μεταδεδομένων ταινιών. Περιέχει πληροφορίες για 

45.000 ταινίες που εμφανίζονται στο σύνολο δεδομένων Full MovieLens. Χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν αφίσες, σκηνικά, προϋπολογισμό, έσοδα, ημερομηνίες κυκλοφορίας, 

γλώσσες, χώρες παραγωγής και εταιρείες. 

keywords.csv: Περιέχει τις λέξεις-κλειδιά για τις ταινίες MovieLens. 

credits.csv: Αποτελείται από πληροφορίες Cast και Crew για όλες τις ταινίες.  

 

https://www.kaggle.com/rounakbanik/the-movies-dataset
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links.csv: Το αρχείο που περιέχει τα αναγνωριστικά TMDB και IMDB όλων των ταινιών 

που περιλαμβάνονται στο σύνολο δεδομένων Full MovieLens. 

links_small.csv: Περιέχει τα αναγνωριστικά TMDB και IMDB ενός μικρού υποσυνόλου 

των 9.000 ταινιών της πλήρους σειράς δεδομένων. 

ratings_small.csv: Το υποσύνολο 100.000 αξιολογήσεων από 700 χρήστες σε 9.000 

ταινίες. 

Σε αυτό το σημείο επισημάνεται ότι για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία των υποσυνόλων, καθώς τα αυθεντικά αρχεία περιελάμβαναν 

πολύ μεγάλο αριθμό εγγραφών και ένας οικιακός υπολογιστής είναι δύσκολο να διαθέτει 

τόσο μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, καθώς και προσωρινή μνήμη. 

6.2 Εισαγωγή και δήλωση βιβλιοθηκών 

Ξεκινώντας τη σύνταξη του κώδικα σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον Python το πιο 

σημαντικό και προαπαιτούμενο βήμα είναι η εισαγωγή και δήλωση των βιβλιοθηκών. Οι 

βασικές βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι ακόλουθες: 

1. Pandas 

Το πρώτο βήμα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μηχανικής μάθησης είναι η εξοικείωση με τα 

δεδομένα. Για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη Pandas. Η Pandas είναι ένα από 

τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για την εξερεύνηση και τον 

χειρισμό των δεδομένων (Becker, n.d.). Αναλυτικότερα, η βιβλιοθήκη pandas, η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2008, έχει ως στόχο να καλύψει το χάσμα των διαθέσιμων 

εργαλείων ανάλυσης δεδομένων μεταξύ της Python, κάνοντας ευκολότερη τη χρήση των 

δομών δεδομένων και παρέχει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τη γλώσσα 

προγραμματισμού Python. (Mckinney, 2011). 

 

2. NumPy  



Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής                                                                       Νικολούδης Λάμπρος - Αθανάσιος  

 

[ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ] ELENI 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Δ. Π. Μ. Σ. στα Πληροφορικά Συστήματα                                                                                                     31 

Το NumPy είναι το θεμελιώδες πακέτο για την επιστήμη της πληροφορικής που ασχολείται  

με την Python. Μεταξύ άλλον χρησιμοποιεί πολυδιάστατους πίνακες αντικειμένων και 

παρέχει συναρτήσεις γραμμικής άλγεβρας και τυχαίων αριθμών (NumPy, n.d.).  

3. SciPy  

Η βιβλιοθήκη SciPy είναι ένα από τα βασικά πακέτα που αποτελούν τη στοίβα SciPy. 

Παρέχει πολλές φιλικές προς το χρήστη και αποδοτικές αριθμητικές ρουτίνες, όπως 

ρουτίνες για αριθμητική ολοκλήρωση, παρεμβολή, βελτιστοποίηση, γραμμική άλγεβρα και 

στατιστικές. Η βιβλιοθήκη SciPy συνδέεται άμεσα με την NumPy, Matplotlib και την 

Pandas (SciPy, n.d.). 

4. Matplotlib.pyplot 

Η Matplotlib είναι μια βιβλιοθήκη Python για σχέδια δυο διαστάσεων (2D). Με την 

βιβλιοθήκη αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα, ιστογράμματα, φάσματα 

ισχύος, γραμμικά γράμματα, πίνακες σφαλμάτων, κ.π.α, με μερικές μόνο γραμμές κώδικα. 

Για απλή σχεδίαση, θα χρησιμοποιήσουμε το πρόσθετο pyplot. Το πρόσθετο αυτό 

προσφέρει πλήρη έλεγχο των γραμμικών στυλ, ιδιοτήτων γραμματοσειρών, ιδιοτήτων 

αξόνων κ.λπ. (Matplotlib, n.d.). 

5. Scipy 

Το πακέτο scipy περιέχει διάφορες εργαλειοθήκες αφιερωμένες σε κοινά θέματα στον 

τομέα της πληροφορικής. Οι διαφορετικές υπομονάδες του αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

εφαρμογές, όπως παρεμβολή, ενσωμάτωση, βελτιστοποίηση, επεξεργασία εικόνας, 

στατιστικές, ειδικές λειτουργίες κλπ. (Varoquaux et al., 2019). 

 

 

6. Seaborn 
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Το Seaborn είναι μια βιβλιοθήκη οπτικοποίησης δεδομένων Python που βασίζεται στο 

matplotlib. Παρέχει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου για την κατάρτιση ελκυστικών και 

ενημερωτικών στατιστικών γραφικών (seaborn, n.d.). 

7. Sklearn 

Η βιβλιοθήκη scikit-learn χρησιμοποιείται για την εφαρμογή μοντέλων μηχανικής 

μάθησης. Κατά την κωδικοποίηση η βιβλιοθήκη αυτή είναι γραμμένη ως sklearn. Η scikit-

learn είναι η πιο δημοφιλής βιβλιοθήκη για την μοντελοποίηση των τύπων δεδομένων που 

συνήθως αποθηκεύονται σε DataFrames (πλαίσια δεδομένων) (Becker, n.d.). 

Στις ακόλουθες δύο εικόνες (Εικόνα 2 & Εικόνα 3) δίνεται η κωδικοποίηση για την 

εισαγωγή των βιβλιοθηκών που θα  χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη του 

προγράμματος σε Python. Επίσης, δηλώνουμε τις συντομεύσεις των ονομάτων για τις 

βιβλιοθήκες ώστε να γράφουμε μικρότερες εντολές. Για παράδειγμα, συντομεύουμε τη 

βιβλιοθήκη Pandas ως pd. 

 

Εικόνα 2: Δήλωση βασικών βιβλιοθηκών 

 

 

Εικόνα 3: Δήλωση βιβλιοθήκης scikit-learn 
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6.3 Βασική διερεύνηση δεδομένων 

Αφού έχουν εισαχθεί και δηλωθεί η μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν το επόμενο βήμα 

είναι να γίνει η ανάγνωση και η εισαγωγή των δεδομένων. Αυτό γίνεται με την βοήθεια της 

βιβλιοθήκης Pandas, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 4) με την εντολή 

read_csv, όπου διαβάζει το αρχείο από τη διαδρομή που δηλώνουμε και αποθηκεύει τα 

δεδομένα σε ένα DataFrame (πλαίσιο δεδομένων). Για παράδειγμα, διαβάζει το αρχείο 

credits.csv και το αποθηκεύει στο DataFrame με τίτλο dataframe_credits. 

Ίσως το σημαντικότερο μέρος της βιβλιοθήκης Pandas να είναι το DataFrame. Ένα 

DataFrame διατηρεί των τύπο των δεδομένων, που μπορεί κανείς να σκεφτεί  ως πίνακα. 

Αυτό είναι παρόμοιο με ένα φύλλο στο Excel ή έναν πίνακα σε μια βάση δεδομένων.  

 

Εικόνα 4: Εισαγωγή δεδομένων 

Η βιβλιοθήκη Pandas διαθέτει ισχυρές μεθόδους για περισσότερα που θέλει κανείς να 

διερευνήσει στα δεδομένα. Στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 5) δίνεται μία εντολή για μια 

πρώτη γνωριμία με τα δεδομένα. Η εντολή αυτή είναι η head() με την οποία μπορούμε να 

εμφανίζουμε τις πρώτες δηλώσεις δεδομένων, και μέσα στις αγκύλες που ακολουθούν την 

εντολή μπορούμε να επιλέξουμε των αριθμό τον δηλώσεων που θα εμφανιστούν. 

 

Εικόνα 5: Εντολή head για το dataframe_credits 

Εκτελώντας την παραπάνω εντολή για το dataframe_credits η έξοδος που παίρνουμε έχει 

τη μορφή πίνακα, όπως φαίνεται στην αμέσως επόμενη εικόνα (Εικόνα 6). Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι ο αριθμός των στηλών είναι πολύ μεγάλος και δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
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στο στιγμιότυπο της οθόνης. Επομένως, το dataframe_credits περιέχει πολύ περισσότερες 

στήλες από τις υποφαινόμενες.  

 

Εικόνα 6: Εμφάνιση πρώτων δηλώσεων του dataframe_credits 

Ακριβώς η ίδια εντολή δίνεται και για την εμφάνιση των δεδομένων του 

dataframes_movies (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7: Εντολή head για το dataframe_credits 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται επίσης σε μορφή πίνακα, όμως οι μεταβλητές-στήλες είναι 

περισσότερες από αυτές που αποτυπώνονται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8: Εμφάνιση πρώτων δηλώσεων του dataframe_movies 

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για την εμφάνιση των πρώτων πέντε δηλώσεων του 

dataframe_keywords σε αυτή την περίπτωση αποτυπώνεται όλος ο αριθμός των στηλών 

αφού είναι μόνο δύο και χώρεσαν να αποτυπωθούν σε ένα στιγμιότυπο οθόνης (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9: Εντολή head και εμφάνιση πρώτων δηλώσεων για το dataframe_keywords 
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6.4 Φιλτράρισμα δημογραφικών στοιχείων 

 Σε αυτό το στάδιο θα φιλτράρουμε τα δημογραφικά στοιχεία για την περεταίρω 

διερευνητική ανάλυση των δεδομένων. Το πρώτο βήμα πριν προχωρήσουμε στο 

δημογραφικό φιλτράρισμα είναι να συγχωνεύσουμε, όλα τα δεδομένα σε ένα DataFrame. 

Κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να εργαστούμε πιο εύκολα χρησιμοποιώντας ένα DataFrame 

παρά τρία διαφορετικά. Έτσι, συγχωνεύουμε τις στήλες από το dataframe_credits και το 

dataframe_keywords στο dataframe_movies. Το κοινό στοιχείο στο οποίο βασίζεται η 

συγχώνευση είναι το id. Η συγχώνευση των dataframe γίνεται με τη χρήση της εντολής 

merge από τη βιβλιοθήκη Pandas, όπως δίνεται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10: Συγχώνευση των dataframes με την εντολή merge 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμαι την εντολή shape της Pandas για να μας δώσει τον αριθμό 

των στηλών και των γραμμών μετά τη συγχώνευση στο dataframe_movies. Όπως φαίνεται 

από την έξοδο της εντολή οι γραμμές πλέον είναι 46.628 και 27 στήλες (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11: Εκτέλεση εφαρμογής shape 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εντολή mean της Pandas θα εμφανίσουμε το μέσο όρο 

της μεταβλητής vote_average από το dataframe_movies, δηλαδή το μέσο της ψηφοφορίας, 

το οποίο το καταχωρούμε σε μια μεταβλητή C και τον εμφανίζουμε (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 12: Υπολογισμός Μ.Ο. του vote_average με την εντολή mean() 

Έπειτα, ταξινομούμε τα στοιχεία σύμφωνα με τη μεταβλητή vote_ vote. Για την 

ταξινόμηση των δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή quantile της βιβλιοθήκης 

Panda. Η μέθοδος quantile χρησιμοποιείται για να γίνει η ταξινόμηση βάσει 

συγκεκριμένων δεδομένων. Συγκεκριμένα θα υπολογίσουμε το 90% του quantile, δηλαδή 

για τον αριθμό των ψήφων για τη μεταβλητή vote_count από το dataframe_movies και θα 

το εκχωρήσουμε στη μεταβλητή m (Εικόνα 13). Ουσιαστικά, εδώ υπολογίζουμε τον μέσο 

όρο των ψήφων μιας ταινίας. 

 

Εικόνα 13: Υπολογισμός quantile για τη vote_count 

Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα νέο το dataframe στο οποίο αντιγράφουμε (με την εντολή 

copy) και αποθηκεύουμε (=) τις τιμές από το dataframes_movies για τα vote_count που 

είναι μεγαλύτερα ή ίσα με τα m. Και εμφανίζουμε το σύνολο των εγγραφών 

χρησιμοποιώντας την εντολή shape της Panda (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14: Δημιουργία q_movies για vote_count>=m 

Οι τρεις παραπάνω υπολογισμοί έγιναν για να εφαρμοστούν στην εκτέλεση της 

μεθόδου της IMDb για σταθμισμένη μέση βαθμολογία (weighted average rating). 

Αναλυτικότερα, Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του IMDb μπορούν να ψηφίσουν για κάθε 
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ταινία. Το IMDb λαμβάνει όλες τις μεμονωμένες ψήφους που καταλογίζονται από τους 

εγγεγραμμένους χρήστες και τις χρησιμοποιεί για να υπολογίσει μια μοναδική βαθμολογία. 

Αλλά, δεν χρησιμοποιεί τον αριθμητικό μέσο όρο ή τη μέση τιμή των ψήφων για να πάρει 

την τελική βαθμολογία. Η βαθμολογία που εμφανίζεται στη σελίδα μιας ταινίας είναι μια 

σταθμισμένη μέση βαθμολογία (weighted average rating). 

Ο ακόλουθος τύπος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των καλύτερων 250 τίτλων 

ταινιών. Αυτός ο τύπος παρέχει μια πραγματική Bayesian εκτίμηση, η οποία λαμβάνει 

υπόψη τον αριθμό των ψήφων που έχει λάβει κάθε τίτλος, τις ελάχιστες ψήφους που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στον κατάλογο και τη μέση ψήφο για όλους τους τίτλους: 

Σταθμισμένη βαθμολογία (weighted rating (WR)) = (v / (v+m)) × R + (m / (v+m)) × C 

Όπου, R είναι ο μέσω όρος της βαθμολογίας, v είναι ο αριθμός των ψήφων για την ταινία 

και m είναι οι ελάχιστες ψήφοι που πρέπει να καταγράφονται στη λίστα. Στην περίπτωση 

μας, μια ταινία πρέπει να έχει λάβει τουλάχιστον 156 ψήφους. Τέλος, το C είναι ο μέσος 

όρος όλων των ψήφων από όλες τις ταινίες (IMDb, n.d.).  

Στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 15) δίνεται η εκτέλεση της μεθόδου της IMDb, η οποία 

ορίζεται σε μια συνάρτηση με όνομα weighted_rating. 

 

 

Εικόνα 15: Συνάρτηση weighted_rating για τη μέθοδο της IMDb 

Στη συνέχεια, στο νέο dataframe q_movies στο οποίο αντιγράψαμε τα δεδομένα των 

ταινιών που έχουν ελάχιστο αριθμό ψήφων 156 εφαρμόζουμε στη μεταβλητή-στήλη scores 

τη συνάρτηση weighted_rating. Έτσι, υπολογίζουμε την σταθμισμένη βαθμολογία των 
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ταινιών με βάση την μέθοδο υπολογισμού της IMDb. Στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 16) 

δίνεται η εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιώντας την εντολή apply της Pandas. 

 

Εικόνα 16: Χρήση apply για την εφαρμογή της μεθόδου weighted_rating IMDb 

Στη συνέχεια, εμφανίζουμε τις 10 πρώτες ταινίες με την καλύτερη βαθμολογία. 

Εφαρμόζουμε την εντολή short_values της Pandas για να ταξινομήσουμε τις ταινίες με 

φθίνουσα σειρά, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη  ascending=False και τις εμφανίζουμε με 

την εντολή head(10). Η εντολές και τα αποτελέσματα της εξόδου δίνονται στην ακόλουθη 

εικόνα (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17: Ταξινόμηση και εμφάνιση 10 ταινιών με την καλύτερη βαθμολογία 
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6.5 Διαγράμματα (plots) 

Σε αυτή την ενότητα δίνονται γραφικές απεικόνισης συνδυάζοντας διαφορετικές 

μεταβλητές των δεδομένων για κάθε ταινία. 

Στο πρώτο και απλό διάγραμμα εμφανίζονται σε διάγραμμα με μπάρες οι 50 πρώτες ταινίες 

με την καλύτερη βαθμολογία. Χρησιμοποιούμαι το πλαίσιο δεδομένων q_movies, στο 

οποίο ήδη έχουμε ταξινομήσει τις ταινίες με βάση τη βαθμολογία τους σε φθίνουσα σειρά, 

δηλαδή από την υψηλότερη βαθμολογία στη χαμηλότερη. Για την δημιουργία του 

γραφήματος χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη Matplotlib που μετονομάσαμε σε plt για 

συντομία και τη βιβλιοθήκη Seaborn που για συντομία την ονομάσαμε sns. Με την plt 

ορίζουμε το μέγεθος του γραφήματος χρησιμοποιώντας την εντολή figure Και τη συνθήκη 

figsize, καθώς και τη θέση των ονομάτων των ταινιών με την εντολή xticks και τη συνθήκη 

rotation=90, δηλαδή τοποθετούνται κάθετα στον άξονα του x οι τίτλοι των ταινιών. 

Επίσης, χρησιμοποιήσαμε την εντολή barplot της βιβλιοθήκης Seaborn για να μας 

εμφανίσει τις βαθμολογίες σε μορφή μπάρας. Τέλος, εμφανίσαμε το διάγραμμα 

χρησιμοποιώντας την εντολή show() της Matplotlib. Στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το 

τμήμα του κώδικα (Εικόνα 18) που εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 

19) με τις 50 καλύτερες ταινίες βάσει βαθμολογίας.  

    

Εικόνα 18: Δημιουργία γραφήματος «Ταινίες και Βαθμολογίες» 
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Εικόνα 19: Γράφημα «Ταινίες και βαθμολογίες» 

Αναλύοντας το παραπάνω γράφημα (Εικόνα 19) εύκολα παρατηρεί κανείς ότι οι 50 πρώτες 

ταινίες με την καλύτερη βαθμολογία ξεκινάνε από μια βαθμολογία λίγο πιο πάνω από το 8 

(περίπου στο 8,5) και καταλήγουν σε λίγο πιο κάτω από το 8 (περίπου στο 7,8). Αυτό 

σημαίνει, ότι η πρώτη καλύτερη ταινία με την πεντηκοστή διαφέρουν λιγότερο από ένα 

βαθμό μεταξύ τους. 

Παρόμοια εργαστήκαμε και στο επόμενο διάγραμμα στο οποίο εμφανίσαμε τα 

προηγούμενα αποτελέσματα και συνδυαστικά τη διάρκεια των ταινιών. Επιπρόσθετα, 

λοιπόν, για αυτό το διάγραμμα χρησιμοποιήσαμε την εντολή twinx της  Matplotlib για να 

δημιουργήσουμε διπλό άξονα x, επίσης χρησιμοποιήσαμε την εντολή pointploit της 

Seaborn για την εμφάνιση της διάρκειας των ταινιών με κουκίδες. Στις ακόλουθες εικόνες 

δίνεται το τμήμα του κώδικα που εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα με τις 50 

καλύτερες ταινίες βάσει βαθμολογίας. Στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα 
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(Εικόνα 20) που εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 21) με τις 

βαθμολογίες και την διάρκεια των ταινιών.  

 

Εικόνα 20: Δημιουργία γραφήματος «Βαθμολογία και διάρκεια ταινίας» 

 

Εικόνα 21: Γράφημα «Βαθμολογία και διάρκεια ταινίας» 

Αναλύοντας το παραπάνω γράφημα (Εικόνα 21) εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η διάρκεια 

μιας ταινίας δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βαθμολογία της. 
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Παρόμοια, στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα (Εικόνα 22) που 

εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 23Εικόνα 21) με τις βαθμολογίες 

και την διάρκεια των ταινιών.  

 

 

Εικόνα 22: Δημιουργία γραφήματος «Βαθμολογία και προϋπολογισμός ταινίας» 

 

 

Εικόνα 23: Γράφημα «Βαθμολογία και προϋπολογισμός ταινίας» 
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Από το παραπάνω γράφημα (Εικόνα 23) συμπεραίνουμε ότι ούτε ο προϋπολογισμός μιας 

ταινίας δεν θα φέρει υψηλότερη ή χαμηλότερη βαθμολογία. 

Παρόμοια, στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα (Εικόνα 22) που 

εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 25Εικόνα 21) με τις βαθμολογίες 

και τα έσοδα των ταινιών.  

 

Εικόνα 24: Δημιουργία γραφήματος «Βαθμολογίες και Έσοδα ταινιών» 

 

Εικόνα 25: Γράφημα «Βαθμολογίες και έσοδα ταινιών» 
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Από το παραπάνω γράφημα (Εικόνα 25Εικόνα 21) διαπιστώνουμε ότι η υψηλότερη 

βαθμολογία μιας ταινίας δεν σημαίνει και τα υψηλοτέρα έσοδα, αλλά και το αντίστροφο. 

Στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα (Εικόνα 26Εικόνα 22) που 

εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 27Εικόνα 25Εικόνα 21) με τα 

έσοδα και τον προϋπολογισμό των ταινιών.  

 

Εικόνα 26: Δημιουργία γραφήματος «Έσοδα και Προϋπολογισμός ταινιών» 

 

Εικόνα 27: Γράφημα «Έσοδα και Προϋπολογισμός ταινιών» 
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Στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα (Εικόνα 28Εικόνα 22) που 

εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 29Εικόνα 25Εικόνα 21) με τη 

βαθμολογία και το MO ψήφων των ταινιών.  

 

Εικόνα 28: Δημιουργία γραφήματος «Βαθμολογία και ΜΟ ψηφοφορίας» 

 

Εικόνα 29: Γράφημα «Βαθμολογία και ΜΟ ψηφοφορίας» 

Στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα (Εικόνα 30Εικόνα 22) που 

εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 31Εικόνα 25Εικόνα 21) με τον 

αριθμό των ψήφων και τον ΜΟ των ψήφων για τις ταινίες.  
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Εικόνα 30: Δημιουργία γραφήματος «Αριθμός ψήφων και ΜΟ ψηφοφορίας» 

 

Εικόνα 31: Γράφημα «Αριθμός ψήφων και ΜΟ ψηφοφορίας» 

Στις ακόλουθες εικόνες δίνεται το τμήμα του κώδικα (Εικόνα 32Εικόνα 22) που 

εκτελέσαμε για να εμφανίσουμε το διάγραμμα (Εικόνα 33Εικόνα 25Εικόνα 21) με τη 

διάρκεια και τον προϋπολογισμό των ταινιών.  
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Εικόνα 32: Δημιουργία γραφήματος «Διάρκεια και Προϋπολογισμός ταινιών» 

 

Εικόνα 33: Γράφημα «Διάρκεια και Προϋπολογισμός ταινιών» 
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7 Υλοποίηση του Αλγορίθμου Συστάσεων 

7.1 Συνεργατικό φιλτράρισμα με χρήση SVD (Collaborative Filtering 

using SVD) 

Αρχικά, εισαγάγουμε τα δεδομένα από το αρχείο rating_small.csv χρησιμοποιώντας την 

εντολή read της Panda στο πλαίσιο δεδομένων df_rating, χρησιμοποιώντας την παράμετρο 

parse_dates για την ανάλυση της ημερομηνίας της μεταβλητής timestamp. Και την εντολή 

head εμφανίζουμε τις πρώτες εγγραφές του πλαισίου δεδομένων df_rating (Εικόνα 34). 

 

 

Εικόνα 34: Εισαγωγή δεδομένων στο df_rating 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η έξοδος από την εντολή head με το ανάλυση των 

ημερομηνιών της μεταβλητής timestamp (Εικόνα 35). 

 

Εικόνα 35: Εμφάνιση 5 πρώτων εγγραφών του df_rating 

Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο δεδομένων με τίτλο df_movie στο οποίο 

εκχωρούμε από το αρχικό πλαίσιο δεδομένων dataframe_movies συγκεκριμένες 

μεταβλητές, οι οποίες αποτελούν και τα χαρακτηριστικά (features) που μας ενδιαφέρουν. 

Οι στήλες που μας ενδιαφέρουν είναι το id, ο τίτλος (title) και τα είδη (genres). Στη 

συνέχεια, μετονομάζουμε, χρησιμοποιώντας την εντολή rename, τον τίτλο της μεταβλητής 

id από το πλαίσιο δεδομένων df_movie σε movieId, ώστε να έχει ίδια ονομασία με αυτή 

του πλαισίου δεδομένων df_rating. 
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Εικόνα 36: Δημιουργία df_movie 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αφαιρέσουμε τις γραμμές (rows) του πλαισίου 

δεδομένων df_movie για τις τιμές που λείπουν. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η ιδιότητα dropna 

της βιβλιοθήκης Pantas. Στο ακόλουθο στιγμιότυπο (Εικόνα 37), δίνεται ο αριθμός των 

γραμμών και των στηλών πριν και μετά την εφαρμογή της ιδιότητας dropna.  

 

Εικόνα 37: Χρηση dropna στο df_movie 

 

Εικόνα 38: Εμφάνιση πρώτων εγγραφών στο df_movie με την head 

Ακολούθως, δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο δεδομένων με τίτλο R_df, ο οποίος 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία από το πλαίσιο δεδομένων df_rating. 

Χρησιμοποιούμε την εντολή pivot της βιβλιοθήκης Pandas για να οργανώσουμε το νέο 

πλαίσιο δεδομένων R_df.  Ορίζουμε ως δείκτη (index) το userId, ως στήλες (columns) τα 

movieId και ως τιμές (values) τα rating. Όπου δεν υπάρχει βαθμολογία τοποθετούμε την 
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τιμή 0, χρησιμοποιώντας το όρισμα fillna(0). Οι εντολές δίνονται στην ακόλουθη εικόνα 

(Εικόνα 39). 

 

Εικόνα 39: Δημιουργία R_df με χρήση pivot 

Ακολούθως δίνονται οι πέντε πρώτες εγγραφές του R_df (Εικόνα 40). Ουσιαστικά, κάθε 

τιμή περιέχει την βαθμολογία που έχει δώσει ένας χρήστης για μια συγκεκριμένη ταινία. Οι 

ταινίες που δεν έχει βαθμολογήσει ο χρήστης λαμβάνουν την τιμή 0. 

 

Εικόνα 40: Εμφάνιση R_df 

Χρησιμοποιούμε την εντολή as_matrix() για να μετατρέψουμε το πλαίσιο δεδομένων R_df 

σε απλό πίνακα με τίτλο R. Στη συνέχεια με την εντολή mean της βιβλιοθήκης Numpy 

υπολογίζουμε τον αριθμητικό μέσο κατά μήκος του καθορισμένου άξονα, δηλαδή το άξονα 

1 όπου βρίσκονται οι βαθμολογίες των χρηστών και τα εκχωρούμε σε ένα νέο πίνακα με 

τίτλο user_rating_mean. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τον πίνακα R_demeaned, του 

δίνομαι αυτόν τον τίτλο γιατί των καταστρέφουμε, αφού από τον αρχικό πίνακα R που 

περιείχε τις τιμές για το rating αφαιρούμε το user_ratings_mean, δηλαδή το μέσο όρο 

ψήφων του κάθε χρήστη, το οποίο ταυτόχρονα το αναδιαμορφώνουμε χρησιμοποιώντας 

την εντολή reshape για να αλλάξουμε το σχήμα του πίνακα, ώστε να ταιριάζει με τον R 

(Εικόνα 41). 
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Εικόνα 41: Δημιουργία πίνακα R_demeaned 

Όλη αυτή η διεργασία έγινε για να εφαρμόσουμε την svds, καθώς ο πίνακας R_demeaned 

περιέχει τις τιμές για την εκτέλεση της συνάρτησης svds. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι η 

svds είναι μια συνάρτηση που καλούμε από τη Spicy και συγκεκριμένα από την έκδοση 

spicy.sprase.linalg. Ως συνάρτηση η svds υπολογίζει τις μεγαλύτερες k μονάδες τιμές ή 

διανύσματα για ένα σποραδικό (sparse) πίνακα. Έτσι, ο R_demeaned είναι ο πίνακας για 

τον υπολογισμό του svd, του σχήματος (shape) (M, N). Ενώ το k είναι ο αριθμός των 

μοναδικών τιμών και διανυσμάτων για τον υπολογισμό. Πρέπει να είναι 1 <= k < min 

(A.shape). Το οποίο στην περίπτωση μας είναι 50. Η συνάρτηση svds επιστρέφει δεδομένα 

εξόδου σε τρείς μεταβλητές και συγκεκριμένα στις U, sigma, Vt, όπως τις έχουμε ονομάσει 

και στον κώδικα μας παρακάτω (Εικόνα 42). 

Έτσι, ο πίνακας U είναι μοναδιαίος πίνακας (unity matrix) που έχει τα αριστερά ιδιόμορφα 

διανύσματα (left singular vectors) ως στήλες. Το sigma περιέχει τις ιδιόμορφες τιμές και 

τέλος το Vt που είναι μοναδιαίος πίνακας με δεξί ιδιόμορφο διάνυσμα ως γραμμές.  

 

Εικόνα 42: Συνάρτηση SVD 

Στη συνέχεια, εισάγουμε στον πίνακα sigma τη διαγώνια διάταξη του ίδιου του πίνακα με 

την εντολή diag της βιβλιοθήκης numpy όπως φαίνεται στη συνέχεια (Εικόνα 43). 

 

Εικόνα 43: Δημιουργία διαγώνιου πίνακα με τη χρήση της diag 

Αφού έχουμε ολοκληρώσει το φιλτράρισμα των δεδομένων με τη χρήση της SVD το 

επόμενο βήμα είναι να κάνουμε προβλέψεις. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε ένα πίνακα 
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με τίτλο all_user_predicted_ratings, όποιος θα περιέχει όλους τους χρήστες που πρόβλεψαν 

βαθμολογίες. Για να εκχωρηθούν οι σωστές τιμές στον πίνακα χρησιμοποιούμε την εντολή 

dot της βιβλιοθήκης numpy, με την οποία ενώνουμε  δύο πίνακες. Συγκεκριμένα, ενώνουμε 

τον πίνακα U με τον Sigma και αυτό που θα δημιουργηθεί το ενώνουμε με τον πίνακα Vt 

και αυτό το προσθέτουμε με τον πίνακα user_ratings_mean χρησιμοποιώντας την εντολή 

reshape, όπως και πριν (Εικόνα 44). 

 Στη συνέχεια, δημιουργούμε ένα πλαίσιο δεδομένων με τίτλο preds_df και εφαρμόζοντας 

την εντολή της βιβλιοθήκης Pandas pd.DataFrame με παραμέτρους 

all_user_predicted_ratings και στήλες τις στήλες από το πλαίσιο δεδομένων R_df. 

 

Εικόνα 44: Δημιουργία προβλέψεων 

 

Εικόνα 45: Εντολή εμφάνισης προβλέψεων preds_df 

 

Εικόνα 46: Έξοδοι preds_df 

 

 

 

7.1.1 Πρόταση ταινιών 

Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνάρτηση με την οποία θα προτείνουμε μια 

ταινία. Έτσι, ορίζουμε την συνάρτηση με τίτλο recommend_movies, η οποία δέχεται ως 

είσοδο τις εξής μεταβλητές, predictions_df, userId, movies_df, original_rating_df και 

num_recommentations. Μέσα στη συνάρτηση ταξινομούμε τις προβλέψεις ενός χρήστη 
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(δηλαδή, του χρήστη που εμείς θα συζητήσουμε) σε φθίνουσα σειρά. Στη συνέχεια 

παίρνουμε αρχικά την πραγματική βαθμολογία του χρήστη και την συγχωνεύουμε με τις 

πληροφορίες των ταινιών. Στη συνέχεια, προτείνουμε τις ταινίες με την υψηλότερη 

βαθμολογία (Εικόνα 47).  

 

Εικόνα 47: Πρόταση για τις 5 καλύτερες ταινίες που δεν έχουν βαθμολογηθεί από το χρήστη 

 

Εικόνα 48: Εμφάνιση των πέντε ταινιών που έχει ήδη βαθμολογήσει ο χρήστης 
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Εικόνα 49: Εμφάνιση των προτάσεων για τον χρήστη 

7.1.2 Πρόβλεψη βαθμολογίας για μια ταινία 

Αρχικά, εμφανίζουμε την περιγραφή (overview) μια ταινίας πληκτρολογώντας τον 

ακόλουθο κώδικα (Εικόνα 50).  

 

Εικόνα 50: Εμφάνιση περιγραφής ταινίας 

Αυτό που μας εμφανίζει είναι ένα αλφαριθμητικό κείμενο, όπως κανονικά θα διαβάζαμε 

στην περιγραφή μιας ταινίας (Εικόνα 51). 

 

Εικόνα 51: Περιγραφή ταινίας 

Έπειτα εμφανίζουμε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που έχει το πλαίσιο 

δεδομένων dataframe_movies χρησιμοποιώντας την εντολή shape της βιβλιοθήκης Pandas 

και στη συνέχει εφαρμόζουμε την εντολή dropna της Pandas για να αφαιρέσουμε τις 

γραμμές από τις οποίες λείπουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τα overview, 

release_date και production_companies (Εικόνα 52). 
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Εικόνα 52: Εμφάνιση shape του dataframe_movies 

 

Εικόνα 53: Εμφάνιση 2 πρώτων εγγραφών του dataframe_movies 

 

Εικόνα 54: Έξοδος εμφάνισης 2 πρώτων εγγραφών του dataframe_movies 

Ακολούθως, από το πρόσθετο ast, το οποίο βοηθάει τις εφαρμογές Python με την 

αφηρημένη γραμματική σύνταξη, χρησιμοποιούμε τη  συνάρτηση literal_eval. Η 

συνάρτηση αυτή να αξιολογήσουμε με ασφάλεια ένα κόμβο (node) ή μια συμβολοσειρά 

(string) με κωδικοποίηση Unicode ή Latin-1 που περιέχει μια έκφραση Python (kite, n.d.). 

Έτσι, για να εφαρμόσουμε τη συνάρτηση literal_eval, δηλώνουμε αρχικά τα 

χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν για την ανάλυση και την εξαγωγή πληροφοριών, τα 

χαρακτηριστικά αυτά τα οποία τα δηλώνουμε με μεταβλητή με τίτλο features είναι τα cast, 

crew, keywords, genres, production_companies. Έτσι, σε κάθε χαρακτηριστικό του 

πλαισίου δεδομένων dataframe_movies εφαρμόζουμε τη συνάρτηση literal_eval 

χρησιμοποιώντας την εντολή apply (). 
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Εικόνα 55: Εφαρμογή literal_eval στα features του dataframe_movies  

Στη συνέχεια, δηλώνουμε μια συνάρτηση με τίτλο get_director, η οποία θα δέχεται μια 

είσοδο, ουσιαστικά η είσοδος που θα δίνουμε στη συνάρτηση είναι η μεταβλητή-στήλη 

crew από το πλαίσιο δεδομένων dataframe_movies, δηλαδή το προσωπικό της ταινίας. Η 

συνάρτηση θα διαβάζει το crew και αν το επάγγελμα (job) είναι director (σκηνοθέτης) θα 

επιστρέφει το όνομα του (Εικόνα 56).  

 

Εικόνα 56: Δήλωση συνάρτησης get_director 

Δηλώνουμε ακόμα μια συνάρτηση με τίτλο get_list, η οποία επίσης δέχεται μια είσοδο και 

ελέγχει εάν υπάρχουν περισσότερα από τρία στοιχεία, δηλαδή, περισσότερα από τρία 

ονόματα. Έτσι, ένα υπάρχουν περισσότερα από τρία επιστρέφει τα τρία πρώτα, ενώ αν 

υπάρχουν λιγότερα, επιστρέφει όλη τη λίστα (Εικόνα 57). 
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Εικόνα 57: Δήλωση συνάρτηση get_list 

Αφού έχουν δηλωθεί η συναρτήσεις μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε μια νέα στήλη με 

τον τίτλο director εφαρμόζοντας την get_director και να τοποθετήσουμε στα νέα μας 

χαρακτηριστικά (cast, keywords, genres, production_companies), μόνο τις πρώτες 

εμφανίσεις (Εικόνα 58). 

 

Εικόνα 58: Διαμόρφωση dataframe_moview 

Στη συνέχεια δίνουμε εντολή head για να εμφανίσουμε συγκεκριμένες στήλες από το 

πλαίσιο δεδομένων dataframe_movies (Εικόνα 59).   

 

Εικόνα 59: head(3) για το dataframe_movies 

Με τις ενέργειες που έγιναν πλέον, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι στις στήλες των 

χαρακτηριστικών (features) εμφανίζονται μόνο τρείς εγγραφές (Εικόνα 60). 
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Εικόνα 60: Εμφάνιση διαμορφωμένου dataframe_movies 

Ακολούθως, δημιουργούμε δύο νέες στήλες στο dataframe_movies, μια με τίτλο soup1 και 

με τίτλο soup2, η μεταβλητή soup1 περιέχει τα keywords (λέξεις κλειδιά) μαζί με τα genres 

(είδη) και η μεταβλητή soup2 περιέχει τα director (σκηνοθέτης) μαζί με τα 

production_companies (εταιρίες παραγωγής). Ο κώδικας αποτυπώνεται στις ακόλουθες δύο 

εικόνες (Εικόνα 61) (Εικόνα 62). 

 

Εικόνα 61: Δημιουργία συνάρτησης create_soup1 και στήλης soup1 στο dataframe_movies 

 

Εικόνα 62: Δημιουργία συνάρτησης create_soup2 και στήλης soup2 στο dataframe_movies 

Εμφανίζουμε τα αποτελέσματα των νέων στηλών soup1, soup2 (Εικόνα 63) (Εικόνα 64). 

 

Εικόνα 63: head(4) στο dataframe_movies για soup1, soup2 
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Εικόνα 64: Έξοδος dataframe_movies για soup1, soup2 

Εφαρμόζουμε πάλι τη συνάρτηση weigted_rating με τη μέθοδο υπολογισμού της 

βαθμολογίας των ταινιών για τη στήλη score στο dtaframe_movies και εμφανίζουμε την 

υψηλότερη και την χαμηλότερη βαθμολογία (Εικόνα 65).  

 

Εικόνα 65: Εμφάνιση μεγαλύτερης και μικρότερης βαθμολογίας 

Στο dataframe_movies δημιουργούμε νέα στήλη με τίτλο score_rank, όπου από τη 

μεταβλητή score ελέγχουμε με τη χρήση της συνάρτησης lamda αν η βαθμολογία είναι 

μικρότερη ή ίση με το 7, αν ισχύει εκχωρούμε την τιμή bad_movie, αλλιώς εκχωρούμε 

good_movie. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε την στήλη vote_avg_rank, όπου εκχωρούμε 

την τιμή low_average αν η τιμή της μεταβλητής vote_average είναι μικρότερη ή ίση με το 

7 και την τιμή high_average αν η τιμή είναι μεγαλύτερη του 7 (Εικόνα 66).  

 

Εικόνα 66: Δημιουργία στηλών score_rank και vote_avg_rank στο dataframe_movies 

Εμφανίζουμε τη συχνότητα της score_rank χρησιμοποιώντας την εντολή value_count της 

βιβλιοθήκης Pandas. Η value_count επιστρέφει μια σειρά που περιέχει μετρήσεις 

μοναδικών τιμών με φθίνουσα σειρά και με την παράμετρο normalized σε True επιστρέφει 

τις σχετικές συχνότητες των μοναδικών τιμών. Επομένως, όπως φαίνεται στην έξοδο 
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(Εικόνα 67) η πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή είναι η το bad movie με σχετική συχνότητα 

98,6% και λιγότερο εμφανιζόμενη τιμή είναι το good_movie με σχετική συχνότητα  1,4%. 

Άρα, οι περισσότερες ταινίες έχουν βαθμολογηθεί με βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 7. 

 

Εικόνα 67: value_counts για το score_rank του dataframe_movies 

Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζει και η σχετική συχνότητα για το μέσο όρο των ψήφων 

(). 

 

Εικόνα 68: value_counts για το vote_avg_rank του dataframe_movies 

Εμφανίζουμε τον τίτλο της ταινίας με την υψηλότερη βαθμολογία (Εικόνα 69). 

 

Εικόνα 69: Τίτλος ταινίας με υψηλότερη βαθμολογία 

Εμφανίζουμε τον τίτλο της ταινίας με την χαμηλότερη βαθμολογία (Εικόνα 70). 

 

Εικόνα 70: Τίτλος ταινίας με χαμηλότερη βαθμολογία 
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Εμφανίζουμε τον τίτλο των 50 πρώτων ταινιών με την υψηλότερη βαθμολογία (Εικόνα 

71)(Εικόνα 72). 

 

Εικόνα 71: Εμφάνιση 50 καλύτερων ταινιών σε φθίνουσα σειρά 

 

Εικόνα 72: 50 Καλύτερες ταινίες 
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Εμφανίζουμε τον τίτλο των 50 πρώτων ταινιών με τον υψηλότερο μέσο όρο ψηφοφορίας 

(Εικόνα 73)(Εικόνα 74). 

 

Εικόνα 73: Εμφάνιση 50 ταινιών με μεγαλύτερο μέσο όρο ψήφων σε φθίνουσα σειρά 
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Εικόνα 74: 50 Ταινίες με μεγαλύτερο μέσο όρο ψηφοφορίας 
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8 Συμπεράσματα και προτάσεις 

Το θέμα αυτής της εργασίας ήταν τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρηματικής 

αναλυτικής, όπου στη θεωρητική προσέγγιση του θέματος αναλύθηκαν τα μεγάλα 

δεδομένα, η αναλυτική των μεγάλων δεδομένων και η επιχειρηματική αναλυτική και τα 

επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα. Στην πρακτική προσέγγιση του θέματος 

εφαρμόστηκε μια τεχνική της μηχανικής μάθησης για ένα συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων χρησιμοποιώντας την γλώσσα Python και το προγραμματιστικό περιβάλλον 

Jupyter Notebook. Στις ακόλουθες ενότητες αυτού του κεφαλαίου αποτυπώνονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας, καθώς επίσης 

δίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα και εξέλιξη. 

8.1 Συμπεράσματα 

Αναμφίβολα, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τα μεγάλα δεδομένα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως μεγάλα όχι μόνο εξαιτίας του αυξανόμενου όγκου αλλά και από τη 

δομή των σημερινών δεδομένων. Η εμφάνιση των μεγάλων δεδομένων έχει οδηγήσει στην 

ανάγκη για αύξηση του τυπικού χώρου αποθήκευσης, καθώς επίσης και τις επεξεργαστικής 

και υπολογιστικής ισχύς, αλλά και την ανάπτυξη των αναλυτικών τεχνικών για την 

ανάλυση των δεδομένων. 

Η αναλυτική των Μεγάλων Δεδομένων και κατ επέκταση και η τεχνική της μηχανικής 

μάθησης, μπορεί να συμβάλει και να βελτιώσει την επιχειρηματική αναλυτική. Με πιο 

απλά λόγια, η μηχανική μάθηση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή 

λογισμικού για να μάθει ενεργά από τα εισαγόμενα δεδομένα. Η επιχειρηματική 

αναλυτική, από την άλλη πλευρά, είναι ένα πολύπλοκο πεδίο που αντιπροσωπεύει μια 

διαδικασία που εξαρτάται από την τεχνολογία για να αποκτά, να αποθηκεύει και να 

αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με την επιχείρηση. 

Από την πρακτική εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι η χρήση της γλώσσας Python και των 

βιβλιοθηκών που διαθέτει (όπως, η βιβλιοθήκη Pandas στην προκειμένη περίπτωση) 

επιτρέπει την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων αρχείων της μορφής csv. 
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Σημειώνεται ότι χρησιμοποιώντας το excel για το άνοιγμα των αρχείων με χιλιάδες 

εγγραφές, το λογισμικό δεν ήταν σε θέση να εμφανίσει τις ακριβείς εγγραφές. 

Εμπειρικά διαπιστώθηκε ότι ένας ατομικός υπολογιστής με τυπική επεξεργαστική ισχύ και 

τυπική προσωρινή μνήμη (8GB RAM) δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την εκτέλεση πιο 

σύνθετων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, ειδικά όταν έγινε δοκιμή εκπαίδευσης και 

αυτός ήταν ένα από τους λόγους που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος αλγόριθμος. 

8.2 Προτάσσεις για μελλοντική έρευνα 

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης υλοποιήθηκαν οι δοκιμές για ένα σύστημα συστάσεων 

εφαρμόζοντας το συνεργατικό φιλτράρισμα και τη χρήση του αλγορίθμου SVD. 

Περεταίρω, θα μπορούσε να εκτελεστούν έλεγχοι για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων του αλγορίθμου. 

Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων, ωστόσο αυτό 

θα απαιτούσε ένα ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα. Για την αντιμετώπιση αυτού του 

ζητήματος θα μπορούσε να εκτελεστεί ο κώδικας σε μια πλατφόρμα νέφους, γεγονός που 

χρήζει επιπρόσθετη μελέτη. Εναλλακτικά για το ίδιο ζήτημα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν τεχνικές για την τμηματική επεξεργασία των αρχείων, το οποίο επίσης 

απαιτεί επιπλέον μελέτη. 

Τέλος, για την υλοποίηση του συστήματος συστάσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και άλλοι αλγόριθμοι και ίσως να γίνει και μια σύγκριση σχετικά με τη σχετικότητα και την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων του κάθε αλγόριθμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κώδικας σε Python 

#Δήλωση βασικών βιβλιοθηκών 

#Συντομογραφία numpy ως np 

import numpy as np #γραμμική άλγεβρα (linear algebra) 

#Συντομογραφία pandas ως pd 

import pandas as pd #επεξεργασία δεδομένων (data 

processing) 

#Συντομογραφία scipy ως sp 

import scipy as sp #μαθηματικά 

#εισαγωγή στατιστικ΄ων από την spicy 

from scipy import stats  

#Συντομογραφία matplotlib.pyplot ως plt 

import matplotlib.pyplot as plt #γραφική σχεδίαση 

#Συντομογραφία seaborn ως sns 

import seaborn as sns #οπτικοποίηση (visualization) 

δεδομένων 

# Χρήση plotly 

init_notebook_mode(connected=True) 

#Μέθοδοι διανυσματικών μηχανών  

from sklearn import svm #ταξινόμηση, παλινρόμηση, 

ανίχνευση ακραίων τιμών 

## Reading the Data 

#Εισαγωγ΄ή δεδομένων με τη βοήθεια της pandas 

dataframe_credits=pd.read_csv('Z:/Downloads/the-movies-

dataset/credits.csv') 

dataframe_movies=pd.read_csv('Z:/Downloads/the-movies-

dataset/movies_metadata.csv') 

dataframe_keywords=pd.read_csv('Z:/Downloads/the-movies-

dataset/keywords.csv') 

#Εμφάνιση πρώτων δηλώσεων του credits 
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dataframe_credits.head(5) 

#Εμφάνιση πρώτων δηλώσεων του movies_metadata 

dataframe_movies.head(5) 

#Εμφάνιση πρώτων δηλώσεων του keywords 

dataframe_keywords.head(5) 

# Φιλτράρισμα δημογραφικών στοιχείων 

#Συγχώνευση των στηλών dataframe_credits & 

dataframe_keywords 

#στο dataframe_movies με βάση το id 

dataframe_movies=dataframe_movies.merge(dataframe_credits, 

on='id') 

dataframe_movies=dataframe_movies.merge(dataframe_keywords

, on='id') 

#Επιστρφή γραμμών και στηλών του dataframe_movies μετά τη 

συγχώνευση 

dataframe_movies.shape 

#Εκχώριση του μέσου όρου ψηφοφορίας στη μεταβλητή C 

C= dataframe_movies['vote_average'].mean() 

#Εμφάνιση της μεταβλητής C 

C 

m= dataframe_movies['vote_count'].quantile(0.9) 

m 

q_movies = 

dataframe_movies.copy().loc[dataframe_movies['vote_count'] >= 

m] 

q_movies.shape 

# IMDB formula 

def weighted_rating(x, m=m, C=C): 

    v = x['vote_count'] 

    R = x['vote_average'] 
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    # Υπολογισμός βάσει IMDB formula 

    return (v/(v+m) * R) + (m/(m+v) * C) 

q_movies['score'] = q_movies.apply(weighted_rating, 

axis=1) 

#Ταξινόμηση ταινιών με βάση την βαθμολογία που 

υπολογίστηκε παραπάνω 

q_movies = q_movies.sort_values('score', ascending=False) 

#Εμφάνισε τις 15 καλύτερες ταινίες 

q_movies[['title', 'vote_count', 'vote_average', 

'score']].head(10) 

# Plots (Σχεδιαγράματα) 

#Εμφάινση διαγράμματος βαθμολογίας των 50 καλύτερων 

ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g = sns.barplot(x='title', y = 'score', 

data=q_movies.head(50)) 

g.set_title("Ταινίες και Βαθμολογίες", fontsize=22) 

g.set_xlabel("Ταινίες", fontsize=18) 

g.set_ylabel('Βαθμολογίες', fontsize=18) 

plt.show() 

#Διάγραμμα βαθμολογίας και διάρειας ταινιών 

#των 50 καλύτερων ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', y='score',  

data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Ταινίες και βαθμολογία', loc='best') 

gt = g1.twinx() 
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gt = sns.pointplot(x='title', y='runtime', 

data=q_movies.head(50), color='black', legend=False, ci=70, 

scale=0.5) 

gt.set_ylabel("Διάρκεια", fontsize=17) 

g1.set_title("Βαθμολογία και διάρκεια ταινίας", 

fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Βαθμολογία", fontsize=17) 

plt.show() 

#Γραφικκή απεικόνιση Βαθμολογίας και Προϋπολογισμού 

ταινιών 

#των 50 καλύτερων ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', y='score',  

data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Ταινίες και βαθμολογία', loc='best') 

gt = g1.twinx() 

gt = sns.pointplot(x='title', 

y=q_movies['budget'].astype(float), data=q_movies.head(50), 

color='black', legend=False, ci=70, scale=0.5) 

gt.set_ylabel("Προϋπολογισμός", fontsize=17) 

g1.set_title("Βαθμολογία και Προϋπολογισμός ταινιών", 

fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Βαθμολογία", fontsize=17) 

plt.show() 

#Γραφική απεικόνιση βαθμολογιών και εσόσων των ταινιών 

#των 50 καλύτερων ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 
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plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', y='score',  

data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Βαθμολογία και ταινίες', loc='best') 

gt = g1.twinx() 

gt = sns.pointplot(x='title', 

y=q_movies['revenue'].astype(float), data=q_movies.head(50), 

color='black', legend=False, ci=70, scale=0.5) 

gt.set_ylabel("Έσοδα", fontsize=17) 

g1.set_title("Βαθμολογία και Έσοδα ταινιών", fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Βαθμολογία", fontsize=17) 

plt.show() 

#Διάγραμμα για τα έσοδα και των προϋπολογισμό των 50 

καλύτερων ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', 

y=q_movies['revenue'].astype(float),  data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Έσοδα και προϋπολογισμός ταινιών', 

loc='best') 

gt = g1.twinx() 

gt = sns.pointplot(x='title', 

y=q_movies['budget'].astype(float), data=q_movies.head(50), 

color='black', legend=False, ci=70, scale=0.5) 

gt.set_ylabel("προϋπολογισμός", fontsize=17) 

g1.set_title("Έσοδα και προϋπολογισμός ταινιών", 

fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Έσοδα", fontsize=17) 
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plt.show() 

#Διάγραμμα Βαθμολογία & ΜΟ ψηφοφορίας των 50 καλύτερων 

ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', 

y=q_movies['score'].astype(float),  data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Βαθμολογία & ΜΟ ψηφοφορίας', loc='best') 

gt = g1.twinx() 

gt = sns.pointplot(x='title', 

y=q_movies['vote_average'].astype(float), 

data=q_movies.head(50), color='black', legend=False, ci=70, 

scale=0.5) 

gt.set_ylabel("Ψήφοι", fontsize=17) 

g1.set_title("Βαθμολογία & ΜΟ ψηφοφορίας", fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Βαθμολογία", fontsize=17) 

plt.show() 

#Διάγραμμα Αριθμός ψήφων & ΜΟ ψηφοφορίας ταινιών των 50 

καλύτερων ταινιών 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', 

y=q_movies['vote_count'].astype(float),  

data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Αριθμός ψήφων & ΜΟ ψηφοφορίας ταινιών', 

loc='best') 

gt = g1.twinx() 

gt = sns.pointplot(x='title', 

y=q_movies['vote_average'].astype(float), 
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data=q_movies.head(50), color='black', legend=False, ci=70, 

scale=0.5) 

gt.set_ylabel("ΜΟ ψηφοφορίας", fontsize=17) 

g1.set_title("ριθμός ψήφων & ΜΟ ψηφοφορίας ταινιών", 

fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Αριθμός ψήφων", fontsize=17) 

plt.show() 

#Διάγραμμα διάρκεια ταινίας & προϋπολογισμός για τις 50 

καλύτερες ταινίες 

plt.figure(figsize=(15,8)) 

plt.xticks(rotation=90) 

g1 = sns.barplot(x='title', 

y=q_movies['runtime'].astype(float),  data=q_movies.head(50)) 

plt.legend(title='Διάρκεια & Προϋπολογισμός ταινιών', 

loc='best') 

gt = g1.twinx() 

gt = sns.pointplot(x='title', 

y=q_movies['budget'].astype(float), data=q_movies.head(50), 

color='black', legend=False, ci=70, scale=0.5) 

gt.set_ylabel("Προϋπολογισμός", fontsize=17) 

g1.set_title("Διάρκεια & Προϋπολογισμός ταινιών", 

fontsize=19) 

g1.set_xlabel("Ταινία", fontsize=17) 

g1.set_ylabel("Διάρκεια", fontsize=17) 

plt.show() 

#Συνεργατικό φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας SVD 

df_rating = pd.read_csv("Z:/Downloads/the-movies-

dataset/ratings_small.csv", parse_dates=['timestamp']) 

df_rating.head() 
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#Δημιουργώ ένα νέο dataframe για τις ταινίες με 

συγκεκριμένα χαρρακτηριστικά (Features) 

df_movie = dataframe_movies[['id', 'title', 'genres']] 

#Εκχωρώ τις στείλες id, title & genres 

df_movie.rename(columns = {'id':"movieId"}, inplace=True) 

#Μετονομάζω τη στήλη id σε movieId 

print("Εμφάνιση όλων των γραμμών και των 

στηλών:".ljust(15), df_movie.shape) 

df_movie.dropna(inplace=True) #δείχνει τις μεταβλητές που 

λείπουν 

print("Εφμάνιση μόνο τον ολοκληρωμένων γραμμών και στηλών: 

".ljust(15), df_movie.shape) 

#Εμφάινση των πρώτων εγγραφών 

df_movie.head() 

#Δημιουργία πίνακα με στοιχεία από το dataframe_rating 

R_df = df_rating.pivot(index = 'userId', 

columns='movieId', values='rating').fillna(0) 

R_df.head() 

R = R_df.as_matrix() 

user_ratings_mean = np.mean(R, axis = 1) 

R_demeaned = R - user_ratings_mean.reshape(-1, 1) 

 

from scipy.sparse.linalg import svds 

U, sigma, Vt = svds(R_demeaned, k = 50) 

sigma = np.diag(sigma) 

all_user_predicted_ratings = np.dot(np.dot(U, sigma), Vt) 

+ user_ratings_mean.reshape(-1, 1) 

preds_df = pd.DataFrame(all_user_predicted_ratings, 

columns = R_df.columns) 

#Εμφάνιση προβλέψεων 
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preds_df.head() 

def recommend_movies(predictions_df, userId, movies_df, 

original_ratings_df, num_recommendations=5): 

     

    # Πάρε και ταξινόμησε τις προβλέψεις του χρήστη 

    user_row_number = userId - 1 # Το UserID ξεκινάει από 

το 1, όχι από το 0 

    sorted_user_predictions = 

predictions_df.iloc[user_row_number].sort_values(ascending=Fa

lse) #προβλέψεις 

     

    # Αποκτήστε τα δεδομένα του χρήστη και συγχωνεύστε τις 

πληροφορίες ταινιών. 

    user_data = 

original_ratings_df[original_ratings_df.userId == (userId)] 

    user_full = (user_data.merge(df_movie, how = 'left', 

left_on = 'movieId', right_on = 'movieId'). 

                     sort_values(['rating'], 

ascending=False) 

                 ) 

 

    print ('Ο χρήστης {0} έχει ήδη βαθμολογηθεί {1} 

ταινία.'.format(userId, user_full.shape[0])) 

    print ('Προτείνε τις  {0} υψηλότερες ταινίες με 

προβλεπόμενες βαθμολογίες που δεν έχουν ήδη 

βαθμολογηθεί.'.format(num_recommendations)) 

     

    # Πρότεινε τις υψηλότερες προβλεπόμενες ταινίες 

βαθμολόγησης που ο χρήστης δεν έχει δει ακόμη. 
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    recommendations = 

(df_movie[~df_movie['movieId'].isin(user_full['movieId'])]. 

         

merge(pd.DataFrame(sorted_user_predictions).reset_index(), 

how = 'left', 

               left_on = 'movieId', 

               right_on = 'movieId'). 

         rename(columns = {user_row_number: 

'Predictions'}). 

         sort_values('Predictions', ascending = False). 

                       iloc[:num_recommendations, :-1] 

                      ) 

 

    return user_full, recommendations 

 

already_rated, predictions = recommend_movies(preds_df, 8, 

df_movie, df_rating, 5) 

#Prediction of Score of a Movie 

#Εμφάνιση περιγραφής της 9ης ταινίας 

dataframe_movies.overview[9] 

print('Αριθμός γραμμών και στηλών πριν τη διαγραφή των 

κενών:', dataframe_movies.shape) 

#Αφαίρεση των κενών για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

dataframe_movies.dropna(subset = ['overview', 

'release_date', 'production_companies'], inplace=True) 

print('Αριθμός γραμμών και στηλών μετά τη διαγραφή:', 

dataframe_movies.shape) 

#Εμφάνιση τον δύο πρώτων εγγραφών στο dataframe_movies 

dataframe_movies.head(2) 
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from ast import literal_eval #για την διόρθωση των nodes 

και strings 

 

#Δήλωση χαρακτηριτικών από dataframe_movies 

features = ['cast', 'crew', 'keywords', 'genres', 

'production_companies'] 

for feature in features: 

    dataframe_movies[feature] = 

dataframe_movies[feature].apply(literal_eval) 

#δήλωση συνάρτησης get_director 

def get_director(x): 

    for i in x: 

        if i['job'] == 'Director': 

            #αν το εμπάγγελμα είναι Director επέστρεψε το 

όνομα 

            return i['name'] 

    return np.nan 

#δήλωση συνάρτησης get_list 

def get_list(x): 

    if isinstance(x, list): 

        names = [i['name'] for i in x] 

        #Ελέγξτε εάν υπάρχουν περισσότερα από 3 στοιχεία.  

        #Αν ναι, επιστρέψτε μόνο τα τρία πρώτα. 

        #Εάν όχι, επιστρέψτε ολόκληρη τη λίστα. 

        if len(names) > 3: 

            names = names[:3] 

        return names 

 

    #Επιστροφή κενής λίστας σε περίπτωση που λείπουν / 

παρουσιάζουν λανθασμένα δεδομένα 
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    return [] 

#Δημιουργία στήλης director στο dataframe_movies  

dataframe_movies['director'] = 

dataframe_movies['crew'].apply(get_director) 

 

features = ['cast', 'keywords', 'genres', 

'production_companies'] 

for feature in features: 

    dataframe_movies[feature] = 

dataframe_movies[feature].apply(get_list) 

dataframe_movies[['title', 'cast', 'director', 'keywords', 

'genres', 'production_companies']].head(3) 

def clean_data(x): 

    if isinstance(x, list): 

        return [str.lower(i) for i in x] 

    else: 

        #Ελέγξε αν υπάρχει κατάλογος. Εάν όχι, επιστρέψτε 

την κενή συμβολοσειρά 

        if isinstance(x, str): 

            return str.lower(x) 

        else: 

            return '' 

#Εφαρμόστε της συνάρτησης clean_data στα features. 

features = ['cast', 'keywords', 'director', 'genres', 

'production_companies'] 

 

for feature in features: 

    dataframe_movies[feature] = 

dataframe_movies[feature].apply(clean_data) 

#Δημιουργία συνάρτησης create_soup1 
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def create_soup1(x): 

    return ' '.join(x['keywords'])  + ' ' + ' 

'.join(x['genres'])  

#Δημιουργία μεταβλητής soup1 που περιέχει keywords και 

genres 

dataframe_movies['soup1'] = 

dataframe_movies.apply(create_soup1, axis=1) 

#Δημιουργία συνάρτησης create_soup2 

def create_soup2(x): 

    return  ' '.join(x['cast']) + ' ' + x['director']  + ' 

' + ' '.join(x['production_companies']) 

#Δημιουργία μεταβλητής soup2 που περιέχει director και 

production_companies 

dataframe_movies['soup2'] = 

dataframe_movies.apply(create_soup2, axis=1) 

dataframe_movies.head(3) 

#Εμφάνιση συγκεκριμένων μεταβλητών από το dataframe_movies 

dataframe_movies[['title', 'overview', 'soup1', 

'soup2']].head(4) 

#Χρήση της συνάρτηση weighted_rating της IMDB 

dataframe_movies['score'] = 

dataframe_movies.apply(weighted_rating, axis=1) 

#Εμφάνιση του μικρότερου και του μεγαλύτερου σκορ 

dataframe_movies['score'].min(), 

dataframe_movies['score'].max() 

#Δημιουργία στήλης score_rank με βαθμολόγηση της ταινίας  

#ως κακή αν η βαθμολογία είναι <=7 αλ΄λιώς είναι καλ΄΄ή 

dataframe_movies['score_rank'] = 

dataframe_movies.score.apply(lambda x: "bad_movie" if x <=7 

else "good_movie") 
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#Δημιουργία στήλης vote_avg_rank με βαθμολόγηση της 

ταινίας  

#ως χαμηλό μέσο όρο αν είναι <=7 αλ΄λιώς είναι υψηλό 

dataframe_movies['vote_avg_rank'] = 

dataframe_movies.vote_average.apply(lambda x: "low_average" 

if x <=7 else "high_average") 

#Εμφάνιση  score_rank 

dataframe_movies.score_rank.value_counts(normalize=True) 

#Εμφάνιση  vote_avg_rank 

dataframe_movies.vote_avg_rank.value_counts(normalize=True

) 

#Εμφάνισε τον τίτλο της ταινίας με την υψηλότερη 

βαθμολογία 

dataframe_movies.loc[dataframe_movies['score'].idxmax()]['

title'] 

#Εμφάνισε τον τιτλο της ταινίας με την χαμηλότερη 

βαθμολογία 

dataframe_movies.loc[dataframe_movies['score'].idxmin()]['

title'] 

#ταξινόμησε τις ταινίες με βάση τη βαθμολογία και τον 

τίτλο από τις 50 πρώτες 

dataframe_movies.sort_values(['score'],ascending=False)['t

itle'][:50] 

 

 

 


