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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών δικτύων καθώς και
στο πεδίο εφαρμογής τους σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας μας. Η εργασία έχει
χωριστεί σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι.
Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά σε έννοιες που εξηγούν τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα, ποια
η διαφορά τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn) καθώς και
που βρίσκουν εφαρμογή. Επίσης, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες που αξίζει να
μελετηθούν πάνω στα κοινωνικά δίκτυα, όπως είναι οι τριάδες, η εγγύτητα, η πυκνότητα, η
κεντρικότητα και η ενδιαμεσότητα ενός κοινωνικού δικτύου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι
τρόποι με τους οποίους μπορεί να οπτικοποιηθεί ένα κοινωνικό δίκτυο καθώς και τους τύπους
δικτύων που υπάρχουν. Τέλος, εξηγείται τι είναι η μηχανική μάθηση, οι τύποι μηχανικής
μάθησης που υπάρχουν καθώς και μερικοί από τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους που
χρησιμοποιούνται στον τομέα την ανάλυσης δεδομένων.
Στο δεύτερος μέρος παρουσιάζεται μια έρευνα με γνώμονα το θεωρητικό μέρος της εργασίας
όπου βρίσκει εφαρμογή σε ένα κοινωνικό δίκτυο μεταγραφών στις ομάδες της Εθνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (NBA). Γίνεται χρήση της μηχανικής μάθησης (με
επίβλεψη) με τους αλγόριθμους του ‘κοντινότερου γείτονα’ (KNN algorithm) και της
‘γραμμικής παλινδρόμησης. Τέλος παρουσιάζεται ολόκληρη η ανάλυση του κοινωνικού
δικτύου καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε.
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Abstract

This dissertation aims to focus on the study of social networks as well as the field they apply
in various aspects of our daily lives. The dissertation is divided into two parts, the theoretical
and the practical one.
The first part refers to meanings that explain what social networks are, to the difference
between them and social media (Facebook, twitter, LinkedIn) and also to the field they apply.
It also refers to key meanings that worth to be studied concerning the social networks, such as
the Triadic Closure, Closeness, Density, Centrality and Betweenness of a social network.
Moreover, the ways, in which a social network can be visualized, and also the types of
networks, that exist, are presented. Finally, it is explained what machine learning is, which are
the types of machine learning and also some of the most popular algorithms found in the field
data analysis.
The second part presents a research which is oriented to the theoretical part of the dissertation
that applies in a social network of transfers, teams of the National Basketball Federation
(NBA). The machine learning is used (supervised) with the «nearest neighbor» algorithm
(KNN algorithm) and the «Linear Regression» finally the whole analysis of the social
network is presented as well as the codes that were used.
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1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1.1 Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όταν αναφερόμαστε στον όρο κοινωνικά δίκτυα πολλοί είναι εκείνοι που συγχέουν τον όρο
αυτό με το Facebook, το Instagram, το Twitter κλπ. Επομένως, είναι σαφές πως πρέπει να
γίνει ένας διαχωρισμός των δύο όρων, “Κοινωνικά δίκτυα” (Social Networks) και “Μέσα
κοινωνικής δικτύωσης” (Social media). Τα κοινωνικά δίκτυα είναι παντού γύρω μας: οι
σχέσεις που έχουμε με τους γονείς, τους φίλους και τους γείτονες μας, ακόμα και ένα δίκτυο
εταιρειών, θεωρούνται κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα, λοιπόν, ορίζονται ως ένα
σύνολο αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή μια κοινωνική δομή που
αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως άτομα ή οργανισμούς [web:1]. Από την άλλη
πλευρά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα, οι
οργανισμοί ή καλύτερα οι οντότητες για να μοιράζονται τις πληροφορίες, τα συναισθήματα,
τις συναλλαγές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ρέει μέσα στα δίκτυα. Άρα, ο όρος μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων
ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων (Scott, 2011). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως π.χ.Facebook, Twitterκ.ά. και αποτελούν την
κοινωνική διάδραση μεταξύ ανθρώπων που δημιουργούν, μοιράζονται ή ανταλλάσσουν
πληροφορίες και ιδέες μέσα σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα Τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα
θεωρείται ότι αποτελούν κυρίαρχο κομμάτι της καθημερινότητας των σύγχρονων ανθρώπων.
Σε αυτό, λοιπόν, το σημείο και αφού ξεχωρίσαμε τους δύο όρους, μπορούμε να πούμε ότι τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στα εργαλεία ενημέρωσης και κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ, ο όρος κοινωνικά δίκτυα στη διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης
(συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες)[web:2].

1.2 Τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα και γιατί αξίζει να τα μελετάμε ;

«Τα κοινωνικά δίκτυα είναι συναρπαστικά. Είναι τόσο σύνθετα και πολύπλοκα –αλλά και
πανταχού παρόντα --, ώστε αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο σκοπός τους. Γιατί
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συμμετέχουμε σε αυτά; Πως διαμορφώνονται; Με ποιον τρόπο μας επηρεάζουν» (Fowler,
Christakis, 2011).
Τα παραπάνω είναι κάποια από τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν πολλούς επιστήμονες τα
τελευταία χρόνια, καθώς η επιστήμη των κοινωνικών δικτύων γίνεται όλο και πιο δημοφιλής.
Τα παλιά χρόνια ήταν δύσκολο για έναν ερευνητή-επιστήμονα να μπορέσει να συλλέξει
δεδομένα και πληροφορίες, έτσι ώστε να βγάλει εύκολα κάποια συμπεράσματα για τα
κοινωνικά δίκτυα. Σήμερα, με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την καθημερινή
χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
συλλέγονται μεγάλου όγκου πληροφορίες, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες για
επιστημονική μελέτη.
Ας δούμε, όμως, τα δίκτυα στην πιο απλή τους μορφή, την δυαδική σχέση, η οποία
αποτελείται από δύο κόμβους ή δύο άτομα (στην περίπτωση μας) και την σχέση την οποία
τους συνδέει (φιλία). Σε μια τέτοια σχέση είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η σχέση φιλίας
αφορά μια αμφίδρομη σχέση (συμμετρική σχέση), καθώς και ο ένας και ο άλλος
ανταλλάσσουν αυτή την σχέση φιλίας (είσαι φίλος μου τότε και εγώ είμαι φίλος σου). Ας
πάμε ένα βήμα παρακάτω και ας σκεφτούμε ότι έχουμε πέντε φίλους ,οι οποίοι, έχουν άλλους
πέντε φίλους., αντιλαμβανόμαστε ότι ξετυλίγεται ένα μεγάλο κουβάρι σχέσεων, το οποίο αν
το διευρύνουμε κι άλλο θα γίνει ένα τεράστιο κοινωνικό δίκτυο φιλίας, κάτι το οποίο δεν
γίνεται ευκόλως και πλήρως κατανοητό. Ας πούμε ότι τώρα κάποιοι από τους φίλους μας θα
μπορούσαν να είναι και φίλοι μεταξύ τους, όπως και οποιοσδήποτε μέσα στο δίκτυο θα
μπορούσε να είναι φίλος με κάποιον άλλον. Αμέσως, από εκεί που είχαμε ένα δίκτυο
δενδροειδές (ανοιγόταν ομοιόμορφα), ξαφνικά, οι σχέσεις άρχισαν να μπλέκονται μεταξύ
τους. Στο σημείο αυτό, είναι καλό να αναφέρουμε ότι υπάρχει κάποιος μέσα στο δίκτυο που
μπορεί να επηρεάσει κάποιον από τους φίλους του, ώστε να γίνει φίλος με κάποιον άλλο φίλο
του (τριαδική σχέση). Τέλος, αν προσθέσουμε επιπλέον σχέσεις, όπως τις συγγενικές, τις
επαγγελματικές ή ακόμα και τις γειτονικές που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο δίκτυο, τότε
τα πράγματα γίνονται περισσότερο δυσνόητα και πολύπλοκα (Kadushin, 2012).
Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν, η οπτική γωνία, υπό την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση
ενός κοινωνικού δικτύου, και ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός της ίδιας της εξέτασης. Επίσης,
σημαντικό είναι και τι ρέει μεταξύ των κόμβων και πως αυτό που ρέει μεταδίδεται σε όλο το
δίκτυο. Σκεφτείτε τις γνωστές Βεντέτες που έχουν δημιουργηθεί ανά τα χρόνια στην Κρήτη
και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Βεντέτα μεταξύ δύο
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μεγάλων οικογενειών της Κρήτης, όπου φημολογείται ότι ξεκίνησε για τα μάτια μιας
γυναίκας το 1941. Μέχρι και σήμερα, κανένας δεν είναι σίγουρος πως ξεκίνησε. Το
τραγικότερο όλων είναι ότι σκοτώθηκαν 140 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ανήλικα, οι
οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το αρχικό συμβάν. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός
πως η βεντέτα κράτησε 15 χρόνια.
Το παραπάνω αληθινό παράδειγμα αποδεικνύει τη μετάδοση της βίας, μέσα από μια σχέση
έχθρας που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των ανθρώπων, και πως αυτή εξελίσσεται και
διαιωνίζεται ανά τις γενιές. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να ψάξουμε κάποιες
περίπλοκες διαδρομές που να αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση της βίας,
καθώς το αρχικό στάδιο, από το πρώτο άτομο στο επόμενο, εξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό
της βίας στην κοινωνία μας. Στις Η.Π.Α, το 75% όλων των ανθρωποκτονιών αφορά άτομα
που, πριν από τον φόνο, σχετίζονταν μεταξύ τους, συχνά στενά. Αν θέλετε να μάθετε ποιος
μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή σας, κοιτάξτε όσους βρίσκονται γύρω σας.
Φράσεις όπως «ο φίλος του φίλου μου είναι και δικός μου φίλος» και ο «ο εχθρός, του
εχθρού μου είναι φίλος μου» αρχίζουν και βγάζουν νόημα όταν μελετάμε δίκτυα, όπως της
Βεντέτας παραπάνω.

1.3 Εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να εφαρμοστούν και να μελετηθούν σε πολλούς και
διαφορετικούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η κοινωνία (Langville, 2011).Θα
μπορούσαμε, για παράδειγμα, να εξετάσουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων και κατά πόσο
χαρούμενοι είναι (αν οι στενοί μας άνθρωποι είναι χαρούμενοι τότε και εμείς θα είμαστε
χαρούμενοι) .Επιπλέον, αν οι γύρω μας δεν καπνίζουν κι εμείς καπνίζουμε είναι πολύ πιθανό
να το κόψουμε, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με την παχυσαρκία ,η οποία είναι πολύ πιθανό να
μεταδοθεί εντός των δικτύων από παχύσαρκα σε μη παχύσαρκα άτομα. Στην οικονομία, θα
μπορούσαμε να μελετήσουμε τις μετοχές στο χρηματιστήριο και πως συμπεριφέρονται ή τι
σχέση έχει η μια μετοχή με την άλλη και κατά πόσο η άνοδος της μιας μετοχής επηρεάζει
κάποια άλλη. Στην εγκληματολογία, όπως είπαμε και πιο πάνω στο παράδειγμα της Βεντέτας,
η βία μεταδίδεται μεταξύ των σχέσεων έχθρας των ανθρώπων, οπότε αν μπορέσουμε να
αναλύσουμε το κοινωνικό δίκτυο του θύματος πολύ πιθανόν να μας οδηγήσει στον
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εγκληματία. Στον τουρισμό, κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί και σαν χώρα, καθώς
ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ μας προέρχεται από αυτόν, θα μπορούσαμε να μελετήσουμε
ποιοι λαοί είναι αυτοί που επιλέγουν την χώρα μας ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε πιο
αποτελεσματικά μέσω διαφημίσεων τον τουρισμό μας. Στην ιατρική, ειδικά τώρα που
αντιμετωπίζεται μια από τις μεγαλύτερες πανδημίες που έχει ζήσει ο πλανήτης μας και η
προφύλαξη είναι απολύτως αναγκαία, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τόσο τα μέρη που
αποτελούν σημεία συγχρωτισμού, ώστε να υπάρξει η αποφυγή τους, τις ώρες υψηλής
κινητικότητας στους δρόμους.
Επομένως, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πανταχού παρόντα και μας επηρεάζουν χωρίς να το
αντιλαμβανόμαστε (Kadushin, 2012).Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας και αφού είδαμε
αρκετά παραδείγματα και ξεκαθαρίσαμε τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα, θα μιλήσουμε για τα
βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων και θα αναφέρουμε ορολογίες και μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την μελέτη τους.

1.4 Ο μικρός κόσμος και ο κανόνας των έξι βαθμών διαχωρισμού

Μιλώντας για κοινωνικά δίκτυα δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθεί η θεωρία του μικρού
κόσμου και το πείραμα του Stanley Milgram που απέδειξε τους έξι βαθμούς διαχωρισμού.
Πιο συγκεκριμένα, οι έξι βαθμοί διαχωρισμού αφορούν τις σχέσεις των ανθρώπων καθώς και
τον τρόπο της μεταξύ τους σύνδεσης, δηλαδή πόσο εύκολο είναι για κάποιον να φτάσει
κάποιον άγνωστο μέσω των γνωστών του ανθρώπων (Newman, 2018). Η κεντρική ιδέα του
πειράματος ήταν να σταλούν πακέτα με οδηγίες σε τυχαία άτομα σε διάφορες πόλεις των
ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονταν στα πακέτα, ένας φάκελος έπρεπε να φτάσει,
μέσω ταχυδρομείου, στα χέρια ενός τελικού παραλήπτη, του οποίου ήταν γνωστά μόνο το
όνομα, η ιδιότητα και η πόλη στην οποία έμενε, όχι όμως η ακριβής διεύθυνση. Αν κάποιος
από τους αρχικούς παραλήπτες γνώριζε προσωπικά το άτομο αυτό, τότε μπορούσε απλώς να
του στείλει τον φάκελο απευθείας. Αν όχι, τότε έπρεπε να στείλει τον φάκελο σε κάποιον από
τους ανθρώπους του κύκλου του που πίστευε ότι θα είχε πιθανότητες να οδηγήσει τον φάκελο
στον τελικό παραλήπτη. Αυτοί με την σειρά τους όφειλαν να κάνουν το ίδιο. Καθώς οι
φάκελοι θα ταχυδρομούνταν από την μία διεύθυνση στην άλλη μέχρι να φτάσουν ή όχι στον
προορισμό τους, οι αποστολείς έπρεπε να στέλνουν κάρτες και στον Milgram,επιτρέποντάς
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του να ιχνηλατεί τις πορείες των φακέλων. Κατά την διάρκεια του πειράματος, οι ερευνητές
κατέγραφαν τα βήματα που ακολουθούσε ο κάθε φάκελος. Από εκείνους που έφτασαν στον
προορισμό τους, κάποιοι χρειάστηκαν μόλις δύο βήματα, αρκετοί μέχρι και δέκα, ενώ ο
μέσος όρος των βημάτων βρέθηκε ίσος με περίπου πεντέμισι. Το συμπέρασμα στο οποίο
κατέληξε λοιπόν ο Milgramήταν ότι μεταξύ δύο τυχαίων, άγνωστων μεταξύ τους ανθρώπων
παρεμβάλλονται κατά μέσο όρο άλλοι έξι (Watts, 2003).
Το συγκεκριμένο πείραμα έκανε τους επιστήμονες να αναρωτιούνται, κατά πόσο τα
αποτελέσματα ήταν αντιπροσωπευτικά, γεγονός το οποίο οδήγησε σε πολλές έρευνες, με μια
από τις μεγαλύτερες να είναι αυτή του DuncanJ.Watts, κοινωνιολόγου καθηγητή του
Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας. Ο καθηγητής επανέλαβε το πείραμα του Milgramτο 2000,
αλλά αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πείραμα
συμμετείχαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι από 166 χώρες και τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάστηκαν πέντε με εφτά βήματα, επιβεβαιώνοντας,
έτσι, τους έξι βαθμούς διαχωρισμού του Milgram (Watts, 2004).
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
2.1 Τι είναι ένα δίκτυο;

Ένα δίκτυο είναι απλώς μια συλλογή συνδεδεμένων αντικειμένων. Στα μαθηματικά, ο όρος
δίκτυα συχνά αναφέρεται ως «Γράφος» και ο τομέας τον μαθηματικών που αφορά στην
μελέτη των «γράφων» ονομάζεται θεωρία γραφημάτων (Wasserman, Faust, 1994). Οι Γράφοι
αποτελούνται

από

κόμβους

(κορυφές)

και

συνδέσεις

(σχέσεις).

Τα

αντικείμενα

παρουσιάζονται ως κόμβοι ή κορυφές και συχνά αναπαρίστανται ως κουκίδες. Παραδείγματα
κόμβων είναι άτομα, οντότητες ή πράγματα μέσα στα πλαίσια του δικτύου. Οι συνδέσεις
μεταξύ των κόμβων συχνά αναπαρίστανται ως γραμμές ανάμεσα στις κουκίδες. Οι σχέσεις
χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τις σχέσεις ή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
κόμβων. [web:3]

Εικόνα 1. Κοινωνικό δίκτυο, κόμβοι και συνδέσεις
(https://bit.ly/3yhJUa9)

2.2Τριάδες και ισορροπία (Triadic Closure)

Η ανάλυση των δικτύων αρχίζει πραγματικά με τριάδες επειδή είναι η αρχή μιας «κοινωνίας»
που είναι ανεξάρτητη από τους δεσμούς ανάμεσα σε μια δυάδα (Kadushin, 2012). Αν
θεωρήσουμε ότι έχουμε τρία στοιχεία Α,Β και Γ, τα οποία αποτελούν μια ομάδα, υπάρχει
εκτός από την άμεση σχέση του Α και του Β η έμμεση κοινή σχέση τους με τον Γ. Ο τρίτος
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(Γ) μπορεί να ευθυγραμμιστεί με έναν από τους δύο άλλους και έτσι να κερδίσει ένα δικό του
πλεονέκτημα ή μπορεί να ενεργήσει ως μεσάζοντας μεταξύ τους και να αποκτήσει το κέρδος
ενός μεσάζοντα. Η προσθήκη ενός τρίτου μέλους στην δυάδα, απροσδόκητα, αυξάνει σε
μεγάλο βαθμό την πολυπλοκότητα των σχέσεων και προετοιμάζει το έδαφος για την εξέταση
ολόκληρου δικτύου. Ένα σημαντικό σύνολο ιδεών εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ των
τριών μελών μιας τριάδας και οδηγεί στην κλασική «υπόθεση ισορροπίας». Ο
Heiderισχυρίζεται ότι υπάρχει μια τάση με την πάροδο του χρόνου που οδηγεί προς την
ισορροπία. «Αν υπάρχει μια μη ισορροπημένη κατάσταση, τότε θα προκύψουν δυνάμεις προς
την κατάσταση αυτή» (Kadushin, 2012).

Εικόνα 2. Τριαδική σχέση
(https://bit.ly/3kRKMOy)

Στην ουσία η Τριαδική σχέση είναι η τάση για έναν κόμβο που μοιράζεται τις
συνδέσεις/σχέσεις του σε ένα κοινωνικό δίκτυο για να γίνει συνδεδεμένο. Η Τριαδική σχέση
στα κοινωνικά δίκτυα υπολογίζεται από τον τοπικό συντελεστή ομαδοποίησης ενός κόμβου
LCC (Local Clustering Coefficient of a node)
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𝑳𝑪𝑪 =

𝜪𝜾 𝜿ό𝝁𝜷𝝄𝜾 𝝅𝝄𝝊 έ𝝌𝝄𝝊𝝂 𝝈𝝌έ𝝈𝜼 𝝁𝜺𝝉𝜶𝝃ύ
𝝉𝝄𝝊𝝇 𝜿𝜶𝜾 𝝈𝝊𝝂𝜹έ𝝄𝝂𝝉𝜶𝜾
𝝁𝜺 𝝉𝝄𝝂 𝜿ό𝝁𝜷𝝄 𝝅𝝄𝝊 𝜺𝝀έ𝜸𝝌𝝄𝝊𝝁𝜺
𝒅𝒇(𝒅𝒇−𝟏)
𝟐

Όπουdf: Ο αριθμός των άμεσων σχέσεων, που έχει ο κόμβος που εξετάζουμε

Παράδειγμα: Στην παρακάτω εικόνα (αρ.3) βλέπουμε ένα δίκτυο με τέσσερις κόμβους (F, E,
C, G), ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τον συντελεστή ομαδοποίησης του
κόμβου F. Όπως βλέπουμε ο κόμβος Fσυνδέεται με όλους τους άλλους κόμβους με τις
σχέσεις 1,2,3 και υπάρχει μια ακόμα σχέση με την οποία συνδέονται οι κόμβοι Cκαι Ε οι
οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τον F. Άρα, για να υπολογίσουμε τον LCC(F) παίρνουμε
τον παραπάνω τύπο:

𝑳𝑪𝑪 =

1
3(3−1)

=

1
3

2

Εικόνα 3. Παράδειγμα υπολογισμού LCC
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2.3 Εγγύτητα (Closeness)
Ο ορισμός της εγγύτητας είναι το να βρίσκεται κάποιος κοντά σε κάποιον άλλον
(Γεωγραφικά). Από μαθηματικής πλευράς, η εγγύτητα ορίζεται ως ένα βασικό
χαρακτηριστικό τοπολογικού χώρου. Η εγγύτητα χρησιμεύει στον καθορισμό της
συντομότερης διαδρομής ανάμεσα στους κόμβους του δικτύου. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός
της συντομότερης διαδρομής αποτελεί κρίσιμο σημείο στον καθορισμό των συνδέσεων των
κόμβων σε ένα δίκτυο. Λογικό ακούγεται ότι ο οποιοσδήποτε είναι πιο εύκολο να αναπτύξει
σχέσεις με ανθρώπους που ζουν κοντά του (γείτονες) παρά με κάποιους γνωστούς οι οποίοι
ζούνε σε άλλη πόλη. Είναι προφανές ότι η ανάλυση της συντομότερης διαδρομής αυξάνει το
κόστος αλληλεπίδρασης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ενδιάμεσων κόμβων αυξάνει
ο χρόνος αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο κόμβων, ενώ παράλληλα η θέση τους μπορεί να
είναι τέτοια που να διαστρεβλώσει τις πληροφορίες που μεταδίδονται ανάμεσα τους (Stephen,
2012).
Η κεντρικότητα της εγγύτητας (closeness centrality) σχετίζεται με το μήκος των μονοπατιών
από ένα κόμβο σε όλους τους άλλους κόμβους στο δίκτυο και ορίζεται ως το αντίστροφο
συνολικό μήκος (Jackson, 2020).Άρα, όταν έχουμε υψηλή κεντρικότητα της εγγύτητας για
κάποιον κόμβο σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη μέση απόσταση από άλλους κόμβους του
δικτύου, καθώς μια μικρή κεντρικότητα εγγύτητας σημαίνει ότι υπάρχει μια μικρή μέση
απόσταση από όλους του άλλους κόμβους στο δίκτυο. [web:4]
Στην παρακάτω εικόνα (αρ.4),αντικατοπτρίζεται ένα δίκτυο ανθρώπων, οι οποίοι συνδέονται
μεταξύ τους με κάποια σχέση. Βλέπουμε ότι η Emmaκαι ο Shane είναι οι δύο κόμβοι οι
οποίοι μπορούν να φτάσουν στον οποιοδήποτε μέσα στο δίκτυο με τα λιγότερα βήματα (από
1 μέχρι 3 βήματα), άρα έχουν και την μικρότερη κεντρικότητα εγγύτητας απ’ όλους τους
άλλους μέσα στο δίκτυο.
Η κεντρικότητας της εγγύτητας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

𝐶𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒(𝑣) =

|𝑁| = 1
∑𝑢∊𝑁{𝑣} 𝑑(𝑣, 𝑢)

Όπου Ν: σύνολο κόμβων δικτύου
d(v,u): μήκος του πιο κοντινού μονοπατιού από τον v στο u
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Εικόνα 4. Κεντρικότητα Εγγύτητας
(https://bit.ly/3BAI1aq)

2.4 Πυκνότητα (Density)

Η πυκνότητα ενός δικτύου έχει να κάνει τόσο με τις σχέσεις και την απόσταση όσο και με την
ευκολία με την οποία μεταφέρεται μια πληροφορία μεταξύ των κόμβων (Scott, 2011). Για να
το αντιληφθούμε αυτό καλύτερα, ας σκεφτούμε δύο διαφορετικές κοινωνίες, όπως είναι για
παράδειγμα ένα χωριό και μια μεγάλη πόλη. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στο χωριό
είναι πιο στενές γιατί οι άνθρωποι σε μια μικρή κοινωνία «χωριού» συνδέονται με πολλές και
διαφορετικές σχέσεις (πολυπλοκότητα), όπως επίσης έρχονται σε επαφή μεταξύ τους
συχνότερα συγκριτικά με την κοινωνία της «πόλης». Μια τέτοια πληροφορία, επομένως, για
την κατανόηση του δικτύου που μελετάμε διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
Η πυκνότητα ενός γράφου είναι το μέτρο πόσων δεσμών μεταξύ των κόμβων υπάρχουν
συγκριτικά με το πόσοι δεσμοί μεταξύ των κόμβων δύνανται να υπάρχουν. Έτσι η πυκνότητα
ενός μη κατευθυνόμενου γράφου υπολογίζεται ως εξής: [web:5]
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𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜎𝜒έ𝜎𝜀𝜔𝜈
𝜀𝜈ό𝜍 𝜅ό𝜇𝛽𝜊𝜐
𝐔𝐍𝐃(Undirected Network Density) =
=
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ώ𝜈
𝜎𝜒έ𝜎𝜔𝜈 𝜏𝜊𝜐 𝜅ό𝛽𝜊𝜐
𝜇𝜀 ό𝜆𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜊𝜐𝜍
𝜅ό𝜇𝛽𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝛿𝜄𝜅𝜏ύ𝜊𝜐

𝑚
𝑛(𝑛−1)

=

2𝑚
𝑛(𝑛 − 1)

2

Όπου n: ο αριθμός των κόμβων στο δίκτυο

Η παραπάνω σχέση εφαρμόζεται σε δίκτυα τα οποία είναι μη κατευθυνόμενα. Σε
κατευθυνόμενα δίκτυα χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜎𝜒έ𝜎𝜀𝜔𝜈
𝑚
𝜀𝜈ό𝜍 𝜅ό𝜇𝛽𝜊𝜐
𝐃𝐍𝐃(Directed Network Density) =
=
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ώ𝜈
𝑛(𝑛 − 1)
𝜎𝜒έ𝜎𝜀𝜔𝜈 𝜏𝜊𝜐 𝜅ό𝜇𝛽𝜊𝜐
𝜇𝜀 ό𝜆𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜊𝜐𝜍
𝜅ό𝜇𝛽𝜊𝜐𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝛿𝜄𝜅𝜏ύ𝜊𝜐

Εικόνα 5. Πυκνότητα δικτύων
(https://bit.ly/3BCNXjg)
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2.5 Κεντρικότητα ή δημοφιλία (Degree Centrality)

Κεντρικότητα ή αλλιώς δημοφιλία είναι το μέτρο που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση των
κοινωνικών δικτύων για να υπολογίζουμε τον αριθμό των σχέσεων που έχει ένας
συγκεκριμένος κόμβος (Borgatti, Everett, Johnson, 2013). Ένας κόμβος με υψηλό βαθμό
κεντρικότητας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα δίκτυο. Ανάλογα το τι εξετάζουμε θα
μπορούσαμε να θεωρήσουμε έναν κεντρικό κόμβο ως σημαντικό γιατί λόγω της δημοφιλίας
του μπορεί να επηρεάσει τους γύρω του θετικά ή από την άλλη μεριά να τους μεταδώσει κάτι
αρνητικό (ιό). Τέτοιοι κόμβοι συνήθως είναι σημαντικοί για την δομή ολόκληρου του
δικτύου, καθώς αν αφαιρέσουμε έναν τέτοιο κόμβο το δίκτυο είναι πολύ πιθανό να
καταστραφεί ολοσχερώς (Barabasi,Frangos, 2002).
Ο υπολογισμός του βαθμού κεντρικότητας ενός κόμβου είναι πολύ απλός και εύκολος.
Ωστόσο, πολύ κρίσιμο είναι να γνωρίζουμε το είδος του δικτύου που μελετάμε, καθώς
χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι υπολογισμού. Ο ένας αφορά τα κατευθυνόμενα και
ο άλλος τα μη κατευθυνόμενα δίκτυα. [web:6]
Σε μη κατευθυνόμενα δίκτυα, ο βαθμός κεντρικότητας ενός κόμβου υπολογίζεται από τον
παρακάτω τύπο:

𝑪𝒅𝒆𝒈(𝒗) =

𝑑𝑣
|𝑁| − 1

Όπου Ν: το σύνολο των κόμβων ολόκληρου του δικτύου
dv: ο βαθμός του κόμβου ν
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Εικόνα 6. Βαθμός κεντρικότητας σε μη κατευθυνόμενα δίκτυα
(https://bit.ly/3BAI1aq)
Σε κατευθυνόμενα δίκτυα, ο βαθμός της κεντρικότητας υπολογίζεται με δύο τύπους, καθώς
έχουμε σχέσεις που φτάνουν στους κόμβους (indegree) και σχέσεις οι οποίες φεύγουν από
τους κόμβους (outdegree).
Ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εισερχόμενων σχέσεων ενός
κόμβου είναι ο παρακάτω:

𝐂indeg(v) =

dv(in)

|𝑁 | − 1

Όπου Ν: το σύνολο των κόμβων ολόκληρου του δικτύου
dv(in): το σύνολο των διαδρομών(σχέσεων) που φτάνουν στον κόμβο v
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Εικόνα 7. Βαθμός κεντρικότητας σε κατευθυνόμενα δίκτυα εισερχόμενων συνδέσεων
(indegree)
(https://bit.ly/3BAI1aq)

Ο τύπος υπολογισμού κεντρικότητας των εξερχόμενων σχέσεων ενός κόμβου είναι:

𝐂indeg(v) =

dv(out)

|𝑁 | − 1

Όπου Ν: το σύνολο των κόμβων ολόκληρου του δικτύου
dv(out): το σύνολο των διαδρομών(σχέσεων) που φεύγουν από τον κόμβο v
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Εικόνα 8. Βαθμός κεντρικότητας σε κατευθυνόμενα δίκτυα εξερχόμενων συνδέσεων
(outdegree)
(https://bit.ly/3BAI1aq)

2.6 Ενδιαμεσότητα (Betweenness centrality)

Ως ενδιαμεσότητα ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένας κόμβος βρίσκεται μεταξύ άλλων
κόμβων στο δίκτυο. Στην θεωρία των γράφων, η κεντρικότητα της ενδιαμεσότητας είναι ένα
μέτρο κεντρικότητας και, όσο αφορά τους Γράφους, αναφέρεται στα πιο μικρά μονοπάτια.
Για κάθε ζεύγος κορυφών(κόμβων) σε ένα συνδεδεμένο γράφημα, υπάρχει τουλάχιστον ένα
σύντομο μονοπάτι μεταξύ των κορυφών, έτσι ώστε είτε ο αριθμός των άκρων που περνά η
διαδρομή (για μη σταθμισμένα γραφήματα) είτε το άθροισμα των βαρών των άκρων (για
σταθμισμένα γραφήματα) ελαχιστοποιείται. Η κεντρικότητα της ενδιαμεσότητας μεταξύ κάθε
κορυφής είναι ο αριθμός αυτών των συντομότερων διαδρομών που διέρχονται από την
κορυφή (Monge, Contractor, 2003).
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Η κεντρικότητα της ενδιαμεσότητας επινοήθηκε ως ένα γενικό μέτρο για τον υπολογισμό της
κεντρικότητας. Βρίσκει πολλές εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που αφορούν τα
κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων, όπως η Βιολογία, οι μεταφορές
και η επιστημονική βιβλιογραφία. Αυτός ο οποίος έδωσε τον πρώτο ορισμό της
κεντρικότητας της ενδιαμεσότητας ήταν ο Freeman, Linston (1977) – “A set of measures of
centrality based on betweenness”.[web:7]
Η υπόθεση, την οποία εξετάζει η κεντρικότητα της μεταβατικότητας, αφορά ποιοι είναι οι
σημαντικοί κόμβοι που ενώνουν άλλους κόμβους. Δηλαδή, η διαδρομή ανάμεσα σε δύο
κόμβους είναι η απόσταση του πιο κοντινού μονοπατιού μεταξύ αυτών των δύο κόμβων.
Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού της κεντρικότητας ενδιαμεσότητας οι οποίοι βασίζονται
πάνω στον ίδιο ακριβώς τύπο.[web:8]
Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό είναι ο παρακάτω:

𝜎𝑠, 𝑡(𝑣)
𝐂btw(v) = ∑
𝑠,𝑡∊𝑁 𝜎𝑠, 𝑡
Όπου σs,t: Ο αριθμός των μικρότερων μονοπατιών ανάμεσα στους κόμβους s καιt
σs,t(v): Ο αριθμός των μικρότερων μονοπατιών ανάμεσα στους κόμβους sκαιt που περνάνε από τον
κόμβο v

Η διαφορά μεταξύ των δύο διαφορετικών υπολογισμός σχετίζεται με τον κόμβο τον οποίο
εξετάζουμε. Πάμε να δούμε δύο παραδείγματα.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το παρακάτω διάγραμμα και θέλουμε να υπολογίσουμε την
κεντρικότητα της ενδιαμεσότητας. Ο τύπος που χρησιμοποιούμε είναι ο παραπάνω, ενώ η
μόνη διαφορά είναι αν θα συμπεριλάβουμε τις σχέσεις των υπόλοιπων δεσμών με τον κόμβο
που ελέγχουμε ή όχι (Exclude-Include). Θα πάμε να υπολογίσουμε την ενδιαμεσότητα του
κόμβου Β και στις δύο περιπτώσεις
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Εικόνα 9. Παράδειγμα κεντρικότητας της ενδιαμεσότητας του κόμβου Β

•

Exclude (Δεν θα συμπεριλάβουμε τον κόμβο (Β) που εξετάζουμε)

𝐂btw(B) =

•

𝜎𝛢, 𝐶(𝐵) 𝜎𝐴, 𝐷(𝐵) 𝜎𝐶, 𝐷(𝐵) 1 1 0
+
+
= + + =2
𝜎𝛢, 𝐶
𝜎𝐴, 𝐷
𝜎𝐶, 𝐷
1 1 1

Include (Θα συμπεριλάβουμε τον κόμβο (Β) που εξετάζουμε)

𝐂btw(B) =

𝜎𝛢, 𝛣(𝛣) 𝜎𝛢, 𝐶(𝐵) 𝜎𝐴, 𝐷(𝐵) 𝜎𝐵, 𝐶(𝐵) 𝜎𝐵, 𝐷(𝐵) 𝜎𝐶, 𝐷(𝐵)
+
+
+
+
+
𝜎𝛢, 𝛣
𝜎𝛢, 𝐶
𝜎𝐴, 𝐷
𝜎𝐵, 𝐶
𝜎𝐵, 𝐷
𝜎𝐶, 𝐷
=

1 1 1 1 1 0
+ + + + + =5
1 1 1 1 1 1
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2.7 Ο αλγόριθμος της Google (PageRank)

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να κατανέμουν τις ιστοσελίδες
του διαδικτύου ως τις πιο δημοφιλής, με μερικές από αυτές να κερδίζουν μια θέση στην
πρώτη σελίδα της κάθε μηχανής αναζήτησης. Οι συμβατικές μηχανές αναζήτησης
κατέτασσαν τις ιστοσελίδες με γνώμονα πόσες φορές οι όροι αναζήτησης εμφανίζονταν στην
ιστοσελίδα. Οι ιδρυτές της Google Λάρρυ Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν δημιούργησαν έναν
αλγόριθμο ο οποίος ήταν πιο αποδοτικός και ανέλυε τις σχέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων. Ο
αλγόριθμος αυτός ονομάστηκεPageRank. Ο αλγόριθμος PageRank αφορά μια κατανομή
πιθανοτήτων που χρησιμοποιείται για να εκπροσωπήσει την πιθανότητα ότι ένα άτομο
κάνοντας τυχαία κλικ σε συνδέσεις, θα καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.O
PageRankμπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε τύπο δικτύου αλλά κυρίως είναι
χρήσιμος για κατευθυνόμενα δίκτυα. Πλέον, θεωρείται ένας από τους πλέον σημαντικούς
δείκτες που χρησιμοποιεί η Googleγια την ταξινόμηση των ιστοσελίδων της (Langville,
2011).
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα με ένα δίκτυο 5 ιστοσελίδων και θα
εξηγήσουμε πως λειτουργεί ο αλγόριθμος PageRank.
Η παρακάτω εικόνα (αρ.10) απεικονίζει ένα κατευθυνόμενο δίκτυο ιστοσελίδων καθώς και
τις συνδέσεις (αναφορές) που έχει η μία με την άλλη.
Ο τύπος που χρησιμοποιείται για συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα καθώς και τον
υπολογισμό του PageRankείναι ο ακόλουθος.

𝐾

𝑃𝑅(𝑛)𝑖 = ∑(𝑃𝑅(𝑗)𝑖−1 × 𝑃𝑅(𝑗)𝑖 )
𝑖=1

Όπου n: Ο κόμβος που υπολογίζουμε τον δείκτη PageRank
Όπου K: Ο αριθμός των κόμβων που φτάνουν στον κόμβο n που θέλουμε να υπολογίσουμε
Όπου j: Ο κόμβος που φτάνει στον κόμβοn
Όπου i: Ο αριθμός των επαναλήψεων
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Πριν ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε τον PageRankκάθε κόμβου δίνουμε αρχικές τιμές για
κάθε κόμβο από τον τύπο: 1/N , όπου Ν ο συνολικός αριθμός των κόμβων. Στο παράδειγμα
μας έχουμε 5 κόμβους άρα οι αρχικές τιμές για κάθε κόμβο θα είναι 1/5 .
Πρώτη Επανάληψη
A

B

C

D

E

Αρχικές τιμές

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

𝑃𝑅(𝑛)1

5/15

2/5

1/6

1/10

1/15

A

B

C

D

E

Αρχικές τιμές

5/15

2/5

1/6

1/10

1/15

𝑃𝑅(𝑛)2

1/10

13/30

7/30

2/10

1/30

Δεύτερη Επανάληψη

Παρατηρούμε ότι η σελίδα Β είναι η πιο σημαντική σε αυτό το δίκτυο. Ο αριθμός των
επαναλήψεων δεν είναι δεδομένος αλλά καθορίζεται από τον κάθε αναλυτή. Βέβαια, είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των επαναλήψεων δεν αλλάζει η σειρά
(σημαντικότητας) των κόμβων, απλά οι τιμές του PageRankδείκτη γίνονται πιο σταθερές
(μοναδικές)

Εικόνα 10. Παράδειγμα αλγορίθμου PageRank (Δίκτυο ιστοσελίδων)
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3. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
3.1 Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή

Όπως αναφέρει και ο Alfred Crosby (1997),η οπτικοποίηση των κοινωνικών δικτύων είναι
ένας από τους δύο παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την εκρηκτική ανάπτυξη όλων των
σύγχρονων επιστημών. Ο άλλος είναι η μέτρηση και θα τον δούμε σε επόμενο κεφάλαιο. Η
οπτικοποίηση των κοινωνικών δικτύων είναι πολλά περισσότερα από την δημιουργία μιας
απλής εικόνας, στην ουσία μας προσφέρει μια κατάσταση νέας μάθησης, οι εικόνες των
κοινωνικών δικτύων παρέχουν στους ερευνητές νέες πληροφορίες σχετικά με την δομή των
δικτύων και τους βοηθάνε να μεταδώσουν αυτή την πληροφορία και σε άλλους (Carrington,
Scott, Wasserman, 2003). Οι δημιουργίες τέτοιων εικόνων γίνονται με δύο τρόπους. Ο
πρώτος είναι να σχεδιάσουμε ένα ολόκληρο δίκτυο, συνδέοντας βούλες (κόμβους) με
γραμμές (συνδέσεις-σχέσεις). Ο δεύτερος είναι η δημιουργία μήτρας ή πίνακα, με σειρές και
στήλες οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν τους κόμβους τους οποίους θα εξετάζουμε και, εντός
των κελιών, θα εμφανίζονται με αριθμούς οι σχέσεις των κόμβων. Ο πιο χρήσιμος και
εφαρμόσιμος τρόπος είναι ο πρώτος, η δημιουργία, δηλαδή, ενός εικονικού κοινωνικού
δικτύου (Newman, 2018).
Η εξέλιξη της οπτικοποίησης των κοινωνικών δικτύων έχει περάσει από πέντε φάσεις για να
φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα (Carrington, Scott, Wasserman, 2005). Η πρώτη
φάση ξεκινάει το 1930, όταν οι γραφικές απεικονίσεις γίνονταν με το χέρι και ad hoc (την
ίδια στιγμή), κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο αφού χρειαζόταν εξαιρετική ικανότητα
σχεδίασης από τον δημιουργό. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις αρχές του 1950, όταν οι
ερευνητές άρχισαν να σχεδιάζουν με έναν τυπικό υπολογισμό διαδικασιών. Η Τρίτη φάση
ήταν στα μέσα του 1970, όταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές άρχισαν να γίνονται ευρέως
γνωστοί και εφαρμόστηκαν για την παραγωγή αυτόματων εικόνων. Τέταρτον, τη δεκαετία
του 1980, η παρουσία προσωπικών υπολογιστών ενθάρρυνε τους ερευνητές να αναπτύξουν
εικόνες που θα μπορούσαν να εμφανίζονται σε οθόνες και με χρώματα. Το πέμπτο και
τελευταίο στάδιο εμφανίστηκε την δεκαετία του 1990, όταν η διαθεσιμότητα των
προγραμμάτων περιήγησης και το World Wide Web άνοιξε κάθε είδους νέες δυνατότητες για
προβολή νέων γραφικών.
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Για τον Moreno, οι κοινωνικές διαμορφώσεις είχαν συγκεκριμένες και διακριτές δομές και η
χαρτογράφηση αυτών των δομών σε ένα κοινωνιογράφημα επέτρεψε σε έναν ερευνητή να
οπτικοποιήσει τα κανάλια μέσω των οποίων, για παράδειγμα, οι πληροφορίες θα μπορούσαν
να ρέουν από το ένα άτομο στο άλλο, αλλά και ένα άτομο θα μπορούσε να επηρεάσει κάποιο
άλλο. Ο Moreno υποστήριξε ότι η κατασκευή κοινωνιογραφημάτων επέτρεψε στους
ερευνητές να εντοπίσουν ηγέτες και μεμονωμένα άτομα, να αποκαλύψουν ασυμμετρία και
αμοιβαιότητα και να χαρτογραφήσουν αλυσίδες σύνδεσης (Scott, 2011)

3.2 Συμμετρία και ασυμμετρία

Πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε τα διάφορα διαγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε για την
ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, ας δούμε δύο πολύ σημαντικές έννοιες: την συμμετρία και
την ασσυμετρία που υπάρχουν στις σχέσεις των κοινωνικών δικτύων. Ως συμμετρικές
σχέσεις χαρακτηρίζονται οι σχέσεις που είναι αμοιβαίες μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα η
σχέση της φιλίας, θεωρείται συμμετρική καθώς όταν δύο άτομα είναι φίλοι, υπάρχει
αμοιβαιότητα στην σχέση, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ένας είναι φίλος με τον άλλον ενώ ο
άλλος δεν είναι. Αυτή η σχέση λοιπόν ρέει από και προς τις δύο μεριές γι’ αυτό και σε ένα
διάγραμμα ή θα βάλουμε βέλος και προς τις δύο κατευθύνσεις ή δεν θα βάλουμε καθόλου,
που δηλώνει το ίδιο. Από την άλλη μεριά, η ασυμμετρία έχει να κάνεις με τις μη αμοιβαίες
σχέσεις, δηλαδή αυτές που δεν ανταποδίδονται ή δεν επιστρέφονται (Crossley, Bellotti,
Edwards, Everett, Koskinen, Tranmer, 2015). Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
τροφική αλυσίδα των ζώων είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι ασύμμετρο, γιατί ο αετός, για
παράδειγμα, τρώει το ψάρι αλλά το ψάρι δεν μπορεί να φάει τον αετό, μια σχέση η οποία δεν
ανταποδίδεται και πάει μόνο προς μία κατεύθυνση.
Η συμμετρία, λοιπόν, στα διαγράμματα των κοινωνικών δικτύων γίνεται αντιληπτή από την
κατεύθυνση που έχουν οι σχέσεις των κόμβων. Στην επόμενη εικόνα (αρ.11) εμφανίζονται
δύο παραδείγματα από δύο πολύ γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Facebookκαι το
Twitter.
Όπως βλέπουμε το Facebookέχει συμμετρική δομή (Directed) και αυτό γιατί όταν κάποιος
κάνει φίλο τον Α, ο Α πρέπει να τον δεχτεί σαν φίλο του, κάτι το οποίο δημιουργεί δύο
καταστάσεις ή φίλοι ή όχι. Από την άλλη μεριά, το Twitterέχει ασύμμετρη δομή
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(Undirected), δηλαδή κάποιος μπορεί να ακολουθεί τον Α χωρίς ο Α να τον ακολουθεί και το
αντίστροφο, κάτι το οποίο δημιουργεί τέσσερις καταστάσεις (ακόλουθος, μη ακόλουθος,
ακόλουθοι και οι δύο, καμία σχέση)

Εικόνα 11. Συμμετρία και Ασσυμετρία στα κοινωνικά δίκτυα
(https://bit.ly/3x8hYUp)

3.3 Πίνακες-μήτρες γειτνίασης

Οι πίνακες γειτνίασης είναι σημαντικό να αναφερθούν, καθώς αποτελεί έναν από τους
τρόπους που εμφανίζουμε τα δεδομένα μας. Κυρίως, όμως, οι πίνακες γειτνίασης βοηθάνε
στην συλλογή και τακτοποίηση των δεδομένων, καθώς από εκεί είναι δυνατή η εξαγωγή και
η οπτικοποίηση ενός κοινωνικού δικτύου (Naimzada, Stefani, Torriero, 2009).
Η πιο συνηθισμένη μορφή μιας μήτρας στην ανάλυση ενός κοινωνικού δικτύου είναι απλά
μια τετράγωνη μήτρα με γραμμές και στήλες, ίσες με τον αριθμό των κόμβων του δικτύου. Οι
τιμές μέσα στα κελιά της μήτρας καθορίζουν τις σχέσεις που έχουνε μεταξύ τους οι κόμβοι. Ο
πιο απλός και συνήθης είναι ο δυαδικός, δηλαδή αν υπάρχει κάποια σχέση μέσα στο κελί
υπάρχει ο αριθμός (1) ενώ αν δεν υπάρχει σχέση μπαίνει ο αριθμός (0). Το είδος της μήτρας
είναι και η αρχή της ανάλυσης όλων των κοινωνικών δικτύων, και ονομάζεται «μήτρα
γειτνίασης», γιατί αναπαριστά ποιος είναι δίπλα σε κάποιον άλλο, ή ποιος είναι γείτονας με
κάποιον. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μια μήτρα μπορεί να είναι συμμετρική ή
ασύμμετρη. Για παράδειγμα, ο Bob είναι φίλος με την Carol και η Carol με τον Bob κάτι το
οποίο μπορεί να συμβολιστεί με το ένα (1) στην σχέση τους. Στην πραγματικότητα, όμως, οι
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σχέσεις των ανθρώπων, όπως και πολλών άλλων οντοτήτων που μπορούμε να εξετάσουμε,
δεν είναι τόσο μονοδιάστατες. Παραδείγματος χάριν, ο Bob μπορεί να νιώθει ότι είναι κοντά
με την Carol (στην σχέση τους) αλλά η Carol να νιώθει το αντίθετο, μια τέτοιου είδους σχέση
θα μπορούσε να γραφεί και να σχεδιαστεί με διάφορους τρόπους. Στην επόμενη εικόνα
(αρ.12) φαίνεται ένας ασύμμετρος πίνακας γειτνίασης με τις σχέσεις μεταξύ 4 ατόμων.
[web:9]

Εικόνα 12. Ασύμμετρος πίνακας γειτνίασης
(https://bit.ly/3x1JQd6)

3.4 Σταθμισμένα δίκτυα (Weighted networks)

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω στους πίνακες γειτνίασης, δεν είναι όλες οι σχέσεις ίσες.
Υπάρχουν σχέσεις οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη βαρύτητα από τις υπόλοιπες. Για
παράδειγμα, σε ένα δίκτυο αεροδρομίων, όπου εξετάζουμε πόσες αφίξεις και αναχωρήσεις
έχουμε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ένα (1) και το
μηδέν (0) σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Σε ένα τέτοιο πίνακα ή
δίκτυο θα έχουμε αριθμό αφίξεων, αριθμό αναχωρήσεων, προς ποια κατεύθυνση πάει και από
ποια κατεύθυνση έρχεται κάποιο αεροπλάνο. Σε ένα τέτοιο δίκτυο, για να το
οπτικοποιήσουμε χρησιμοποιούμε το σταθμισμένο δίκτυο (weighted network), όπου α) οι
κόμβοι θα είναι τα αεροδρόμια τα οποία εξετάζουμε
,β) οι σχέσεις θα είναι ποια αεροδρόμια συνδέονται και γ) επάνω στις σχέσεις θα έχουμε τον
αριθμό των αφίξεων και των αναχωρήσεων. Ένα παράδειγμα τέτοιου δικτύου είναι αυτό που
εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα (αρ.13):
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Εικόνα 13. Σταθμισμένο δίκτυο (weighted network)
(https://bit.ly/3iJwxJ2)

3.5 Υπογεγραμμένα δίκτυα (Signed networks)
Οι σχέσεις των ανθρώπων στον ιστό μπορούν να χαρακτηριστούν ως θετικές ή αρνητικές. Οι
θετικοί σύνδεσμοι μπορεί να υποδηλώνουν υποστήριξη, έγκριση ή φιλία ενώ οι αρνητικοί
μπορούν να δηλώσουν αποδοκιμασία, δυσπιστία ή διαφωνία σχετικά με τις απόψεις. Παρόλο
που τόσο οι θετικοί όσο και οι αρνητικοί σύνδεσμοι έχουν σημαντικό ρόλο σε πολλά
κοινωνικά δίκτυα, η συντριπτική πλειονότητα των ερευνών έχει θεωρήσει μόνο θετικές
σχέσεις (Tsvetovat, Kouznetsov, 2011). Μερικοί

ερευνητές

άρχισαν πρόσφατα να

επικεντρώνονται στη διερεύνηση αρνητικών και θετικών σχέσεων, ξετυλίγοντας πολλές
ενδιαφέρουσες ιδιότητες και αρχές. Η οπτικοποίηση τέτοιου είδους σχέσεων μπορεί να
πραγματοποιηθεί με το υπογεγραμμένο διάγραμμα (signed network) στο οποίο εμφανίζονται
με (+) και (-) οι θετικές και οι αρνητικές αντίστοιχα σχέσεις μεταξύ των κόμβων. Τέτοιου
είδους δίκτυα είναι, για παράδειγμα, η ιστοσελίδες Epinions και Slashdot, όπου ο κάθε
χρήστης δηλώνει αν είναι φίλος ή εχθρός με κάποιον. Στην παρακάτω εικόνα (αρ.14)
μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα τέτοιου δικτύου:

24

Εικόνα 14. Υπογεγραμμένο δίκτυο (Signed network)
(https://bit.ly/3eUUr35)

3.5 Πολύπλοκα δίκτυα- Πολυγραφήματα (Multigraphs)

Τα πολυγραφήματα είναι αυτά τα οποία αντανακλούν την πραγματικότητα καθώς οι
ανθρώπινες σχέσεις είναι πολυδιάστατες, κάτι το οποίο σημαίνει, για παράδειγμα, ότι κάποιος
μπορεί να είναι φίλος με κάποιον αλλά μπορεί να είναι και γείτονες ή να έχουν και
εργασιακές σχέσεις. Είναι όμως, πολύ πιο δυσνόητα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα
διαγράμματα, καθώς έχουν πολλές σχέσεις μεταξύ των κόμβων, κάτι το οποίο μας δίνει
πολλές πληροφορίες για το δίκτυο. Ταυτόχρονα, είναι και δυσανάγνωστα, διότι σε ένα
μεγάλο δίκτυο με πληθώρα κόμβων και σχέσεων όλα περιπλέκονται πάρα πολύ και δεν είναι
ευδιάκριτα με γυμνό μάτι.
Άρα, τα πολυγραφήματα έχουν να κάνουν με ζευγάρια κόμβων που έχουν διαφορετικών
τύπων σχέσεις ταυτόχρονα (Jackson, 2020). Ένα τέτοιο δίκτυο εμφανίζεται στην παρακάτω
εικόνα (αρ.15):
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Εικόνα 15.Πολυγράφημα (Multigraph)
(https://bit.ly/2Vdnms7)
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4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (MACHINE LEARNING)
4.1 Τι είναι η Μηχανική Μάθηση

Η μηχανική μάθηση είναι το επίπεδο μετά από την ανάλυση δεδομένων, η οποία αποτελείται
από 6 συγκεκριμένα βήματα:
1. Συλλογή δεδομένων (Data collection)
2. Καθαρισμός των δεδομένων (Data cleansing)
3. Εξερεύνηση των δεδομένων (Data exploration)
4. Στατιστική ανάλυση (Statistical analysis)
5. Έκθεση ή αναφορά (Reporting)
6. Στάδιο της απόφασης (Decision)
Μετά απ’ όλα αυτά τα βήματα, λοιπόν, έρχεται η μηχανική μάθηση για να συμπληρώσει την
διαδικασία της αυτοματοποιημένης απόφασης. Με την αυτοματοποιημένη απόφαση εννοούμε
την τροφοδοσία μιας μηχανής ή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με δεδομένα, έτσι ώστε να
μπορεί να δίνει τα αποτελέσματα από μόνος του (Lakshmanan, 2020). Ο Άρθουρ Σάμιουελ
ορίζει την μηχανική μάθηση ως το πεδίο μάθησης που δίνει την ικανότητα στους υπολογιστές
να μαθαίνουν χωρίς να είναι ρητά προγραμματισμένοι. Σήμερα, η μηχανική μάθηση κερδίζει
όλο και μεγαλύτερο μερίδιο σε επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά και σε προσωπικό, καθώς
κινούμαστε σε έναν κόσμο που συλλέγονται κάθε μέρα τεράστιες ποσότητες δεδομένων
(Sammut, Webb, 2017). Ένα πολύ απλό παράδειγμά εφαρμογής της μηχανικής μάθησης είναι
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο οποίο λαμβάνουμε μηνύματα τα οποία πηγαίνουν
απευθείας στα ανεπιθύμητα ή στα spam. Αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω μηχανικής
μάθησης, καθώς ένας υπολογιστής φιλτράρει χιλιάδες emailκαι γνωρίζει από μόνος του ποια
emailsπρέπει να σταλούν και ποια όχι. Μια άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείται πάρα πολύ
είναι η αναγνώριση προσώπου, η οποία έχει εγκατασταθεί πλέον και σε κινητές συσκευές για
την ασφάλεια μας. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ένας υπολογιστής συλλέγει φωτογραφίες
και όσο εμείς τον τροφοδοτούμε με εικόνες γίνεται πιο αποτελεσματικός. Ο Mike Robers
αναφέρει ότι «Μηχανική μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία ένας υπολογιστής μπορεί
να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά συλλέγοντας και μαθαίνοντας από τα δεδομένα που του
δίνονται». Στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης, λοιπόν, η μηχανική μάθηση είναι ένα υποπεδίο
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της τεχνητής νοημοσύνης και σχετίζεται στενά με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την
στατιστική. Όλα αυτά μπορεί να μην ακούγονται και τόσο ξεκάθαρα, αλλά η μηχανική
μάθηση έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.

Εικόνα 16. Εφαρμογή και χρησιμότητα της ανάλυσης δεδομένων, της μηχανικής μάθησης και
της τεχνητής νοημοσύνης
(https://bit.ly/3ePNqAv)

4.2 Τύποι προβλημάτων και εργασιών

Για να ξεκινήσει η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης πάνω στα δεδομένα αυτό που πρέπει
πρώτα να γίνει είναι ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα εξεταστούν τα συγκεκριμένα
δεδομένα καθώς και πόσο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα που δίνονται. Γι’ αυτό τον λόγο,
πρέπει να διαχωριστεί η μηχανική μάθηση σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το ποσό της
ανθρώπινης προσπάθειας που απαιτείται για τον συντονισμό τους (Ozyer, Alhajj, 2018).
Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τύποι προβλημάτων με τους οποίους ταξινομείται η μηχανική
μάθηση:
•

Μάθηση με επίβλεψη (Supervised learning)

Μάθηση με επίβλεψη είναι η κατηγορία της μηχανικής μάθησης στην οποία λαμβάνουν
μέρος και οι μεταβλητές εισόδου αλλά και οι μεταβλητές εξόδου και χρησιμοποιούνται
ως ένα σύνολο παραδειγμάτων για την εκπαίδευση μοντέλων. Στην ουσία, προσπαθούν
να διακρίνουν τα αποτελέσματα και να μάθουν, προσπαθώντας να βρούνε διάφορα
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μοτίβα μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων με ετικέτες. Σε αυτό τον τύπο προβλήματος
απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση για την επισήμανση των δεδομένων.
•

Μάθηση χωρίς επίβλεψη (Unsupervised learning)

Μάθηση χωρίς επίβλεψη είναι η κατηγορία της μηχανικής μάθησης, στην οποία
λαμβάνουν μέρος μόνο τα οι μεταβλητές εισόδου. Στόχος αυτής είναι η ανακάλυψη
πιθανής δομής που μπορεί να κρύβεται πίσω από μη χαρακτηρισμένα δεδομένα. Σε αυτή
αυτήν την περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέμβαση.

•

Μάθηση με ενίσχυση (Reinforcement learning)

Η μάθηση με ενίσχυση σχετίζεται με μια κατηγορία προβλημάτων όπου το σύστημα
λειτουργεί σε ένα περιβάλλον στο οποίο πρέπει να μάθει να λειτουργεί χρησιμοποιώντας
ανατροφοδότηση. Η ενισχυτική μάθηση μαθαίνει τι να κάνει και πως να αντιστοιχίζει
καταστάσεις σε ενέργειες, έτσι ώστε να μεγιστοποιεί ένα αριθμητικό σήμα ανταμοιβής.
Το σύστημα δεν ενημερώνεται για το ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να
ανακαλύψει ποιες ενέργειες αποδίδουν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή δοκιμάζοντάς τες.
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Εικόνα 17.Μάθηση με επίβλεψη, μάθηση χωρίς επίβλεψη και μάθηση με ενίσχυση
(https://bit.ly/376qAQR)

4.3Αλγόριθμοι ανά τύπο προβλημάτων

Ως αλγόριθμος ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και
εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στη επίλυση ενός προβλήματος. Πιο
απλά, ονομάζεται μια σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και έχουν ως
σκοπό την επίλυση κάποιου προβλήματος (Albon, 2018). Για τέτοιους αλγόριθμους θα
μιλήσουμε σε αυτή την ενότητα, οι οποίοι τρέχουν πίσω από μία μηχανή και μας εμφανίζουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα τους ταξινομήσουμε ανάλογα με τους τύπους προβλήματος
που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα και θα εξηγήσουμε πως δουλεύουν και ποιος
είναι ο σκοπός τους, επίσης θα αναφέρουμε πραγματικά παραδείγματα για να αντιληφθούμε
και την εφαρμογή που έχουν στην καθημερινότητα μας.
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Γενικά υπάρχει πληθώρα αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την μηχανική μάθηση αλλά
σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους πιο διαδεδομένους και αυτούς που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά για την επίλυση των περισσότερων προβλημάτων.

Αλγόριθμοι μάθησης με επίβλεψη
• Γραμμική παλινδρόμηση (Linear Regression)
Στην μηχανική μάθηση όπως προαναφέραμε έχουμε ένα σύνολο μεταβλητών εισόδου (x) που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μια μεταβλητής εξόδου(y). Υπάρχει, δηλαδή, μια
σχέση μεταξύ των μεταβλητών εισαγωγής και της μεταβλητής εξόδου, την οποία προσπαθεί
να ποσοτικοποιήσει η μηχανική μάθηση (Aggarwal, Murty, 2021).
Στη Γραμμική παλινδρόμηση, η σχέση μεταξύ των μεταβλητών εισόδου (x) και της
μεταβλητής εξόδου (y) εκφράζεται ως εξίσωση της μορφής y = a + bx. Έτσι, ο στόχος της
γραμμικής παλινδρόμησης είναι να ανακαλυφθούν οι τιμές των συντελεστών a και b, όπου το
a είναι η τομή και το b είναι η κλίση της γραμμής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μία
γραμμή που να περνάει όσο πιο κοντά γίνεται από τα περισσότερα σημεία, κάτι το οποίο θα
μείωνε την απόσταση (σφάλματα) μεταξύ της τιμής yενός σημείου δεδομένων και της
γραμμής

Εικόνα 18. Γραμμική παλινδρόμηση (Linear Regression)
(https://bit.ly/3i2WKDp)
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•

Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic Regression)

Οι προβλέψεις γραμμικής παλινδρόμησης είναι συνεχείς τιμές (πχ Βροχόπτωση σε cm) ή
διακριτές τιμές, εάν, δηλαδή, ένας μαθητής πέρασε ή απέτυχε σε κάποιο μάθημα μετά την
εφαρμογή μιας συνάρτησης μετασχηματισμού.
Η λογιστική παλινδρόμηση είναι πιο κατάλληλη για δυαδική ταξινόμηση, για

σύνολα,

δηλαδή, δεδομένων όπου y = 0 ή 1, όπου 1 δηλώνει την προεπιλεγμένη κλάση (Aggarwal,
Murty, 2021). Για παράδειγμα, κατά την πρόβλεψη εάν ένα συμβάν θα συμβεί ή όχι, υπάρχουν

μόνο δύο δυνατότητες: α) ό, τι συμβαίνει το οποίο το δηλώνουμε ως 1 ή β) ό,τι δεν συμβαίνει
το δηλώνουμε με 0. Επομένως, εάν προβλέπαμε πως ένας ασθενής ήταν άρρωστος, θα
τοποθετούσαμε στον ασθενή την τιμή 1 στον σύνολο των δεδομένων μας. Η λογιστική
παλινδρόμηση ονομάζεται έτσι από τη συνάρτηση μετασχηματισμού που χρησιμοποιεί, η
οποία ονομάζεται συνάρτηση λογιστικής h (x) = 1 / (1 + ex) και αυτό γιατί σχηματίζει μια
καμπύλη σχήματος S.
Στην λογιστική παλινδρόμηση, η έξοδος λαμβάνει τη μορφή πιθανοτήτων της
προεπιλεγμένης κλάσης (σε αντίθεση με τη γραμμική παλινδρόμηση, όπου η έξοδος
παράγεται άμεσα) (Joghi, 2017). Δεδομένου ότι είναι πιθανότητα, η έξοδος κυμαίνεται από 01. Έτσι, για παράδειγμα, εάν προσπαθούμε να προβλέψουμε εάν οι ασθενείς είναι άρρωστοι,
γνωρίζουμε ήδη ότι οι άρρωστοι ασθενείς υποδηλώνονται ως 1, οπότε αν ο αλγόριθμός μας
αποδώσει τη βαθμολογία 0,98 σε έναν ασθενή, πιστεύει ότι ο ασθενής είναι πολύ πιθανό να
είναι άρρωστος. Για παράδειγμα, για να προσδιοριστεί εάν ένας όγκος είναι κακοήθης ή
καλοήθης, η προεπιλεγμένη μεταβλητή είναι η y = 1 (όγκος = κακοήθεια). Η μεταβλητήx θα
μπορούσε να είναι μια μέτρηση του όγκου, όπως το μέγεθος του όγκου. H λογιστική
συνάρτηση μετατρέπει την τιμή x των διαφόρων παρουσιών του συνόλου δεδομένων, στο
εύρος 0 έως 1. Εάν η πιθανότητα υπερβεί το όριο του 0,5 τότε ο όγκος ταξινομείται ως
κακοήθης.
Η εξίσωση λογιστικής παλινδρόμησης P (x) = e ^ (b0 + b1x) / (1 + e (b0 + b1x)) μπορεί να
μετατραπεί σε ln (p (x) / 1-p (x)) = b0 + b1x
Ο στόχος της λογιστικής παλινδρόμησης είναι να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα εκπαίδευσης
για να βρει τις τιμές των συντελεστών b0 και b1, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα
μεταξύ του προβλεπόμενου και του πραγματικού αποτελέσματος. Αυτοί οι συντελεστές
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την τεχνική εκτίμησης μέγιστης πιθανοφάνειας
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Εικόνα 19. Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic Regression)
(https://bit.ly/3zA1aaM)

•

Δέντρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης (Classification and Regression Trees CART)

Ο αλγόριθμος CART είναι στην ουσία μια εφαρμογή των δέντρων απόφασης. Έχουμε να
κάνουμε με κόμβους μη τερματικούς, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της διαδικασίας του
αλγόριθμου και ονομάζονται ριζικοί, ενώ αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κατά την διαδικασία του
και ονομάζονται εσωτερικοί κόμβοι (Langville, 2011). Υπάρχουν και οι τερματικοί κόμβοι
που ουσιαστικά τερματίζουν τον αλγόριθμό μας, εμφανίζοντάς μας το τελικό αποτέλεσμα.
Κάθε μη τερματικός κόμβος αντιπροσωπεύει μια μεταβλητή εισόδου (x) και ένα σημείο
διαχωρισμού αυτής της μεταβλητής. Οι τερματικοί κόμβοι αντιπροσωπεύουν την μεταβλητή
εξόδου (y). Η διαδικασία που ακολουθεί το μοντέλο για να κάνει τις προβλέψεις είναι η εξής:
διασχίζει όλες τις διαστάσεις του δέντρου για να φτάσει σε έναν τερματικό κόσμο (leaf node)
και να εξάγει την τιμή του κόμβου στον οποίο φτάνει. Ένα καλό παράδειγμα για να
αντιληφθούμε καλύτερα το πως δουλεύει ο αλγόριθμος CART είναι αυτό που μας δίνει
αποτελέσματα (Ναι ή Όχι), δίνοντας στον αλγόριθμο μεταβλητές για τον καιρό, δηλαδή αν
είναι ιδανικές οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε golf. Στην παρακάτω
εικόνα (αρ.20) εμφανίζεται ο αλγόριθμος CARTκαθώς και οι κόμβοι από τους οποίου
αποτελείται για το παράδειγμα του golf.
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Εικόνα 20. Αλγόριθμος CARTπαράδειγμα καιρικών συνθηκών για golf
(https://bit.ly/3BGVayA)

•

Αφελής Bayes (Naïve Bayes)

Χρησιμοποιούμε το Θεώρημα Naïve Bayes για να υπολογίσουμε την πιθανότητα να συμβεί
μια κατάσταση, δεδομένου ότι έχει ήδη συμβεί κάποιο άλλο συμβάν. Για να υπολογίσουμε
την πιθανότητα της υπόθεσης (h) να είναι αληθινή, δεδομένης της προηγούμενης γνώσης μας
(d), κάνουμε χρήση του Θεωρήματος ως ακολούθως:

𝐏(𝐡|𝐝) =

𝐏(𝐝|𝐡)𝐏(𝐡)
𝐏(𝐝)

Όπου P(h|d): Η πιθανότητα της υπόθεση h να είναι αληθινή δεδομένων των δεδομένων d
P(d|h): Η πιθανότητα των δεδομένων d ότι η υπόθεση h είναι αληθινή
P(h): Η πιθανότητα της υπόθεση h να είναι αληθινή (ανεξάρτητα από τα δεδομένα)
P(d): Πιθανότητα των δεδομένων (ανεξάρτητα από την υπόθεση)
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Αυτός ο αλγόριθμος ονομάζεται «αφελής» επειδή υποθέτει ότι όλες οι μεταβλητές είναι
ανεξάρτητες η μια από την άλλη, κάτι που αποτελεί μια αφελή υπόθεση η οποία γίνεται για
πραγματικά παραδείγματα. Ας δούμε ένα παράδειγμα για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα τα οποία μας δείχνουν αν
παίξαμε golfανάλογα με τον αντίστοιχο καιρό.
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του μεταβλητού καιρού θα υπολογίσουμε τις πιθανότητες και θα επιλέξουμε το μεγαλύτερο
αποτέλεσμα. Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα να παίξουμε golf “Yes” με ηλιόλουστο
“Sunny” καιρό, καθώς και την πιθανότητα να μην παίξουμε golf “No” με ηλιόλουστο
“Sunny” καιρό.
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Έτσι, αν ο καιρός είναι ηλιόλουστος “Sunny”, το αποτέλεσμα μας θα είναι Play = “Yes”

•

Αλγόριθμος του κοντινότερου γείτονα (KNN algorithm)

Ο αλγόριθμος Κ-Nearest Neighbors χρησιμοποιεί ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων ως
σύνολο μάθησης, αντί να τα σπάει σε δύο μέρη, όπως συνηθίζεται σε επιβλεπόμενη μάθηση,
όπου χωρίζουμε τα δεδομένα σε σύνολο εκμάθησης και σύνολο δοκιμών.
Όταν απαιτείται ένα αποτέλεσμα για μια νέα παρουσία δεδομένων, ο αλγόριθμος KNN περνά
από ολόκληρο το σύνολο δεδομένων για να βρει τις k-πλησιέστερες παρουσίες στη νέα
παρουσία ή τον αριθμό k των παρουσιών που μοιάζουν περισσότερο με τη νέα εγγραφή και
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στη συνέχεια εξάγει το μέσο όρο των αποτελεσμάτων (για ένα πρόβλημα παλινδρόμησης) ή
την κατάσταση προβλήματος ομαδοποίησης (πιο συχνή κλάση). Η τιμή kκαθορίζεται από
τον ίδιο τον χρήστη. Για να αντιληφθούμε καλύτερα την λειτουργία του KNN αλγόριθμου
πρέπει να πούμε ότι δουλεύει με την υπόθεση ότι παρόμοια πράγματα υπάρχουν πολύ κοντά
το ένα στο άλλο (εγγύτητα). Με άλλα λόγια, παρόμοια πράγματα είναι το ένα πολύ κοντά στο
άλλο. Η παρακάτω εικόνα (αρ.21) δείχνει πως δουλεύει ο αλγόριθμος σε περίπτωση
παλινδρόμησης και σε περίπτωση κατηγοριοποίησης.

Εικόνα 21. Ο ΚΝΝ αλγόριθμος σε ξεχωριστές περιπτώσεις (παλινδρόμηση,
κατηγοριοποίηση)
(https://bit.ly/2Wk9zRi)

Για παράδειγμα, στην παραπάνω εικόνα (αρ.21) στην περίπτωση την κατηγοριοποίησης (δεξί
διάγραμμα) το αστέρι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να εντάξουμε σε μία από τις δύο ομάδες (ο
, x). Ο αλγόριθμος ΚΝΝ, στον οποίο δώσαμε την τιμή k=3,πάει και ψάχνει τα τρία πιο
κοντινά δεδομένα του αστεριού και υπολογίζει πόσα από τις δύο ομάδες είναι πιο πολλά. Σε
αυτή την περίπτωση έχουμε (ο=3, x=0) γι’ αυτό και ο αλγόριθμος ΚΝΝ θα κατηγοριοποιήσει
το αστέρι με την ομάδα (ο). Ο KNN συλλαμβάνει την ιδέα της ομοιότητας (μερικές φορές
ονομάζεται απόσταση, εγγύτητα ή κεντρικότητα) με μαθηματικό τρόπο, υπολογίζοντας την
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απόσταση μεταξύ σημείων σε ένα γράφημα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού της
απόστασης και κάποιος από τους τρόπους μπορεί να είναι προτιμότερος από τους άλλους
ανάλογα με το πρόβλημα που επιλύουμε. Ωστόσο, η ευθεία απόσταση (που ονομάζεται
επίσης Ευκλείδεια απόσταση) είναι μια δημοφιλής και οικεία επιλογή.

Αλγόριθμοι μάθησης χωρίς επίβλεψη
•

Αλγόριθμος Apriori (Apriori algorithm)

Ο αλγόριθμος Aprioriχρησιμοποιείται, κυρίως, σε βάσεις δεδομένων όπου γίνεται μεγάλος
όγκος συναλλαγών, όπως για παράδειγμα σε ένα Σούπερ Μάρκετ, και σκοπός είναι να
μπορέσει να συλλέξει ένα σύνολο στοιχείων τα οποία να συσχετίζονται μεταξύ τους εντός
των συναλλαγών. Ο αλγόριθμος Aprioriχρησιμοποιείται στην ανάλυση καλαθιών αγοράς και
ελέγχει για συνδυασμούς προϊόντων που συχνά συνυπάρχουν στην βάση δεδομένων. Σε
γενικές γραμμές, γράφουμε τον κανόνα συσχέτισης ως εξής «Εάν ένα άτομο αγοράζει το
αντικείμενο Χ, τότε πολύ πιθανό να αγοράζει και το αντικείμενο Υ.
Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο αγοράζει γάλα και ζάχαρη, τότε είναι πιθανό να αγοράσει
καφέ σε σκόνη. Αυτό θα μπορούσε να γραφτεί με τη μορφή ενός κανόνα συσχέτισης ως:
{γάλα, ζάχαρη} -> σκόνη καφέ. Αυτοί οι κανόνες συσχέτισης για να δημιουργηθούν πρέπει
να

περάσουν

από

το

κατώφλι

της

υποστήριξης

(support)και

της

εμπιστοσύνης(Confidence),δύο δείκτες που μας δείχνουν αν είναι ισχυρή η συσχέτιση
μεταξύ των προϊόντων. Η υποστήριξη εξασφαλίζει ότι ο κανόνας αφορά ένα ικανοποιητικό
ποσοστό των συναλλαγών και η εμπιστοσύνη αποτελεί μέτρο του κατά πόσο η εμφάνιση του
αριστερού μέρους πριμοδοτεί την εμφάνιση του δεξιού μέρους του κανόνα. Ένα
αντικειμενικό κριτήριο αποτίμησης μεταξύ των κανόνων είναι το στατιστικό μέτρο Lift, το
οποίο είναι ένα ποσοτικό μέτρο και δείχνει πόσο καλύτερη ή χειρότερη (θετική ή αρνητική
συσχέτιση) είναι η επίδοση ενός κανόνα σε σχέση με έναν κανόνα τυχαίας επιλογής. Όλα τα
παραπάνω μέτρα υπολογίζονται από τους παρακάτω τύπους:
Έστω ότι προσπαθούμε να εξετάσουμε την υπόθεση: Χ

•

Υποστήριξη (Support) =

⟹Υ

Συχνότητα(X,Y)
N
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, όπου N: αριθμός συναλλαγών

•

Εμπιστοσύνη (𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒) =

•

Lift =

π.χ

Χ⟹Υ

Ν

Συχνότητα(Χ,Υ)
Συχνότητα(Χ)

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑋,𝑌)
𝑆𝑢𝑝𝑝(𝑋)∗𝑆𝑢𝑝𝑝(𝑌)

και ο πίνακας
1000

(Συναλλαγές)

Supp(X,Y) = 300/1000 = 0.3
Conf(X,Y) = 300/500 = 0.6

Χ

500

Υ

750

Χ+Υ

300

Lift(X,Y) = 0.3/(0.5*0.750) = 0.8

Εικόνα 22.Παράδειγμα Συσχετιζόμενων προϊόντων
(https://bit.ly/3zMz9Np)
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•

Αλγόριθμος Κ-means

Ο Κ-meansαλγόριθμος είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος που ομαδοποιεί παρόμοια
δεδομένα σε συστάδες. Υπολογίζει τα κεντροειδή των συστάδωνk και εκχωρεί ένα σημείο
δεδομένων σε αυτό το σύμπλεγμα που έχει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του
κεντροειδούς και του σημείου δεδομένων.
Ας δούμε με απλά βήματα πως λειτουργεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος. Το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε σε πόσες κλάσεις θέλουμε να
«σπάσουμε» τα δεδομένα μας, θέτουμε δηλαδή έναν αριθμόk. Στην συνέχεια, ο
αλγόριθμος παίρνει kτυχαία σημεία τα οποία για αρχή τα θεωρεί ως κέντρα και
υπολογίζει όλες τις αποστάσεις από τα υπόλοιπα σημεία. Αρχίζει και κατηγοριοποιεί κάθε
σημείο ανάλογα σε ποια κεντρικότητα βρίσκεται πιο κοντά. Στην συνέχεια, υπολογίζει
τους μέσους όρους των xκαι yσημείων κάθε κλάσης τα οποία παίρνουν και τον ρόλο των
κέντρων κάθε κλάσεις. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι οι δύο τελευταίες
κατηγοριοποιήσεις να μην διαφέρουν μεταξύ τους.

Εικόνα 23. Πριν και μετά την κατηγοριοποίηση με τον αλγόριθμο K-means
(https://bit.ly/3x27mqf)
•

Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA)

Η ανάλυση PCA χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την εξερεύνηση και την οπτικοποίηση
των δεδομένων, μειώνοντας τον αριθμό των μεταβλητών. Αυτό γίνεται καταγράφοντας τη
μέγιστη διακύμανση των δεδομένων σε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων με άξονες που
ονομάζονται «κύριες συνιστώσες». Κάθε στοιχείο είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των
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αρχικών μεταβλητών και είναι ορθογώνιος μεταξύ τους. Η ορθογωνικότητα μεταξύ των
συστατικών δείχνει ότι ο συσχετισμός μεταξύ αυτών των συστατικών είναι μηδέν.
Το πρώτο κύριο συστατικό καταγράφει την κατεύθυνση της μέγιστης μεταβλητότητας στα
δεδομένα. Το δεύτερο κύριο συστατικό καταγράφει την υπόλοιπη διακύμανση στα δεδομένα,
αλλά έχει μη συσχετισμένες μεταβλητές με το πρώτο στοιχείο. Ομοίως, όλα τα διαδοχικά
κύρια στοιχεία (PC3, PC4 και ούτω καθεξής) καταγράφουν την υπόλοιπη διακύμανση ενώ
δεν συσχετίζονται με το προηγούμενο στοιχείο.
Στόχος της ανάλυσης κύριων συνιστωσών είναι η ελάττωση των δεδομένων καθώς και η
επιλογή των χαρακτηριστικών. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε εφαρμογές αναγνώρισης
προσώπου, καθώς υπάρχει μεγάλη ποσότητα δεδομένων και τα χαρακτηριστικά των
υποκειμένων (ανθρώπων) είναι τα ίδια.

Εικόνα 24. Ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA)
(https://bit.ly/3y62thl)

4.4Αξιολόγηση μηχανικής μάθησης – Μήτρα σύγκρισης

Μετά απ’ όλη αυτή την επίπονη διαδικασία με τα δεδομένα, τον εντοπισμό, τον καθαρισμό,
την συμπλήρωση και την εφαρμογή τους σε μοντέλα μηχανικής μάθησης φτάνει η στιγμή της
αξιολόγησης. Εκτός από τις πληροφορίες και τα διαγράμματα που φτιάχνουμε για να
δώσουμε νόημα στα δεδομένα μας, πρέπει να αξιολογήσουμε και τα μοντέλα μηχανικής
μάθησης. Σε αυτό το σημείο είναι που εφαρμόζουμε την μήτρα σύγκρισης (Confusion
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Matrix). Η Μήτρα σύγκρισης είναι ένα μέτρο απόδοσης της μηχανικής μάθησης για μοντέλα
κατηγοριοποίησης (Sammut, Webb, 2017). Μέσα στην μήτρα συλλέγουμε τα αποτελέσματα
που μας δίνει το μοντέλο, δηλαδή 4 διαφορετικές περιπτώσεις για κάθε μεταβλητή (κλάση)
όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (αρ.25).

Εικόνα 25. Μήτρα σύγκρισης (Confusion Matrix)

•

Αληθές Θετικό (True Positive)

Η λέξη θετικό (Positive) σημαίνει ότι προβλέψαμε κάτι θετικό και είναι όντως θετικό
(True).
•

Ψευδές Θετικό (False Positive) Error Type I

Η λέξη θετικό (Positive) σημαίνει ότι προβλέψαμε κάτι θετικό και αυτό που προβλέψαμε
ήταν λάθος (Ψευδές-False). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το Σφάλμα τύπου 1. Ένα
παράδειγμα τέτοιου σφάλματος θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι κάποιος έκανε ένα
τεστ για κορωνοϊό και το αποτέλεσμα είναι θετικό (Θετικό- έχεις κορωνοϊό), ενώ
πραγματικά δεν έχει. Στην πραγματικότητα αυτό είναι λάθος-ψευδές.
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•

Ψευδές Αρνητικό (False Negative) Error Type II

Η λέξη αρνητικό (Negative) σημαίνει ότι προβλέψαμε κάτι αρνητικό και αυτό που
προβλέψαμε ήταν λάθος (Ψευδές-False). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το Σφάλμα
τύπου 2. Παράδειγμα ίδιο με το σφάλμα τύπου 1, το τεστ κορωνοϊού μας δίνει αρνητικό
αποτέλεσμα (Αρνητικό- δεν έχει κορωνοϊό), ενώ ο ασθενής έχει κορωνοϊό. Στην
πραγματικότητα αυτό είναι λάθος-ψευδές. Το σφάλμα τύπου 2 είναι πιο σοβαρό από του
σφάλμα τύπου 1 και σε αυτή την περίπτωση το κουτάκι στην μήτρα επιθυμούμε να έχει
όσο τον δυνατόν μικρότερη τιμή.

•

Αληθές Αρνητικό (True Negative)

Η λέξη αρνητικό (Negative) σημαίνει ότι προβλέψαμε κάτι αρνητικό και είναι όντως
αρνητικό (True).
Άρα στη μήτρα σύγκρισης συλλέγουμε αποτελέσματα τα οποία στην συνέχεια τα
χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε κάποιος δείκτες οι οποία μας δίνουν μια εικόνα για τις
προβλέψεις των μοντέλων μας. Αυτοί οι δείκτες είναι οι παρακάτω:
1. Recall
Ο δείκτης recall μπορούμε να πούμε ότι υπολογίζει, απ’ όλα τα θετικά
αποτελέσματα, πόσα μπόρεσε το μοντέλο μας να υπολογίσει σωστά.
𝐓𝐏

Υπολογίζεται από τον τύπο: 𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥 = 𝐓𝐏+𝐅𝐍 , και το αποτέλεσμα του θέλουμε
να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο.
2. Precision
Ο δείκτης precision μπορούμε να πούμε ότι υπολογίζει, απ’ όλα τα αποτελέσματα
τα οποία προβλέψαμε ως θετικά, πόσα μπόρεσε το μοντέλο μας να υπολογίσει
σωστά.
𝐓𝐏

Υπολογίζεται από τον τύπο: 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 = 𝐓𝐏+𝐅𝐏 , και το αποτέλεσμα του
θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο.
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3. Accuracy
Ο δείκτης accuracy μπορούμε να πούμε ότι υπολογίζει, απ’ όλα τα αποτελέσματα
(Θετικά και αρνητικά), πόσα μπόρεσε το μοντέλο μας να υπολογίσει σωστά.
Υπολογίζεται από τον τύπο:

𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲 =

𝐓𝐏+𝑻𝑵
𝑻𝑷+𝑭𝑷+𝑭𝑵+𝑻𝑵

, και το

αποτέλεσμα του θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο.

4. F-Score
Ο F-score είναι ένας ιδιαίτερος δείκτης ο οποίος μας βοηθάει να βγάλουμε
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου μας, όταν οι υπόλοιποι
δείκτες δεν μας δίνουν μια σαφή εικόνα, όπως για παράδειγμα όταν έχουμε
χαμηλό δείκτη recall και υψηλό δείκτη precision (και το αντίστροφο). Για να
μπορέσουμε να κάνουμε τους δύο δείκτες συγκρίσιμους, χρησιμοποιούμε τον
δείκτη F-score, ο οποίος μας βοηθάει να υπολογίσουμε και τους δύο δείκτες
ταυτόχρονα. Είναι ένας αρμονικός μέσος και υπολογίζεται από τον τύπο:

𝐅𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 =

2 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

Οι τιμές που παίρνει ο δείκτης F score είναι από 0 έως 1, με την καλύτερη τιμή
που μπορεί να πάρει το 1, και την χειρότερη το 0.
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5. ΈΡΕΥΝΑ
5.1 Περιγραφή – Ανάλυση – Αποτελέσματα Έρευνας

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται μια ανάλυση κοινωνικού δικτύου που αφορά τις ομάδες της
Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Αμερικής (NBA)για τις οποίες θέσαμε ως κόμβους τις
ίδιες τις ομάδες της διοργάνωσης και ως σχέσεις μεταξύ των ομάδων τις μεταγραφές των παικτών. Για
την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, μέθοδοι ανάλυσης κοινωνικών
δικτύων και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.
ΤαDatasetsτα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι δύο. Το ένα αφορά παίκτες που έγιναν All Star ανά
χρονιά για τα έτη 2012-2016 και το δεύτερο αφορά στατιστικά των παικτών για τις χρονολογίες 20122016.Τα δεδομένα έγιναν ενοποίηση σε ένα αρχείο excel και κάποιες από τις στήλες διαγράφηκαν.
Αναλυτικά οι στήλες του Datasetμε τις περιγραφές τους:
•

Year: Η χρονιά (έτος)

•

Team: Η ομάδα στην οποία βρισκόταν ο παίκτης

•

Player: Το όνομα του παίκτης

•

Age: Η ηλικία του παίκτη

•

TrueSalary: Μισθός του παίκτη

•

Height: Ύψος του παίκτη σε ίντσες

•

Weight: Βάρος του παίκτη σε λίβρες

•

RoundedPosition: Η θέση που παίζει ο κάθε παίκτης

•

HeighttoM: Το ύψος του παίκτη μετετρεμμένο σε μέτρα

•

WeighttoKG: Το βάρος του παίκτη μετετρεμμένο σε κιλά

•

AllStar: Ένδειξη αν ο παίκτης ήταν Allstarτην αντίστοιχη χρονιά

•

FROM: Σε ποια ομάδα ήταν

•

TO: Σε ποια ομάδα πήρε μεταγραφή

Τα δεδομένα λήφθηκαν από τις ιστοσελίδα https://www.kaggle.com/fmejia21/nba-all-star-game20002016 και https://www.kaggle.com/nathanlauga/nba-games
Μετά τον καθαρισμό των δεδομένων εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. Πιο
συγκεκριμένα, η στήλη με τους μισθούς των παικτών είχες αρκετές τιμές κενές. Για την πρόβλεψη
των μισθών των παικτών χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος γραμμικής παλινδρόμησης (linear
regression) με εξαρτημένη μεταβλητή τον μισθό των παικτών και ανεξάρτητη μεταβλητή τα χρόνια
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εμπειρίας των παικτών. Στο παρακάτω διάγραμμα, στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται οι μισθοί των
παικτών (σε εκατομμύρια δολάρια), και στον κάθετο άξονα τα χρόνια εμπειρία του κάθε παίκτη.
Φαίνεται καθαρά στο παρακάτω διάγραμμα ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στους μισθούς των
παικτών κάτι το οποίο μας προϊδεάζει ότι δεν θα σταθεί αποτελεσματικός στις προβλέψεις του ο
αλγόριθμος της γραμμικής παλινδρόμησης.

Εικόνα 26. Διάγραμμα (Μισθός παικτών – Χρόνια εμπειρίας παικτών)
Όντως ο αλγόριθμος είχε αποτελεσματικότητα περίπου 2,7%, ένα ποσοστό πολύ χαμηλό στο οποίο
δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις μελλοντικές μας προβλέψεις. Τελικά, η συμπλήρωση των κενών των
μισθών έγινε χειροκίνητα. Πήραμε για κάθε χρόνιά εμπειρίας, τον μέσο μισθό των παικτών και
συμπληρώσαμε το κάθε κενό.
Σε δεύτερη φάση, εφαρμόστηκε μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη της θέσης στην οποία παίζει ο
κάθε παίκτης (1.PointGuard, 2. ShootingGuard, 3. SmallForward, 4. PowerForward, 5. Center) με
γνώμονα τις μεταβλητές ύψος και βάρος ανά παίκτη. Τα δεδομένα τα χωρίσαμε σε ποσοστό 80% και
20%. Το 80% των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του αλγόριθμου και το υπόλοιπο
20% για να τεστάρουμε τις προβλέψεις του αλγόριθμου. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο
KNN algorithm (αλγόριθμος του κοντινότερου γείτονα) με αριθμό Κ = 32.Στο σημείο αυτό να
αναφέρουμε ότι ο αριθμός Κ μπαίνει αυθαίρετα από τον κάθε ερευνητή, ωστόσο εμείς
χρησιμοποιήσαμε κώδικα ο οποίος προβλέπει ποιος αριθμός (Κ) μας δίνει το μικρότερο σφάλμα.
Παρακάτω παρουσιάζουμε το διάγραμμα της πρόβλεψης αυτής.
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Εικόνα 27. Διάγραμμα μείωσης μέσου σφάλματος ως προς τον αριθμό Κ

Τα ποσοστά επιτυχίας του αλγόριθμου (KNN algorithm) ήταν αρκετά υψηλά. Όπως μπορούμε να
διακρίνουμε και στην παρακάτω εικόνα (αρ.28) τα ποσοστά πρόβλεψης για κάθε δείκτη κυμαίνονται
σε εύρος μεταξύ 77% και 96%. Συμπερασματικά οι ομάδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
μελλοντικά τον συγκεκριμένο αλγόριθμο ώστε να μπορούν να προβλέπουν ποια θέση θα μπορεί να
λαμβάνει κάποιος νέος παίκτης βάση κάποιον χαρακτηριστικών του (Ύψος, Βάρος)
Παρακάτω παρουσιάζουμε την μήτρα σύγκρισης και τους δείκτες αξιολόγησης του αλγόριθμου καθώς
και το διάγραμμα πρόβλεψης του αλγόριθμου.

Εικόνα 28. Μήτρα σύγκρισης και δείκτες αξιολόγησης
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Εικόνα 29. Διάγραμμα πρόβλεψης KNNαλγόριθμου
Ολοκληρώνοντας με το κομμάτι του καθαρισμού της συμπλήρωσης και της διόρθωσης των
δεδομένων μας καθώς και το κομμάτι της μηχανικής μάθησης, συνεχίζουμε με το κομμάτι της
ανάλυσης. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η ανάλυση ενός κοινωνικού δικτύου χωρίζεται σε
δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της ανάλυσης γίνεται σε επίπεδο γράφου και το δεύτερο μέρος σε επίπεδο
κόμβου, βέβαια επειδή το δικό μας Dataset περιέχει έξτρα πληροφορίες προσπαθήσαμε να
απαντήσουμε και σε ερωτήματα πάνω στα δεδομένα (data analysis)

•

Από πόσους κόμβους και σχέσεις αποτελείται το δίκτυό μας;

Το Dataset αρχικά είχε 2.562 γραμμές μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και δεδομένα παικτών
οι οποίοι μπορεί να μην είχαν κάνει κάποια μεταγραφή μέσα στην πενταετία που εξετάζουμε (20122016). Για την δημιουργία του διαγράμματος και την σωστή ανάλυση διαγράφτηκαν τα δεδομένα τα
οποία περιείχαν στις στήλες FROM και TO την ίδια ομάδα ώστε να μείνουν μόνο όσοι παίκτες πήραν
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μεταγραφή. Μετά από αυτό τον καθαρισμό του Datasetο αριθμός γραμμών που έμεινε είναι 1.613 ο
οποίος αντιπροσωπεύει και τις συνολικές μεταγραφές (σχέσεις) ολόκληρου του δικτύου μας. Οπότε το
δίκτυο μας αποτελείται από τις 30 ομάδες (κόμβους) του NBA και τις 1.613 μεταγραφές (σχέσεις)
μεταξύ των ομάδων, οι οποίες φαίνονται και στο παρακάτω διάγραμμα. Με κόκκινες κουκίδες
εμφανίζονται οι 30 ομάδες του δικτύου, με μαύρες γραμμές οι απλές μεταγραφές, και με κίτρινες
γραμμές οι μεταγραφές των all star παικτών. Τέλος να αναφέρουμε ότι το διάγραμμα έχει γίνει πάνω
σε χάρτη των ΗΠΑ με την κάθε ομάδα να βρίσκεται στις ακριβείς συντεταγμένες των σταδίων της.

Εικόνα 30. Διάγραμμα κοινωνικού δικτύου μεταγραφών NBA
•

Είναι το δίκτυό μας κατευθυνόμενο ή μη κατευθυνόμενο;

Το δίκτυο μας είναι κατευθυνόμενο καθώς όταν μια ομάδα δίνει για μεταγραφή έναν παίκτη δεν είναι
απαραίτητο να παίρνει παίκτη/ες ως αντάλλαγμα αλλά μπορεί να λάβει διάφορα πράγματα όπως:
χρήματα, σειρά επιλογής rookie player (Draft) κ.α. Λόγω αυτής την μη αμφίδρομης σχέσης το δίκτυο
μας είναι κατευθυνόμενο κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τον κώδικα.

•

Ποια είναι η πυκνότητα του δικτύου μας;

Όπως αναφέραμε και στο θεωρητικό κομμάτι της διπλωματικής, η πυκνότητα ενός δικτύου έχει να
κάνει τόσο με τις σχέσεις και την απόσταση όσο και με την ευκολία με την οποία μεταφέρεται μια
πληροφορία μεταξύ των κόμβων. Η τιμή της πυκνότητα ενός δικτύου κυμαίνεται μεταξύ των τιμών
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μηδέν (0) και ένα (1). Στο δικό μας διάγραμμα η πυκνότητα είναι ίση με 0.83 ή 83% άρα έχουμε ένα
πυκνό δίκτυο για το οποίο μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι ομάδες έρχονται συχνά σε
επαφή για τις μεταγραφές των παικτών τους και άρα οι κόμβοι μας (ομάδες) ‘γνωρίζονται’ αρκετά
καλά μεταξύ τους.
•

Είναι ισχυρά συνδεδεμένο το δίκτυό μας;

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα είναι ισχυρά συνδεδεμένο εάν υπάρχει μια διαδρομή μεταξύ όλων των
ζευγών κορυφών. Στο δικό μας δίκτυο υπάρχουν σχέσεις που συνδέουν όλους τους κόμβους μεταξύ
τους, οπότε δεν χρειάζεται να ψάξουμε για υπο τμήματα του γραφήματος μας τα οποία είναι ισχυρά
συνδεδεμένα καθώς ολόκληρο το δίκτυο μας είναι ισχυρά συνδεδεμένο. Η ισχυρή σύνδεση
ολόκληρου του δικτύου αποδεικνύεται και από τον κώδικα παρακάτω.

•

Ποια είναι η εκκεντρικότητα, διάμετρος, ακτίνα του κάθε κόμβου;

Ως εκκεντρικότητα ενός κόμβου ορίζεται το μεγαλύτερο συντομότερο μονοπάτι προς όλους τους
υπόλοιπους κόμβους του δικτύου.

Ως ακτίνα ορίζεται η μικρότερη εκκεντρικότητα του δικτύου και ως διάμετρος η μικρότερη
εκκεντρικότητα του δικτύου

•

Ποιοι είναι οι παίκτες (σχέσεις) με τις περισσότερες μεταγραφές; Ο μισθός αυτών των
παικτών είναι υψηλός σε σχέση με τον μέσο μισθό των παικτών ;

Τα ονόματα των παικτών με τις περισσότερες μεταγραφές μεταξύ των ετών 2012-2016. Σε παρένθεση
είναι ο μέσος μισθός αυτών των παικτών εντός της πενταετίας.

49

Ονόματα παικτών

Συνολικές μεταγραφές

Μέσος μισθός (5ετίας)

Ish Smith

8

2.830.000 $

Donald Sloan

7

3.355.000 $

Chris Johnson

6

1.671.667 $

Malcolm Thomas

6

4.120.000 $

Mo Williams

6

4.300.000 $

Thomas Robinson

6

1.683.333 $

Austin Daye

6

1.675.000 $

Anthony Tolliver

6

2.300.000 $

Wayne Ellington

6

2.300.000 $

Ramon Sessions

6

2.050.000 $

Ο μέσος μισθός όλων των παικτών (εκτός των Allstar) είναι = 3.418.070 $
Άρα, οι παίκτες που έχουν κάνει τις περισσότερες μεταγραφές παίρνουν και λιγότερα λεφτά σε σχέση
με τον μέσο μισθό όλων των παικτών.
•

Τί ποσοστό των all star παικτών μετακινείται ανά έτος;

Συνολικά μέσα στο Dataset μας εμφανίζονται 129 παίκτες Allstar από τους οποίους μόνο οι 31 έχουν
πάρει μεταγραφή. Άρα μόνο το 29% των all star παικτών πήρε μεταγραφή μέσα στην 5ετία που
εξετάζουμε. Επίσης ο μέσος μισθός όλων των all star παικτών είναι 14.860.979 $ ενώ αυτών που
άλλαξαν ομάδα είναι 11.208.570 $. Οπότε και σε αυτό το σημείο παρατηρείται μείωση των μισθών
για τους παίκτες που πήραν μεταγραφή σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
•

Επηρεάζει την κατάταξη των ομάδων ο αριθμός μεταγραφών τους (θετικός ή αρνητικός);

Θα εξετάσουμε τις ομάδες που είτε πήραν περισσότερους παίκτες από αυτούς που δώσανε είτε το
αντίστροφο. Συγκριμένα θέλουμε να δούμε αν αυτές οι ομάδες που ρίσκαραν στις μεταγραφές τους
εμφανίστηκαν στους τελικούς των περιφερειών (final 4).
Οι ομάδες είναι οι παρακάτω:
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Ομάδες

Out Degree

In Degree

1. Orlando Magic

20

27

2. Golden State Warriors

21

27

3. Portland Blazers

20

25

4. San Antonio Spurs

20

24

5. Memphis Grizzlies

28

23

6. Phoenix Suns

27

20

7. Indiana Pacers

25

15

Τελικοί περιφερειών
Έτος

Ανατολική περιφέρεια

Δυτική περιφέρεια

2012

IND-MIA (3-4)

MEM-SAS (0-4)

2013

MIA-IND (4-2)

OKC-SAS (2-4)

2014

CLE- ALT (4-0)

HOU-GSW (1-4)

2015

CLE-TOR (4-2)

OKC-GSW (3-4)

2016

CLE-BOS (4-1)

SAS-GSW (0-4)

Παρατηρούμε ότι οι ομάδες IND (2), MEM(1), SAS(2), GSW(3) οι οποίες ρίσκαραν στις μεταγραφές
τους εντός της 5ετίας, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, εμφανίζονται στους τελικούς των
περιφερειών. Επίσης 3 από τις 4 εμφανίζονται και πάνω από μια φορές. Συμπερασματικά θα λέγαμε
ότι ίσως το ρίσκο στις μεταγραφές θα μπορούσε να οδηγήσει μια ομάδα στους τελικούς των
περιφερειών, καθώς τέσσερις από τις εφτά ομάδες που ρίσκαραν βρέθηκαν στους τελικούς. Βέβαια
κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά καθώς χρειαζόμαστε έξτρα πληροφορίες και
περισσότερα δεδομένα.
•

Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής κόμβος;

Την δημοφιλία ενός κόμβου την εξετάζουμε με τον βαθμό κεντρικότητας του (degree centrality) Σε
κατευθυνόμενα δίκτυα, όπως αυτό που εξετάζουμε, χρησιμοποιούμε δύο ειδών βαθμούς
κεντρικότητάς. Τον In degree centrality και τον out degree centrality.
Ως προς τον βαθμό In degree centrality οι ποιο δημοφιλείς κόμβοι είναι οι παρακάτω:
HOU = 0.9310,

ORL = 0.9310,

GSW = 0.9310,
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MIL = 0.9310

Ως προς τον βαθμό Out degree centrality ο ποιο δημοφιλής κόμβος είναι ο παρακάτω:
MEM = 0.9655

•

Ποιος ή ποιοι είναι οι πιο κεντρικοί κόμβοι του δικτύου (εγγύτητα, ενδιαμεσότητα,
ιδιοδιάνυσμα);

Την κεντρικότητα ενός κόμβου μπορούμε να την μετρήσουμε με διάφορους τρόπου, ανάλογα ως προς
τι θέλουμε να εξετάσουμε την κεντρικότητα του. Υπάρχουν πολλών ειδών κεντρικότητες αλλά οι πιο
συνηθισμένες τις οποίες χρησιμοποιούνε πιο συχνά είναι οι παρακάτω.
Κεντρικότητα της Εγγύτητας (Closeness Centrality) : Αυτό το μέτρο υπολογίζει τις συντομότερες
διαδρομές μεταξύ όλων των κόμβων και, στη συνέχεια, εκχωρεί σε κάθε κόμβο μια βαθμολογία με
βάση το άθροισμα των συντομότερων διαδρομών.
Κεντρικότητα της Ενδιαμεσότητας (Betweenness Centrality) : Αυτό το μέτρο δείχνει ποιοι κόμβοι
είναι «γέφυρες» μεταξύ των κόμβων σε ένα δίκτυο. Το κάνει αυτό προσδιορίζοντας όλες τις
συντομότερες διαδρομές και στη συνέχεια μετρώντας πόσες φορές κάθε κόμβος πέφτει σε κάποια από
τις διαδρομές.
Κεντρικότητα του ιδιο-διανύσματος

(Eigenvector Centrality) : Με τον υπολογισμό των

εκτεταμένων συνδέσεων ενός κόμβου, το μέτρο Eigenvector Centrality μπορεί να προσδιορίσει
κόμβους με επιρροή σε ολόκληρο το δίκτυο, όχι μόνο σε αυτούς που συνδέονται άμεσα με αυτόν.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω δεικτών με τους 5 πιο κεντρικούς
κόμβους ανά κεντρικότητα:
Closeness Centrality

Betweenness Centrality

Eigenvector Centrality

1. MIL = 93,5%

1. MIL=0,844 %

1. ORL = 20,34 %

2. GSW = 93,5 %

2. NOP = 0,792 %

2. HOU = 20,32 %

3. ORL = 93,5 %

3. DAL = 0,766 %

3. MIL = 20,30 %

4. HOU = 93,5 %

4. PHI = 0,749 %

4. GSW = 20,20 %

5. OKC = 90,6 %

5. MIN = 0,728 %

5. NOP = 19,68 %
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•

Ποιος είναι ο εισερχόμενος/ εξερχόμενος βαθμός (in-degree/ out-degree) ανά κόμβο;

•

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός ολόκληρου του δικτύου;

Ο μέσος βαθμός (average degree) ολόκληρου του δικτύου υπολογίζεται από τον τύπο
Αριθμός σχέσεων όλου του δικτύου / αριθμό όλων των κόμβων του δικτύου = 1.613/30 = 53.76
•

Ποια είναι η μεταβατικότητα ολόκληρου του δικτύου;

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω της εφαρμογής Microsoft Excel και την γλώσσας
προγραμματισμού Python στο περιβάλλον Jupyter Notebook.

53

5.2 Κώδικας – Μηχανική μάθηση με επίβλεψη

5.2.1 Κώδικας μηχανικής μάθησης (Linear Regression)
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5.2.2 Κώδικας μηχανικής μάθησης (KNN algorithm)
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5.3 Κώδικας – Ανάλυση κοινωνικών δικτύων
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