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Περίλθψθ 

 

Τα τελευταία ζτθ, θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχει αυξθκεί δραματικά. Αυτό, 

όπωσ γίνεται κατανοθτό, προκαλεί τθ ςυνεχι παραγωγι τεράςτιου όγκου δεδομζνων. 

Αρκεί να ςκεφτοφμε πωσ κακθμερινά, εκατομμφρια χριςτεσ από όλο τον κόςμο 

μοιράηονται απόψεισ, μθνφματα και αρχεία πολυμζςων. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που 

ςυνεχϊσ αυξάνεται το ενδιαφζρον για τθν ανάλυςθ και τθν αξιοποίθςθ των δεδομζνων των 

κοινωνικϊν δικτφων κακϊσ ςυμβάλλει ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Βζβαια, ο 

τεράςτιοσ αυτόσ όγκοσ δεδομζνων που παράγεται ςε κακθμερινι βάςθ από τα κοινωνικά 

μζςα δεν μπορεί να διαχειριςτεί πλζον με παραδοςιακοφσ τρόπουσ αποκικευςθσ 

,επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ κακϊσ κατατάςςεται ςτον όρο Μεγάλα Δεδομζνα (Big Data) 

και ζχουν προκφψει νζεσ καινοτόμεσ τεχνολογίεσ για τθν διαχείριςθ τουσ. Μποροφμε να 

ποφμε, πωσ θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ι εξόρυξθ γνϊμθσ αποτελεί ζνα κρίςιμο πεδίο και 

όπωσ ιταν είναι φυςικό, ζχει προςελκφςει το ζντονο ενδιαφζρον και τθσ επιςτθμονικισ 

κοινότθτασ.  Η ανάπτυξθ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ 2.0 (Web 2.0) ιταν καταλυτικόσ 

παράγοντασ ςτθ μετεξζλιξθ του διαδικτφου, προςδίδοντάσ του μια ςαφϊσ πιο κοινωνικι 

διάςταςθ. Οδιγθςε ςε μια νζα παγκόςμια πραγματικότθτα με τθ ραγδαία εξάπλωςθ των 

Κοινωνικϊν Δικτφων και τθν εκρθκτικι αφξθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ανκρϊπων είτε με 

τθν ζκφραςθ απόψεων μζςω των κοινωνικϊν δικτφων για οποιοδιποτε ηιτθμα ι πρόςωπο 

απαςχολεί τθν κοινι γνϊμθ είτε με τθν διατφπωςθ κριτικϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

Ζνα από τα πιο επίκαιρα κζματα, που απαςχόλθςε τουσ τελευταίουσ μινεσ με τθν άφιξθ 

τθσ πανδθμίασ, τόςο τθν ελλθνικι όςο τθ διεκνι κοινι γνϊμθ είναι τα εμβόλια κατά τθσ 

covid-19 και με αυτό κα αςχολθκοφμε ςτθν παροφςα εργαςία. Η παροφςα εργαςία εςτιάηει 

ςτθν ανάλυςθ και τθν ταξινόμθςθ των αναρτιςεων κειμζνου (tweets) των χρθςτϊν του 

Twitter μζςω τθσ διεπαφισ Twitter API που μασ προςφζρει το κοινωνικό δίκτυο, ςε κετικά, 

αρνθτικά ι ουδζτερα. Για τθν ςυλλογι και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων αξιοποιιςαμε 

τισ δυνατότθτεσ που μασ παρζχει θ γλϊςςα Python ςε ςυνδυαςμό με το εργαςιακό 

περιβάλλον Colab.Research τθσ Google. Η απόδοςθ πολικότθτασ ςυναιςκιματοσ ςτα 

κείμενα των tweets ζγινε με τθ χριςθ λεξικϊν των βιβλιοκθκϊν τθσ Python όπωσ το 

TextBlob  μια βιβλιοκικθ επεξεργαςίασ δεδομζνων κειμζνου και φυςικισ γλϊςςασ. Η 

οπτικοποίθςθ και απεικόνιςθ των δεδομζνων του κειμζνου ζγινε με το Word Cloud, μια 

τεχνικι ςτθν οποία το μζγεκοσ κάκε λζξθσ υποδεικνφει τθ ςυχνότθτα ι τθ ςθμαςία τθσ. Στθ 

ςυνζχεια, οι πλθροφορίεσ των ςυλλεχκζντων tweets και τα αποτελζςματα που εξάγονται 
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από τθν ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ αποκθκεφονται ςε ζνα αρχείο .csv. Τζλοσ 

παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ και τα ςυμπεράςματα τθσ 

μελζτθσ. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: Κοινωνικά δίκτυα, Μεγάλα Δεδομζνα, Ανάλυςθ Συναιςκιματοσ, WEB 2.0, 

Twitter, Twitter API, Covid19 
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Abstract 

 

In recent years, the widespread use of social media has increased dramatically. Understood 

as it is, this causes an unstoppable production of a huge amount of data. Suffice it to say, 

that millions of users share opinions on different topics every day. Therefore, there is a 

growing interest in analyzing and utilizing social media data as it contributes to the decision-

making process. This large volume of data generated by social media every single day can no 

longer be managed in traditional ways of storage, processing and analyzing, so they are 

classified in the quite new and emerging term of Big Data. Needless to say, that sentiment 

analysis or opinion mining is a critical field and has attracted the interest of the scientific 

community as well. The Web 2.0 has led to a new global reality with an explosive increase in 

people interaction or by expressing opinions through social media on any issue or person of 

public opinion or by reviews of products and services. One of the most popular topics, which 

has triggered opposing views through the last months with the arrival of the pandemic, both 

the Greek and the international public opinion are the vaccines against covid-19 and we will 

deal with this in the present thesis. This paper focuses on analyzing and classifying the posts 

of Twitter users (tweets) into positive, negative or neutral through the Twitter API interface 

offered by the social network itself. In order to collect and process the data, we took 

advantage of the capabilities provided by the Python programming language in conjunction 

with Google's Colab.Research user’s interface. The polarity and sublectivity of the emotion 

of the tweets was edit using dictionaries from Python libraries such as TextBlob, a text and 

natural language data processing library. Visualizing and displaying text data was succeeded 

with Word Cloud, a technique used for representing text data in which the size of each word 

indicates its frequency or importance. The outcome of the collected tweets and the results 

extracted from the sentiment analysis were stored in a .csv file. Finally, the results of the 

sentiment analysis and the conclusions of the study were presented. 

Keywords: Social Networks, Big Data, Sentiment Analysis, Web 2.0, Twitter, Twitter API, 

Covid19 
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1. Ειςαγωγι 

 

1.1 Γενικζσ Πλθροφορίεσ - Περιγραφι προβλιματοσ 

Η κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτθν εξζλιξθ των 

ανκρϊπινων ςχζςεων και θ ανάλυςθ τουσ παίηει ιδιαίτερο ρόλο ςτθν αποκωδικοποίθςθ  

των ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Στθν πραγματικότθτα, θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ι 

αλλιϊσ το ςυναιςκθματικό πθλίκο όπωσ λζγεται, μπορεί να είναι πιο ςθμαντικά από το 

δείκτθ ευφυΐασ ενόσ ανκρϊπου για μια επιτυχθμζνθ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. [1] 

Σθμαντικά ςτοιχεία μασ δείχνουν επίςθσ ότι μζςω των ανκρωπίνων ςυναιςκθμάτων 

εξαρτάται θ ορκολογικι μάκθςθ. [2] 

Η ανκρϊπινθ διάκεςθ, αποτελεί δε, μια ιδιαίτερα ςθμαντικι πλθροφορία αναφορικά με τα 

διάφορα ηθτιματα ενδιαφζροντοσ κακϊσ μπορεί να επθρεάςει ςτθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων είτε πρόκειται για κοινωνικά, πολιτικά , οικονομικά ι καταναλωτικά ηθτιματα. 

Επίςθσ ζνα αρκετά ςυχνό φαινόμενο, είναι πωσ θ γνϊμθ και τα ςυναιςκιματα του 

περίγυρου επθρεάηουν ςθμαντικά ςτθ λιψθ ςθμαντικϊν αποφάςεων των ανκρϊπων για 

κρίςιμα κζματα που τουσ αφοροφν ςε διάφορεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ τουσ. Σιμερα, κα 

μποροφςαμε να ποφμε περιςςότερο από ποτζ, πωσ το ρόλο του κοινωνικοφ περίγυρου των 

ανκρϊπων παίηει πολφ ςυχνά το διαδίκτυο, κακϊσ και οι ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ 

εφαρμογζσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Οι δθμοςκοπιςεισ ι οι ςφυγμομετριςεισ οφςεσ οι παραδοςιακζσ μζκοδοι εκτίμθςθσ τθσ 

άποψθσ και των ςυναιςκθμάτων, λόγω του ότι κεωροφνται αρκετά χρονοβόρεσ και με 

περιοριςμζνθ αποτελεςματικότθτα, εντοπίςτθκε γριγορα θ ευκαιρία – από επιχειριςεισ 

και ακαδθμαϊκι κοινότθτα -  πωσ μζςω των κοινωνικϊν δικτφων, υπάρχει άμεςθ πρόςβαςθ 

ςε υπεράρικμεσ διαφορετικζσ απόψεισ των χρθςτϊν του διαδικτφου. [3] 

Η εκκετικισ αφξθςθσ δυναμικι και θ ευρεία κακθμερινι χριςθ των κοινωνικϊν μζςων από 

εκατομμφρια χριςτεσ κακθμερινά, ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν παραγωγι τεράςτιου όγκου 

δεδομζνων που ςυνικωσ αναφζρονται ωσ μεγάλα δεδομζνα ι Big Data και τα οποία 

παρακινοφν επιχειριςεισ από όλουσ τουσ κλάδουσ να τα αξιοποιιςουν ϊςτε να μπορζςουν 

να εξάγουν χριςιμα ςυμπεράςματα είτε αναφορικά με τθν πελατειακι τουσ βάςθ, τα 

προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ, είτε τθν γενικότερθ άποψθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. [4] Είναι 

χαρακτθριςτικό πωσ ο αρικμόσ των εταιριϊν -παρόχων υπθρεςιϊν ανάλυςθσ μεγάλων 
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δεδομζνων ζχει αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρονιά. Οι μεγάλεσ υπθρεςίεσ ανάλυςθσ 

δεδομζνων ζχουν γίνει μια ςθμαντικι αναδυόμενθ αγορά. Επιπρόςκετα, είναι γεγονόσ πωσ 

θ πλειοψθφία των μεγάλων επιχειριςεων και κολοςςϊν του διαδικτφου ζχουν ιδθ 

επενδφςει ι ζχουν προγραμματίςει να επενδφςουν ςτθν επιςτιμθ των Μεγάλων 

Δεδομζνων ςτο άμεςο μζλλον. 

 

Εικόνα 1: Η Αγορά των Big Data ςτισ ΗΡΑ, τθν περίοδο 2014-2025 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα χρθςιμοποιοφνται όλο και περιςςότερο πλζον όχι μόνο για τθν 

επικοινωνία των ανκρϊπων αλλά και ωσ μζςο ανταλλαγισ απόψεων, αξιολόγθςθσ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, ι απλά ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ για κζματα τθσ επικαιρότθτασ ι 

ακόμα και για προςωπικά ηθτιματα κάνοντασ ζτςι τουσ χριςτεσ των κοινωνικϊν δικτφων 

όχι απλά πακθτικοφσ δζκτεσ πλθροφοριϊν αλλά και ενεργθτικοφσ δθμιουργοφσ 

πλθροφορίασ. Επεκτείνοντασ το παραπάνω, οι κολοςςοί του διαδικτφου όπωσ το Facebook, 

το Twitter και το Instagram, δίνουν τθ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ μζςω του User 

Generated Content (UGC), τθν άντλθςθ και τθν επεξεργαςία δεδομζνων που αφοροφν  

προτιμιςεισ, απόψεισ και τθν εν γζνει ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν μζςω τθσ εξζταςθσ 

του περιεχομζνου που παράγεται από τουσ χριςτεσ κακθμερινά. Τα παραγόμενα δεδομζνα 

που προκφπτουν από το ςφνολο των αναρτιςεων των χρθςτϊν ςτα κοινωνικά δίκτυα 

χαρακτθρίηεται αφενόσ από τον τρομακτικά μεγάλο όγκο τουσ και αφετζρου από τον 

αδόμθτθ πλθροφορία που περιζχουν, κάνοντασ τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ τουσ όχι απλι 

υπόκεςθ [3]. 
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Συγκεκριμζνα το Twitter, μια δθμοφιλισ υπθρεςία Microblogging και κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, βαςίηεται ςτθ δθμοςίευςθ ςφντομων μθνυμάτων 140 χαρακτιρων (tweets) 

κάνοντασ το ιδανικό μζςο για ςυνεχι ςφντομο ςχολιαςμό τθσ επικαιρότθτασ. Ζχοντασ 500 

εκατομμφρια δθμοςιευμζνα tweets τθν θμζρα, περιςςότερουσ από 300 εκατομμφρια 

ενεργοφσ χριςτεσ και ζναν τεράςτιο όγκο αδόμθτθσ πλθροφορίασ, μποροφμε να 

αναηθτιςουμε πλθροφορίεσ για οτιδιποτε ςυμβαίνει ςτον κόςμο και απαςχολεί κάκε 

πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. [5] Το Twitter είναι και το μζςο ςτο οποίο κα 

προςπακιςουμε να εμβακφνουμε και ςτθν παροφςα εργαςία. 

Στο επιχειριν, θ εξερεφνθςθ, θ ανάλυςθ και θ κατανόθςθ τθσ γνϊμθσ των καταναλωτϊν 

παίηει κυρίαρχο ρόλο κακϊσ θ μετατροπι τθσ εξαγόμενθσ, αδόμθτθσ πλθροφορίασ ςε 

δυναμικι, είναι αυτι που πολλαπλαςιάηει τθν αποτελεςματικότθτα μιασ ςτοχευμζνθσ 

προβολισ μιασ επιχείρθςθσ ςτο ςωςτό για αυτι κοινό, και ςυνιςτά μια διαδικαςία 

ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ οποιαδιποτε οργανιςμοφ. 

Κατά ςυνζπεια, ζχουν γνωρίςει ιδιαίτερθ άνκθςθ τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικζσ εξόρυξθσ 

και ανάλυςθσ δεδομζνων από τα κοινωνικά δίκτυα. Ωςτόςο, τα δεδομζνα αυτά 

χαρακτθρίηονται από τον μεγάλο τουσ όγκο, κακιςτϊντασ αδφνατθ τθν ανάλυςθ και 

επεξεργαςία τουσ χειροκίνθτα και προχποκζτει τθ χριςθ ιςχυρϊν εργαλείων, ειδικά για τον 

μεταςχθματιςμό δεδομζνων μεγάλου όγκου [4]. 

Η χριςθ τεχνικϊν Ανάλυςθσ Φυςικισ Γλϊςςασ (Natural Language Processing) κακϊσ και 

αλγορίκμων μθχανικισ μάκθςθσ, άνοιξαν νζουσ δρόμουσ ςτθν επεξεργαςία του τεράςτιου 

όγκου των δεδομζνων κειμζνων και τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ. Μια τεχνικι τθσ 

NLP, που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτα εξαγόμενα από το Twitter δεδομζνα αποτελεί θ 

Ανάλυςθ Συναιςκιματοσ (Sentiment Analysis). Η κατθγοριοποίθςθ δθλαδι ενόσ κειμζνου - 

ενόσ tweet εν προκειμζνω - με βάςθ τθ γνϊμθ που αυτό εκφράηει πάνω ςτο κζμα που κίγει 

ο ςυντάκτθσ, μπορεί να είναι κετικι, ουδζτερθ ι αρνθτικι. Υπάρχουν πολλζσ τεχνικζσ NLP 

κακϊσ και διαφορετικζσ προςεγγίςεισ για τθν Αναλυςθ Συναιςκιματοσ,  που ζχουν 

αναπτυχκεί, τα δεδομζνα όμωσ που προζρχονται από τα κοινωνικά μζςα παρουςιάηουν 

αρκετζσ προκλιςεισ. Αυτό ςυμβαίνει αφενόσ ςτθ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςτα Social 

Media όπου είναι ςυχνι θ χριςθ τθσ αγοραίασ – slang όπωσ λζγεται- γλϊςςασ  ι θ χριςθ 

ιδιωματιςμϊν και αφετζρου μπορεί να περιζχει ορκογραφικά ι ςυντακτικά λάκθ ι ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ τα λεγόμενα greeklish όπου γίνεται αντικατάςταςθ των 

ελλθνικϊν με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Ζνα τζτοιο κείμενο ζχει τελείωσ διαφορετικι δομι και 
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βακμό δυςκολίασ επεξεργαςίασ από ζνα άρκρο ςε μια εφθμερίδα ι ζνα απόςπαςμα από 

ζνα διιγθμα όπου εκεί ςυναντάμε δομθμζνα κείμενα. Ζτςι, θ επεξεργαςία των δεδομζνων 

από τα Social Media, αποτελεί ζνα νζο, ανοιχτό πεδίο ζρευνασ για τθν προςαρμογι των 

τεχνικϊν NLP ςτθν επεξεργαςία και ορκι ανάλυςθ τζτοιων κείμενων [5]. 

Τζλοσ, οι εφαρμογζσ που εςτιάηουν ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων των Social Media που 

ζχουμε ερευνιςει, δε γίνονται ςε πραγματικό χρόνο αλλά δίνουν βαρφτθτα ςτθν λιψθ ενόσ 

μεγάλου όγκου δεδομζνων από τα Social Media και ςτθ ςυνζχεια επεξεργάηονται με 

αντικειμενικό ςτόχο τθ διαρκι βελτίωςθ των αλγορίκμων NLP. 

1.2 Αντικείμενο και τόχοσ διπλωματικισ εργαςίασ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελεί θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ 

(sentiment analysis) ςε κείμενα-δθμοςιεφςεισ χρθςτϊν μζςω τθσ τεχνικισ τθσ Επεξεργαςίασ 

Φυςικισ Γλϊςςασ (NLP) από το κοινωνικό δίκτυο Twitter. To κζμα που κατά βάςθ 

διαπραγματεφεται θ ανάλυςθ μασ είναι ο εμβολιαςμόσ τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ με τα 

νζα εμβόλια κατά τθσ πανδθμίασ του νζου κορωναϊοφ που εξαπλϊκθκε ραγδαία ςε ζναν 

ολόκλθρο πλανιτθ χωρίσ να το περιμζνει κανείσ. 

Από κοινωνιολογικισ πλευράσ ο αντίκτυποσ που είχε ζνα παγκόςμιο κφμα πανδθμίασ που 

ξεκίνθςε από μια γωνιά του πλανιτθ και εξαπλϊκθκε μζςα ςε λίγουσ μινεσ ςε όλο τον 

κόςμο ιταν ιςτορικά, αρνθτικά κακοριςτικόσ ςτθν αλλαγι τθσ κακθμερινότθτασ και του 

τρόπου ηωισ διςεκατομμυρίων ανκρϊπων. Οι τραγικζσ ςυνζπειεσ δεν περιορίςτθκαν μόνο 

ςτα κφματα – περί τα τεςςεράμιςθ εκατομμφρια μζχρι τθ ςτιγμι που γράφεται αυτι θ 

εργαςία -λόγω νόςθςθσ. Οι κοινότθτεσ ςε όλον τον κόςμο βίωςαν για πρϊτθ φορά ςτθν 

ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ πρωτόγνωρθ κοινωνικι απομόνωςθ (lockdown), ςχεδόν ολικό 

τερματιςμό τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, τθσ ταξιδιωτικισ ςφνδεςθσ των κρατϊν και 

νζεσ πρακτικζσ προςταςίασ ζναντι τθσ υπερ-μετάδοςθσ ιϊν όπωσ θ ςυχνι χριςθ 

αντιςθπτικϊν , προςτατευτικισ μάςκασ και μαηικοφσ εμβολιαςμοφσ κατά του ιοφ SARS-CoV-

2 που προκάλεςε τθν πανδθμία. 
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Εικόνα 2: To Tweet του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ που κιρυξε "πανδθμία" του COVID-19 ςτισ 

11 Μαρτίου 2020 όπωσ ανακοίνωςε ο γενικόσ διευκυντισ του, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Εξαιτίασ του ζκτακτου των ςυνκθκϊν και του κατεπειγόντωσ τθσ υγειονομικισ κατάςταςθσ, 

τα εμβόλια κατά τθσ ίωςθσ ζπρεπε να βγουν όςο πιο άμεςα ςτθ κυκλοφορία. Συνεπϊσ τα 

ςκευάςματα δεν ιταν δυνατό να ολοκλθρϊςουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ φάςεισ που τυπικά 

χρειάηεται για να κυκλοφοριςει ζνα εμβόλιο, κάνοντασ ζτςι μια μερίδα του πλθκυςμοφ 

ςκεπτικοφσ όςον αφορά τα οφζλθ ςυνυπολογίηοντασ τισ τυχόν παρενζργειεσ που, όπωσ όλα 

τα φάρμακα, ςίγουρα ζχουν ςε κάποιουσ ανκρϊπουσ. Ζτςι, παρατθρείται ςε παγκόςμιο 

επίπεδο μια διχογνωμία ςτισ κοινότθτεσ μεταξφ των ανκρϊπων, με κάποιουσ από αυτοφσ 

να είναι υπζρ και κάποιοι κατά των εμβολιαςμϊν. 
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Από αυτι τθν οπτικι θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία μασ δίνει ζνα επιπλζον κίνθτρο, ερευνά κάτι 

παγκόςμιο , κάτι που ςε οποιαδιποτε πόλθ ι χωριό του πλανιτθ και αν επιςκεφκοφμε 

αιωρείται το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα , «ναι ι όχι ςτον εμβολιαςμό» ;  

Ππωσ προαναφζρκθκε, τα κοινωνικά δίκτυα τείνουν να αντικαταςτιςουν τον κοινωνικό 

περίγυρο ενόσ ατόμου. Με τθν ζλευςθ τθσ πανδθμίασ ο εγκλειςμόσ διςεκατομμυρίων 

ανκρϊπων και τον δραματικό περιοριςμό των δια ηϊςθσ κοινωνικϊν επαφϊν, τα κοινωνικά 

δίκτυα άνκθςαν. Σε αυτό το πλαίςιο θ ζρευνα μασ ςτα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα ςτο 

Twitter, ζχει το μεγαλφτερο και πιο αντιπροςωπευτικό δείγμα απόψεων που κα μποροφςε 

να ζχει .  

Στόχοσ μασ είναι να εντοπίςουμε και να απαντιςουμε μζςω τεχνικϊν NLP ςε ερωτιματα 

όπωσ : 

 Τι είδουσ ςκζψεισ και τι ςυναιςκιματα ζχουν οι άνκρωποι για τθν πρωτόγνωρθ 

κατάςταςθ τθν οποία βιϊνουν μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ γενικοφ εμβολιαςμοφ ; 

 Να αποδείξουμε τθ κετικι ι τθν αρνθτικι ςτάςθ των χρθςτϊν για το υπο-

διερεφνθςθ κζμα μζςα από δεδομζνα tweets με βάςθ το ςυναίςκθμα που αυτά 

εμπεριζχουν. Να αναλφςουμε εάν θ διαδικαςία πρόβλεψθσ είναι αξιόπιςτθ ι όχι . 

 Να δείξουμε τθν πολικότθτα των tweets για ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ. 

 Να οπτικοποιιςουμε μζςω εφγλωττων γραφθμάτων τα αποτελζςματα για τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ τουσ. 

Απαντϊντασ ςτα παραπάνω ςθμεία, επικυμοφμε να καταλιξουμε ςτο κφριο ερευνθτικό μασ 

ερϊτθμα: 

«Είναι εφικτό να φτιάξουμε ζνα πρόγραμμα με χριςθ τθσ Γλϊςςασ Python που να 

ανιχνεφει και να προςδιορίηει ςωςτά το ςυναίςκθμα ςε δθμοςιεφςεισ χρθςτϊν ενόσ 

κοινωνικοφ δικτφου με τθν αξιοποίθςθ τεχνικϊν εξόρυξθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων 

κειμζνου τθσ NLP;» 

Υπάρχουν αρκετά ερευνθτικά ζγγραφα και άρκρα ςχετικά με τθν εξόρυξθ ςυναιςκιματοσ 

από δεδομζνα κειμζνου των μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και τθν τάςθ του κόςμου απζναντι 

ςε διάφορα κζματα τθσ επικαιρότθτασ. Υπάρχει όμωσ, κα λζγαμε ζνα κενό ςτο κζμα που 

διαπραγματεφεται θ παροφςα εργαςία κακϊσ δε βρικαμε παραπλιςιεσ μελζτεσ – ςτο 
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Google Scholar Search - ςε παγκόςμιο επίπεδο παρά κυρίωσ τοπικοφ χαρακτιρα, ςχετικά με 

κζμα ςυηιτθςθσ τον εμβολιαςμό κατά τθσ Covid-19 μζςω των ιςτοτόπων microblogging και 

του Twitter με εφκολα κατανοιςιμα αποτελζςματα και ρεαλιςτικι απεικόνιςθ αυτϊν, για 

να καταλάβει ακόμα και ζνασ μθ γνϊςτθσ των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται, τθν 

περιρρζουςα τάςθ. Επιπλζον οι περιςςότερεσ ζρευνεσ πραγματεφονται τθν ανάλυςθ 

ςυναιςκιματοσ με μοντζλα μθχανικισ μάκθςθσ που εκπαιδεφονται. Στόχοσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ με ζτοιμα εργαλεία 

Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ (NLTK). Σε αυτι τθ μελζτθ μποροφμε να δοφμε τθ 

κετικότθτα ι τθν αρνθτικότθτα των ανκρϊπων που χρθςιμοποιοφν το Twitter απζναντι 

ςτουσ εμβολιαςμοφσ και εκφράηουν δθμόςια τθν άποψθ τουσ ςχετικά με αυτοφσ. 

 

1.3 Διάρκρωςθ και Μεκοδολογία τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ 

Η παροφςα μελζτθ, αποτελείται από επτά (7) κεφάλαια. Ειςαγωγικά αναφζρονται οι ςτόχοι 

και τα κίνθτρα τθσ εργαςίασ, ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί το δεφτερο κεφάλαιο ςτο οποίο 

γίνεται μια ςφντομθ περιγραφι και θ ιςτορικι αναδρομι του κζματοσ που πρόκειται να 

εξετάςουμε ςτθ ςυνζχεια. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ 

εξόρυξθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων από κοινωνικά δίκτυα και γίνεται μια βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ των εφαρμογϊν ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ αλλά και των άλλων κλάδων τθσ 

Επιςτιμθσ Δεδομζνων που εφάπτονται ςε αυτι. Στο τζταρτο κεφάλαιο, παρατίκεται θ 

μεκοδολογία και τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ 

μασ, υλοποιείται το ςφςτθμα και διατίκενται τα αποτελζςματα αυτοφ. Στο πζμπτο και 

τελευταίο κεφάλαιο του κυρίωσ ςϊματοσ τθσ εργαςίασ, παρατίκενται τα ςυμπζραςμα που 

προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και καταλιγουμε ςτθν απάντθςθ του 

ερευνθτικοφ μασ ερωτιματοσ κακϊσ και προτάςεισ για το μζλλον τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων 

και τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ. Τζλοσ, ακολουκοφν οι παραπομπζσ τθσ βιβλιογραφίασ 

που χρθςιμοποιικθκαν και το παράρτθμα. 

Στθν προςπάκεια να απαντιςουμε ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα, κα προχωριςουμε ςτθν 

ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ, το οποίο επικεντρϊνεται ςτθν εξόρυξθ αναρτιςεων 

χρθςτϊν του Twitter τα λεγόμενα tweets τα οποία αναφζρονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα 

(πχ. #vaccination). Η λζξθ κλειδί που επιλζχτθκε, ενϊ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ κα μποροφςε 

να αφορά οποιοδιποτε εμβολιαςμό, ςτθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ζχει ζνα χαρακτιρα 

κακολικό κα λζγαμε, κακϊσ είναι κυρίαρχο κζμα ςυηιτθςθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Στο 
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πρόγραμμα αυτό, αναλφονται δεδομζνα κειμζνου προκειμζνου να ανιχνευτεί το 

ςυναίςκθμα των χρθςτϊν που ενδεχομζνωσ εμπεριζχεται ςτισ αναρτιςεισ τουσ για το υπο-

διερεφνθςθ κζμα μασ. 

Η μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ μασ ςυνίςταται ςτθν απόκτθςθ tweets 

μζςω του Twitter API. Ζπειτα γίνεται κακαριςμόσ και εξερεφνθςθ των δεδομζνων tweets · 

Λαμβάνουμε τα ςκορ ςυναιςκιματοσ του κάκε Tweet μζςω του Textblob και τζλοσ γίνεται 

θ  ςφνοψθ και θ οπτικοποίθςθ αποτελεςμάτων. Η γενικι ροι τθσ ανάλυςθσ μπορεί να 

παρατθρθκεί ςτο επόμενο ςχιμα. 

 

Εικόνα 3: Η Μεκοδολογία που ακολουκιςαμε 

Εν κατακλείδι, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του προγράμματοσ και γίνεται μια 

προςεκτικι αξιολόγθςθ για το κατά πόςο κατάφερε να αποδϊςει ςωςτά το ςυναίςκθμα και 

το οποίο τελικϊσ κατζςτθ δυνατό ςτο 74% των δεδομζνων που αναλφκθκαν απαντϊντασ 

κετικά ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα. 
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2. Πανδθμία COVID-19 

 

2.1 Ιςτορικθ Αναδρομι 

Η πανδθμία COVID-19, γνωςτι και ωσ πανδθμία του κορωνοϊοφ, είναι μια τρζχουςα 

παγκόςμια πανδθμία που προκαλείται από τον κοροναϊό SARS-CoV-2. Ο νζοσ ιόσ 

εντοπίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθ Ουχάν τθσ Κίνασ, τον Δεκζμβριο του 2019. Ο αποκλειςμόσ 

τθσ Ουχάν και άλλων πόλεων τθσ επαρχίασ Χουμπζι δεν κατάφερε να περιορίςει το 

ξζςπαςμα και εξαπλϊκθκε ςε άλλα μζρθ τθσ θπειρωτικισ Κίνασ και ςε όλο τον κόςμο. Ο 

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ κιρυξε ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθ δθμόςια 

υγεία διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ ςτισ 30 Ιανουαρίου 2020 και πανδθμία ςτισ 11 Μαρτίου 

2020. Από το 2021, παραλλαγζσ του ιοφ εμφανίςτθκαν και ζγιναν κυρίαρχεσ ςε πολλζσ 

χϊρεσ, με τα ςτελζχοι Δζλτα, Άλφα και οι παραλλαγζσ του Βιτα να είναι οι πιο 

μολυςματικζσ. Ζωσ και ςιμερα ζχουν επιβεβαιωκεί πάνω από 219 εκατομμφρια κροφςματα 

ςε 215 χϊρεσ και περιοχζσ, είχαν ςθμειωκεί περιςςότεροι από 4.55 εκατομμφρια κάνατοι 

που οφείλονται ςτθ νόςο. 

 

Εικόνα 4: Ροςοςτά κανάτων ανά θλικιακι ομάδα 

Τα ςυμπτϊματα του COVID-19 κυμαίνονται από απαρατιρθτα ζωσ απειλθτικά για τθ ηωι 

κακϊσ οι επιπλοκζσ μποροφν να περιλαμβάνουν πνευμονία και ςφνδρομο οξείασ 

αναπνευςτικισ δυςχζρειασ. Η ςοβαρι αςκζνεια είναι πιο πικανι ςε θλικιωμζνουσ αςκενείσ 

και ςε εκείνουσ με υποκείμενα νοςιματα. Ο ιόσ μεταδίδεται μεταξφ των ανκρϊπων μζςω 

των αερομεταφερόμενων ςταγονιδίων που παράγονται όταν οι άνκρωποι φτερνίηονται ι 

βιχουν. Ο κίνδυνοσ ειςπνοισ αυτϊν, είναι υψθλότεροσ όταν οι άνκρωποι βρίςκονται ςε 
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κοντινι απόςταςθ, αλλά ο ιόσ μπορεί να μεταδοκεί και ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ 

ιδιαίτερα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. Η μετάδοςθ μπορεί επίςθσ να ςυμβεί, ςπανιότερα, μζςω 

μολυςμζνων επιφανειϊν. Ο χρόνοσ μεταξφ τθσ ζκκεςθσ και τθσ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων 

είναι ςυνικωσ από 2 ζωσ 14 θμζρεσ και μποροφν να μεταδϊςουν τον ιό ακόμθ και αν δεν 

εμφανίςουν ςυμπτϊματα. 

 

Εικόνα 5: Επιβεβαιωμζνοι κάνατοι ανά 100.000 κατοίκουσ ανά χϊρα  

 

Μζχρι αυτι τθν ςτιγμι ζχουν αναπτυχκεί και αδειοδοτθκεί τουλάχιςτον 10 διαφορετικά 

εμβόλια, από κάποια επίςθμθ ρυκμιςτικι αρχι και ςφντομα αναμζνεται να αδειοδοτθκοφν 

περιςςότερα. Οι εμβολιαςμοί ξεκίνθςαν ςτα τζλθ 2020 και ζωσ ςιμερα ζχουν εμβολιαςτεί 

πλιρωσ, περιςςότεροι από 2.5 δισ εκατομμφρια άνκρωποι. [6] 
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3. Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυςθ των εννοιϊν, πλθροφοριϊν και βιβλιογραφικϊν 

δεδομζνων που κα ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ εργαςίασ. Αρχικά, γίνεται μια 

ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ Μεγάλα Δεδομζνα και Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα , ςτθ ςυνζχεια 

δίνουμε μια γενικι περιγραφι τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ, των εφαρμογϊν που ζχει 

ςιμερα, κακϊσ και των βαςικϊν προςεγγίςεων από πλευράσ ζρευνασ. Στθ ςυνζχεια, 

δίνεται ο οριςμόσ τθσ μθχανικισ μάκθςθσ, γίνεται αναφορά των κατθγοριϊν των 

αλγορίκμων και περιγράφονται πρακτικζσ εφαρμογζσ αυτϊν. Τζλοσ, δίνεται ο οριςμόσ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και γίνεται ξεχωριςτι μνεία ςτο Twitter, το Twitter API και τθν 

εξαγωγι δεδομζνων από κοινωνικά δίκτυα. 

H παροφςα ερευνθτικι εργαςία αξιοποιεί τθν υπάρχουςα επιςτθμονικι γνϊςθ και τα 

ερευνθτικά δεδομζνα ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

Εικόνα 6: Η Ρυραμίδα του κεωρθτικοφ υπόβακρου τθσ μελζτθσ μασ 
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Μεγάλο ερευνθτικό ζργο ζχει επικεντρωκεί ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων από τα κοινωνικά 

δίκτυα, ειδικά όταν αυτά ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα γεγονότα. Η εντατικι χριςθ των 

κοινωνικϊν μζςων ζχει προςελκφςει τθν προςοχι από τθν ακαδθμαϊκι ζρευνα και τα 

τελευταία χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί ςθμαντικζσ μελζτεσ ςτον τομζα τθσ ανάλυςθσ 

ςυναιςκθμάτων ςτα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα ςτο Twitter . Η παροφςα μελζτθ κα 

εξερευνιςει τθν Ανάλυςθ Συναιςκιματοσ χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ επιβλεπόμενθσ 

Μθχανικισ Μάκθςθσ μζςω ζτοιμων βιβλιοκθκϊν NLTK τθσ Python και ςυγκεκριμζνα τθ 

βιβλιοκικθ TextBlob. Η ςυγκεκριμζνθ βιβλιοκικθ χρθςιμοποίει τον αλγόρικμοo Naive 

Bayes, ο οποίοσ εντάςςεται ςτα πικανολογικά μοντζλα (probalistic classifier) για τθν 

απόδοςθ του ςυναιςκιματοσ ενόσ κειμζνου. Ραρακάτω παρατίκεται ζργο που μελετικθκε 

για τθν παροφςα εργαςία. 

 

Εικόνα 7: Ρερίλθψθ Βιβλιογραφικισ Αναςκόπθςθσ 
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3.1 Μεγάλα Δεδομζνα (Big Data) 

Τα μεγάλα δεδομζνα ι αλλιϊσ Big Data είναι ζνασ όροσ που περιγράφει τον μεγάλο όγκο 

δεδομζνων -δομθμζνων και μθ- που κατακλφηει μια επιχείρθςθ ςε κακθμερινι βάςθ και 

είναι ςχεδόν αδφνατον να επεξεργαςτεί με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ. Ωςτόςο,  δεν είναι 

ο όγκοσ των δεδομζνων αυτϊν που είναι ςθμαντικόσ, αλλά το τι μποροφν να κάνουν οι 

οργανιςμοί με αυτά. Τα μεγάλα δεδομζνα μποροφν να αναλυκοφν για να προςφζρουν ςτο 

τζλοσ τθσ θμζρασ ςε ζναν οργανιςμό, πλθροφορίεσ που μποροφν να οδθγιςουν ςτθ λιψθ 

καλφτερων αποφάςεων και επιχειρθματικϊν κινιςεων. Η παραγωγι δεδομζνων, 

ενιςχφεται ακόμα περιςςότερο από τθ ςτροφι ολοζνα και περιςςότερων επιχειριςεων ςτο 

θλεκτρονικό εμπόριο. Η διαχείριςθ των big data, ςτθν τελευταία δεκαετία ειδικότερα, 

απαςχολεί όλο και περιςςότερο τισ μεγάλεσ εταιρείεσ, κακϊσ ο όγκοσ των δεδομζνων 

υπολογίςτθκε πωσ αυξάνεται κατά περίπου 40% ανά ζτοσ μζχρι το 2020 *7+, και ςχεδόν το 

90% των δεδομζνων που υπάρχουν ςιμερα, ζχει δθμιουργθκεί μετά από το ζτοσ 2014. 

Αυτό γίνεται εφκολα αντιλθπτό αν ςκεφτοφμε πωσ οι μεγαλφτερεσ εταιρίεσ θλεκτρονικοφ 

εμπορίου ςιμερα, διαχειρίηονται μόλισ ςε λίγα λεπτά χιλιάδεσ ςυναλλαγζσ.  

Τα «Μεγάλα Δεδομζνα» ςφμφωνα με τθν πρωτοπόρο εταιρεία ςτθ διαχείριςθ Μεγάλων 

Δεδομζνων SAS προςδιορίηονται από 5 βαςικά χαρακτθριςτικά τα λεγόμενα και ωσ  5Vs [8]. 

Όγκοσ (Volume) 

Το μζγεκοσ των δεδομζνων κακορίηει αν κα χαρακτθριςτοφν «μεγάλα». Tο Facebook για 

παράδειγμα μόνο ςτθν Ελλάδα ζχει περίπου 5 εκατομμφρια χριςτεσ οι οποίοι 

διαμοιράηονται από φωτογραφίεσ και βίντεο μζχρι άρκρα και ερευνθτικά δεδομζνα οπότε 

γίνεται εφκολα αντιλθπτό το μζγεκοσ του όγκου των δεδομζνων που καλοφνται να 

επεξεργάηονται και να αποκθκεφουν τζτοιοι οργανιςμοί [9]. 

Σαχφτθτα (Velocity) 

Ο όροσ αναφζρεται ςτθν ταχφτθτα με τθν οποία παράγονται, αποκθκεφονται και 

επεξεργάηονται τα δεδομζνα προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ ενόσ ολοζνα 

αναπτυςςόμενου περιβάλλοντοσ. Για παράδειγμα, ο πελάτθσ που είδε ζνα προϊόν ςτθν 

ιςτοςελίδα μιασ εταιρίασ e-commerce αλλά τελικά δεν ολοκλιρωςε ποτζ τθν αγορά, κα 

μπορζςει να ςτοχευτεί άμεςα από τθν ίδια τθν εταιρία βλζποντασ ςε διαφιμιςθ κακϊσ 

πλοθγείται ςτο διαδίκτυο το ίδιο προϊόν που ςκεφτόταν μόλισ πριν να αγοράςει [9]. 
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Ποικιλία (Variety) 

Κακθμερινά γίνετε ανταλλαγι από κείμενα μζχρι θχθτικά μθνφματα και ηωντανά βίντεο. Ο 

κάκε χριςτθσ ςτα social media ζχει τθ δυνατότθτα να δθμοςιεφςει μία ςκζψθ αλλά και μία 

φωτογραφία για να μοιραςτεί με τουσ φίλουσ του. Στο Facebook για παράδειγμα, δίνεται θ 

δυνατότθτα να δει κάποιοσ ςε ζνα παγκόςμιο χάρτθ, ποιοι χριςτεσ είναι ςε ηωντανθ 

μετάδοςθ με δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθ δεδομζνθ ςτιγμι [9]. 

Μεταβλθτότθτα (Variability) 

Ρολλζσ φορζσ, τα δεδομζνα αλλά και το νόθμά τουσ εν δυνάμει αλλάηουν. Για παράδειγμα 

μια λζξθ μπορεί να ζχει κετικι ζννοια, αλλά μερικζσ φορζσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με 

τρόπο που να υποδθλϊνει ζνα αρνθτικό ςυναίςκθμα. Η φράςθ για παράδειγμα «Σιμερα 

περάςαμε τζλεια!» υποδθλϊνει κάτι κετικό ενϊ θ φράςθ «Τζλεια... πάλι ζχαςα το 

λεωφορείο » υποδθλϊνει κάτι αρνθτικό. Επομζνωσ από μόνθ τθσ θ λζξθ «τζλεια» δεν είναι 

αρκετι για να καταλάβουμε αν θ άποψθ που διατυπϊνει ο ςυντάκτθσ του κειμζνου είναι 

κετικι, αλλά είναι απαραίτθτο να διαβάςουμε όλθ τθν πρόταςθ για να διαπιςτϊςουμε το 

πραγματικό τθσ νόθμα. Η ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ με τθν εκρθκτικι ανάπτυξθ των social 

media, είναι μια νζα πρόκλθςθ για τισ εταιρίεσ αλλά και για τα πολιτικά πρόςωπα και 

κόμματα, κακϊσ προςπακοφν να βγάλουν χριςιμα ςυμπεράςματα μζςα από εκατομμφρια 

αναρτιςεισ για το αν μια γνϊμθ που εκφράηεται ερμθνεφεται ωσ κετικι, ουδζτερθ ι 

αρνθτικι με αυτοματοποιθμζνο τρόπο [9]. 

Ακρίβεια (Veracity) 

Τα μεγάλα δεδομζνα δεν ζχουν νόθμα αν τα ςτοιχεία δεν είναι ακριβι. Ωσ εκ τοφτου, θ 

ανάλυςθ, επθρεάηεται από τθν ποιότθτα των δεδομζνων. Για παράδειγμα αν χρειάηεται να 

προςδιορίςουμε τθν απόφαςι για τθν πρόκεςθ αγοράσ ενόσ χριςτθ μζςω των ςτοιχείων 

ςυμπεριφοράσ του ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο, τα ςτοιχεία που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, κα 

πρζπει να είναι ακριβι, αλλιϊσ θ ανάλυςθ που κα γίνει και το αποτζλεςμα τθσ πρόκεςθσ 

αγοράσ δε κα είναι ςωςτά. 

Τα δεδομζνα δεν ζχουν «αξία» αν δεν μποροφμε να τα μετατρζψουμε ςε αξία. Μποροφμε 

εφκολα να αναγνωρίςουμε τθν αξία τουσ, όταν χρθςιμοποιοφμε για παράδειγμα μια 

εφαρμογι για τθν κυκλοφοριακι κίνθςθ ςτουσ δρόμουσ ςε πραγματικό χρόνο. 
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Συμπεραςματικά, είναι προφανζσ ότι για να μπορζςουμε να ξεχωρίςουμε τθ χριςιμθ 

πλθροφορία χρειάηονται καινοτόμεσ και αποδοτικζσ μορφζσ επεξεργαςίασ των μεγάλων 

δεδομζνων *9]. 

3.1.2 Εξόρυξθ Δεδομζνων (Data Mining) 

Συνοπτικά, θ εξόρυξθ δεδομζνων αναφζρεται ςτθν εξαγωγι γνϊςθσ από µεγάλεσ 

ποςότθτεσ δεδομζνων. Ρολλοί κεωροφν τον παραπάνω όρο ότι ςτθν πραγματικότθτα είναι 

αρκετά παραπλανθτικόσ και πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιείται εναλλακτικά ωσ ςυνϊνυμο ο 

όροσ «ανακάλυψθ γνϊςθσ από δεδομζνα» ι Knowledge Discovery from Data (KDD) που 

είναι πιο αντιπροςωπευτικόσ κακϊσ περιγράφει τθν τυπικι διαδικαςία εξαγωγισ χριςιμων 

πλθροφοριϊν από ακατζργαςτα δεδομζνα [10]. 

Υπάρχουν και άλλοι όροι που φζρουν ζνα παρόµοιο ι ελαφρϊσ διαφορετικό νόθµα με 

αυτό τθσ εξόρυξθ δεδοµζνων, όπωσ είναι θ «εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα» (knowledge 

mining from data), «εξαγωγι γνϊςθσ» (knowledge extraction), «ανάλυςθ δεδοµζνων / 

προτφπων» (data/pattern analysis), «αρχαιολογία δεδοµζνων» (data archaeology) κτλ. [11] 

Θα μποροφςαμε λοιπόν να ποφμε πωσ θ εξόρυξθ δεδομζνων είναι ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ για τθν ανακάλυψθσ τθσ γνϊςθσ. Υπό αυτι τθν ζννοια, θ ανακάλυψθ τθσ 

γνϊςθσ απαιτεί τθν επαναλθπτικι διαδικαςία των παρακάτω βθµάτων : 

1. Κακαριςµόσ δεδοµζνων (Data cleaning): Ο κακαριςμόσ δεδομζνων είναι θ διαδικαςία 

διαςφάλιςθσ ότι τα δεδομζνα είναι ςωςτά, ςυνεπι και χρθςιμοποιιςιμα. 

2. Ενςωµάτωςθ δεδοµζνων (Data integration): Η ενςωμάτωςθ δεδομζνων είναι θ 

πρακτικι τθσ ενοποίθςθσ δεδομζνων από διαφορετικζσ πθγζσ ςε ζνα ενιαίο ςφνολο 

δεδομζνων με απϊτερο ςκοπό τθν παροχι ςτακερισ πρόςβαςθσ και παράδοςθσ 

δεδομζνων ςτουσ χριςτεσ. 

3. Επιλογι δεδοµζνων (Data selection): Η διαδικαςία επιλογισ χαρακτθριςτικϊν επιδιϊκει 

να αποκτιςει ζνα ελάχιςτο ςφνολο χαρακτθριςτικϊν, ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματα των 

τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων που εφαρμόηονται ςτο μειωμζνο ςφνολο δεδομζνων να 

είναι όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτα αποτελζςματα που λαμβάνονται με όλα τα 

χαρακτθριςτικά. 
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4. Μεταςχθματιςμόσ δεδοµζνων (Data transformation): Ο μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων 

είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία τα δεδομζνα αλλάηουν μορφι, δομι ι τιμζσ με απϊτερο 

ςκοπό τθν εξόρυξθ τουσ. 

5. Εξόρυξθ δεδοµζνων (Data mining): Η βαςικι διαδικαςία όπου εφαρμόηονται ζξυπνεσ 

µζκοδοι προκειμζνου να εξαχκοφν πρότυπα δεδοµζνων. 

6. Αξιολόγθςθ µοτίβων ι προτφπων (Pattern evaluation): Η διαδικαςία για τθν ανακάλυψθ 

ενδιαφζροντων, απροςδόκθτων και χριςιμων προτφπων ςε βάςεισ δεδομζνων. Ζλλειψθ 

μοτίβων, ςυνίςταται πραγματικι τυχαιότθτα. 

7. Παρουςίαςθ γνϊςθσ (Knowledge representation): Η αναπαράςταςθ γνϊςθσ δεν είναι 

μόνο θ αποκικευςθ δεδομζνων ςε κάποια βάςθ δεδομζνων, αλλά επιτρζπει επίςθσ ςε μια 

ζξυπνθ μθχανι να μάκει από αυτζσ τισ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, ϊςτε να μπορεί να 

ςυμπεριφζρεται ζξυπνα ςαν άνκρωποσ. 

Τα βιµατα 1 ζωσ 4 αφοροφν τθ διαδικαςία προ-επεξεργαςίασ δεδοµζνων (data 

preprocessing), όπου τα δεδοµζνα προετοιμάηονται για εξόρυξθ. Το βιµα εξόρυξθσ 

δεδοµζνων αλλθλοεπιδρά ςυνικωσ µε τον χριςτθ ι µε µια βάςθ γνϊςεων. Τα 

ενδιαφζροντα πρότυπα γίνονται διακζςιμα ςτον χριςτθ και µποροφν να αποκθκευτοφν ωσ 

νζεσ γνϊςεισ ςτθ βάςθ γνϊςεων. Συνεπϊσ, αν και ουςιαςτικι ,θ εξόρυξθ δεδοµζνων 

κακιςτά µόνο ζνα βιµα ςτθν όλθ διαδικαςία, επειδι αποκαλφπτει κρυµµζνα πρότυπα προσ 

αξιολόγθςθ. 

Η αξία τθσ εξόρυξθσ δεδοµζνων ζγκειται ότι αποτελεί µια διαδικαςία ανακάλυψθσ 

ενδιαφζρουςασ γνϊςθσ από µεγάλεσ ποςότθτεσ δεδοµζνων που αποκθκεφονται ςε βάςεισ 

δεδοµζνων, ςε αποκικεσ δεδοµζνων (data warehouses) ι ςε άλλα αποκετιρια 

πλθροφοριϊν.  

Συνοψίηοντασ όλα τα παραπάνω ςε ζναν ςφντομο οριςµό που κα µποροφςε να απαντιςει 

ςτο ερϊτθµα «τι είναι θ εξόρυξθ δεδοµζνων» ,κα μποροφςαμε να ποφμε : «Εξόρυξθ 

∆εδοµζνων (Data Mining) είναι θ ανάλυςθ (ςυνικωσ τεράςτιων) παρατθροφμενων 

(observational) ςυνόλων δεδομζνων, με απϊτερο ςκοπό να βρεκοφν όλεσ οι πικανζσ 

ςχζςεισ των δεδομζνων – φανερζσ και μθ - και να παρουςιαςτοφν τα δεδομζνα µε τρόπο 

πρωτότυπο, ο οποίοσ να είναι όχι μόνο κατανοθτόσ αλλά και χριςιµοσ ςτον χριςτθ των 

δεδοµζνων” [12]. 
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3.2 Σεχνθτι Νοθμοςφνθ (AI) 

Σε ζναν ςφντομο οριςμό, θ τεχνθτι νοθμοςφνθ είναι θ προςομοίωςθ των διαδικαςιϊν τθσ 

ανκρϊπινθσ νοθμοςφνθσ από μθχανζσ και ειδικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν. Η τεχνθτι 

νοθμοςφνθ (AI) επιτρζπει ςτισ μθχανζσ να μακαίνουν από τθν εμπειρία, να προςαρμόηονται 

ςε νζα δεδομζνα που ειςάγονται και να εκτελοφν ςε κατά κφριο λόγο ανκρϊπινεσ εργαςίεσ. 

Ρλείςτα από τα παραδείγματα AI για τα οποία ακοφμε ςιμερα - από υπολογιςτζσ που 

παίηουν ςκάκι μζχρι αυτοκινοφμενα οχιματα - βαςίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτθ Βακειά 

Μάκθςθ (Deep Learning) και ςτθν Επεξεργαςία τθσ Φυςικισ Γλϊςςασ (Natural Language 

Proccessing). Εφαρμόηοντασ αυτζσ τισ τεχνολογίεσ, ζνα ςφςτθμα μπορεί να εκπαιδευτεί ζτςι  

ϊςτε να επιτελεί ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ επεξεργάηοντασ μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων 

και να αναγνωρίηει μοτίβα ςτα δεδομζνα. Ο προγραμματιςμόσ AI επικεντρϊνεται ςε τρεισ 

γνωςτικζσ δεξιότθτεσ: μάκθςθ, ςυλλογιςμό και αυτοδιόρκωςθ [31]. 

Διαδικαςίεσ μάκθςθσ. Αυτι θ πτυχι του προγραμματιςμοφ AI επικεντρϊνεται ςτθν 

απόκτθςθ δεδομζνων και ςτθ δθμιουργία κανόνων για τον τρόπο μετατροπισ των 

δεδομζνων ςε πλθροφορίεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Οι κανόνεσ, που 

ονομάηονται αλγόρικμοι, παρζχουν ςτισ υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ αναλυτικζσ οδθγίεσ για 

τον τρόπο ολοκλιρωςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 

Διαδικαςίεσ ςυλλογιςμοφ. Αυτι θ πτυχι του προγραμματιςμοφ AI επικεντρϊνεται ςτθν 

επιλογι του ςωςτοφ αλγορίκμου για να επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

Διαδικαςίεσ αυτο-διόρκωςθσ. Αυτι θ πτυχι του προγραμματιςμοφ AI ζχει ςχεδιαςτεί για 

να βελτιϊνει ςυνεχϊσ τουσ αλγόρικμουσ και να διαςφαλίηει ότι παρζχουν τα πιο ακριβι 

δυνατά αποτελζςματα. 

Η τεχνθτι νοθμοςφνθ (AI)  ζχει ςαν υποςφνολα τισ τεχνικζσ Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ 

(NLP), τθ Βακειά Μάκθςθ (Deep Learning) και τθ Μθχανικι Μάκθςθ (Machine Learning). 

3.2.1 Μθχανικι Μάκθςθ (Machine Learning) 

Μθχανικι Μάκθςθ είναι εκείνοσ ο κλάδοσ τθσ πλθροφορικισ που δθμιουργεί και αναλφει 

αλγόρικμουσ και τεχνικζσ με ςκοπό τα διάφορα υπολογιςτικά ςυςτιματα να εξελίςςονται 

μζςα από τθν εμπειρία τουσ. Αποτελεί μια υπο-περιοχι του πεδίου τθσ Τεχνθτισ 

Νοθμοςφνθσ και με τθ χριςθ διάφορων αλγόρικμων και ςτατιςτικϊν μοντζλων, αναηθτά 

πρότυπα (patterns) και τον τρόπο που δομοφνται τα δεδομζνα. Ζτςι καταφζρνει να τα 
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μοντελοποιιςει και να κάνει προβλζψεισ με βάςθ αυτά, χωρίσ ταυτόχρονα να απαιτεί 

ςαφείσ οδθγίεσ και μεγάλο αρικμό γραμμϊν κϊδικα. Η ονομαςία τθσ δόκθκε από τον 

Arthur Lee Samuel το 1959 και όριςε τθ μθχανικι μάκθςθ ωσ «το πεδίο μελζτθσ που δίνει 

ςτουσ υπολογιςτζσ τθν ικανότθτα να μακαίνουν, χωρίσ να ζχουν ρθτά προγραμματιςτεί για 

αυτό το ςκοπό» [17]. Αν και θ ζρευνα γφρω από τθ μθχανικι μάκθςθ επικεντρϊκθκε αρχικά 

ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςτισ μζρεσ μασ ζχει εξελιχκεί τόςο ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε κλάδο των επιςτθμϊν και των επιχειριςεων [18]. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ διαδικαςία τθσ μθχανικισ μάκθςθσ περιλαμβάνει τθ δθμιουργία 

μακθματικϊν μοντζλων πάνω ςε ζνα ςφνολο δεδομζνων με χριςθ διαφόρων αλγόρικμων. 

Η διαδικαςία αυτι ονομάηεται εκπαίδευςθ (training) και με αυτό τον τρόπο το ςφςτθμα 

αποκτά εμπειρία και διαμορφϊνει τα μοντζλα δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια, τροφοδοτείται με 

δεδομζνα δοκιμισ (testing data), τα οποία δεν ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία 

εκπαίδευςθσ και με βάςθ τθν επίδοςθ ςε αυτά, αξιολογείται και θ ακρίβεια του 

ςυςτιματοσ. 

 

Εικόνα 8: Κατθγορίεσ Μθχανικισ Μάκθςθσ 

Η μθχανικι μάκθςθ χωρίηεται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ ανάλογα με το αν τα δεδομζνα 

που ειςάγονται ςτο ςφςτθμα κατά τθν εκπαίδευςθ του, ςυνοδεφονται με κάποιο επικυμθτό 

αποτζλεςμα εξόδου, αν δθλαδι με κάποιο τρόπο το κατευκφνουν [19]: 
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Επιβλεπόμενθ μάκθςθ (supervised learning): Η χριςθ τθσ μθχανικισ μάκθςθσ με επίβλεψθ 

ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ταξινόμθςθσ είναι ευρεία και ςτόχοσ τθσ είναι θ ορκι και 

αυτόματθ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ ταξινόμθςθσ που ζχει δθμιουργθκεί, γεγονόσ που 

επιτυγχάνεται με τθν εκπαίδευςθ ενόσ ςυςτιματοσ για τθν αυτόματθ επίλυςθ 

προβλθμάτων. Το υπολογιςτικό πρόγραμμα δζχεται δεδομζνα ειςόδου ςυνοδευόμενα από 

τα επικυμθτά αποτελζςματα (labels) και ςτόχοσ του είναι να μάκει ζνα μοτίβο, που ςυνδζει 

τα δεδομζνα ειςόδου με τα δεδομζνα εξόδου, ϊςτε να προβλζπει τα αποτελζςματα ςε νζα 

δεδομζνα ειςόδου (δεδομζνα δοκιμισ) [3]. Ωςτόςο, υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ που 

χριηουν προςοχισ για τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ αποτελεςματικότθτασ του μοντζλου. Στθν 

πρϊτθ περίπτωςθ, για να μθν αποτφχει το ςφςτθμα και για να ζχουν ουςία τα 

αποτελζςματα, το ςφνολο εκπαίδευςθσ δεν πρζπει να είναι πολφ μικρό και ςτθ δεφτερθ 

περίπτωςθ, για να μθν είναι πολφ αργό ςτθν παραγωγι αποτελεςμάτων, το ςφνολο 

εκπαίδευςθσ δεν πρζπει να είναι πολφ μεγάλο. Τα κφρια βιματα τθσ διαδικαςίασ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων περιλαμβάνουν: 

α) το ςαφι κακοριςμό και τθ δθμιουργία από τον αναλυτι των παραδειγμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται κατά τθν εκπαίδευςθ του ςυςτιματοσ, 

β) τθ μορφι που κα ζχει θ ςυνάρτθςθ ειςροϊν, δεδομζνου ότι εξαρτάται άμεςα από τθ 

μορφι των ειςροϊν του ςυςτιματοσ, 

γ) το ςχεδιαςμό τθσ δομισ των ςυναρτιςεων και αλγορίκμων και τθν εκπαίδευςι τουσ 

κακϊσ και 

δ) τθν αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του μοντζλου. Οι ςυνθκζςτερεσ προςεγγίςεισ τθσ 

επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ είναι οι μζκοδοι με τθ χριςθ του κατθγοριοποιθτι Naϊve Bayes 

και τθσ μεκόδου με τθ χριςθ Διανυςμάτων Στιριξθσ (Support Vector Machine - SVM) [20]. 

Μθ-επιβλεπόμενθ μάκθςθ (unsupervised learning): Στισ μεκόδουσ μθ επιβλεπόμενθσ 

μάκθςθσ που ζχουν αναπτυχκεί, ςτόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ ςυςχετίςεων μεταξφ 

φαινομενικά άςχετων δεδομζνων και κυρίωσ λζξεων. Οι ςυςχετιςμοί αυτοί μποροφν να 

ςυμβάλλουν τόςο ςτθ λιψθ αποφάςεων όςο και ςτθν κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων. 

Επιπλζον, θ χριςθ μεκόδων μθ επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ μπορεί να δϊςει αποτελζςματα 

χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εκπαίδευςθ του ςυςτιματοσ. Το υπολογιςτικό πρόγραμμα, 

δζχεται δεδομζνα ειςόδου χωρίσ να αντιςτοιχίηονται με δεδομζνα εξόδου και προςπακεί 

να διαπιςτϊςει τον τρόπο που είναι δομθμζνα, χωρίηοντάσ τα ςε ομάδεσ (clusters). Ωςτόςο, 
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ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται το γεγονόσ ότι τα αποτελζςματα που κα προκφψουν μπορεί 

να μθν ζχουν ςυνοχι, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι τα δεδομζνα που 

χρθςιμοποιικθκαν δεν είναι κατθγοριοποιθμζνα (labeled data). Οι μζκοδοι μθ 

επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ μποροφν είτε να βαςίηονται ςε ςτατιςτικά μοντζλα που εντοπίηουν 

τθν κατανομι πικανοτιτων λζξεων ι φράςεων μζςα ςτο κείμενο, είτε ςε μοντζλα 

πικανοτιτων που εντοπίηουν εςωτερικζσ ςτατιςτικζσ δομζσ μζςα ςτο κείμενο. Δφο από τισ 

πιο διαδεδομζνεσ μεκόδουσ μθ επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ είναι οι: α) pLSI (probabilistic 

Latent Semantic Indexing) ςφμφωνα με τθν οποία κάκε κείμενο χαρακτθρίηεται από τα 

κζματα που εμπεριζχει και τθν κατανομι πικανοτιτων κάκε κζματοσ βάςει ςυγκεκριμζνου 

λεξικοφ, και β) LDA (Latent Dirichlet allocation model) που ςφμφωνα με τθν κατανομι των 

κεμάτων μζςα ςτο κείμενο ελζγχει τισ παραμζτρουσ κάκε κζματοσ [21]. Χαρακτθριςτικόσ 

αλγόρικμοσ μθ επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ είναι ο k-means [22].  

Ενιςχυτικι μάκθςθ (reinforcement learning): Ρολλζσ φορζσ αναφζρεται και ωσ θμι-

επιβλεπόμενθ μάκθςθ (semi-supervised learning) . Ενϊ ςτθν εποπτευόμενθ μάκθςθ τα 

δεδομζνα εκπαίδευςθσ ζχουν το κλειδί απάντθςθσ, ζτςι ϊςτε το μοντζλο να εκπαιδεφεται 

με τθ ςωςτι απάντθςθ, ςτθν ενιςχυτικι μάκθςθ δεν υπάρχει απάντθςθ αλλά το 

υπολογιςτικό πρόγραμμα αλλθλεπιδρά με ζνα δυναμικό περιβάλλον και χωρίσ να 

ενθμερϊνεται αν ζχει προςεγγίςει ςτο ςτόχο του, αποφαςίηει μόνο του τι να κάνει για να 

εκτελζςει τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Ελλείψει ςυνόλου δεδομζνων κατάρτιςθσ, είναι βζβαιο 

ότι κα μάκει από τθν εμπειρία του. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ενιςχυτικισ μθχανικισ 

μάκθςθσ είναι ο ζλεγχοσ κίνθςθσ ρομπότ , θ μάκθςθ επιτραπζηιων παιχνιδιϊν με 

αντιπάλουσ κ.α. [3][23]. 
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Εικόνα 9: Διάγραμμα Εργαςιϊν Μθχανικισ Μάκθςθσ 

Σε περιπτϊςεισ μεγάλου όγκου δεδομζνων (big data) παρατθρείται μία τάςθ υπζρ των 

μεκόδων μθ επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ ζναντι των μεκόδων επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ και 

αυτό γιατί ςε περιπτϊςεισ μεγάλου όγκου δεδομζνων και όταν γίνεται χριςθ μεκόδων 

επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ, ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ του μοντζλου, θ ποςότθτα και ποιότθτα 

των υπό διερεφνθςθ δεδομζνων μποροφν να αποτελζςουν προβλιματα που επθρεάηουν 

ςθμαντικά τθν ανάλυςθ [20]. 

 

3.2.1.1 Σεχνικζσ Βαςιςμζνεσ ςτθ Μθχανικι Μάκθςθ (Machine learning based 

techniques) 

 

Η προςζγγιςθ αυτι ζχει να κάνει με τθν εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν και τθν πρόβλεψθ τθσ 

πολικότθτασ των ςυναιςκθμάτων του κειμζνου ςυνικωσ ςε δυαδικι κλάςθ, δθλαδι ςε 

κετικι ι αρνθτικι. Η τεχνικι αυτι, για τθν ταξινόμθςθ των ςυναιςκθμάτων, χρθςιμοποιεί 

αλγόρικμουσ μθχανικισ μάκθςθσ και γλωςςικά χαρακτθριςτικά. Στθν Ανάλυςθ 

Συναιςκιματοσ οι προςεγγίςεισ μθχανικισ μάκθςθσ που εφαρμόηονται ωσ επί των 

πλείςτων ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ επιβλεπόμενθσ (supervised) μάκθςθσ. Για τθν 

εφαρμογι των τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ χρειάηονται δφο ξεχωριςτζσ κατθγορίεσ 
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δεδομζνων: τα δεδομζνα για εκπαίδευςθ (train data) και τα δεδομζνα test (test data). Στθν 

περίπτωςθ τθσ Ανάλυςθσ Συναιςκιματοσ αφοροφν δεδομζνα κειμζνου. Τα δεδομζνα 

εκπαίδευςθσ χρθςιμοποιοφνται από ζναν αυτόματο ταξινομθτι (classifier) με ςκοπό να 

μάκει τα διαφοροποιθτικά χαρακτθριςτικά των δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια να δοκιμαςτεί 

θ ακρίβεια και τθν αποδοτικότθτά του ςτα δεδομζνα test. Υπάρχουν πολλζσ τεχνικζσ 

machine learning που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να τθν ταξινόμθςθ γνϊμθσ ςε κατθγορίεσ 

[5]. 

Οι πλζον δθμοφιλείσ αλγόρικμοι που ςυναντάμε περιςςότερο ςτθ βιβλιογραφία για 

ταξινόμθςθ γνϊμθσ είναι: 

 Naïve Bayes (NB) 

 Maximum Entropy (ME) 

 Random Foret (RF) 

Στισ επιβλεπόμενεσ τεχνικζσ κατθγοριοποίθςθσ χρθςιμοποιοφνται τα features, όπωσ αυτά 

λζγονται, τα οποία λζνε ουςιαςτικά ςτον ταξινομθτι πωσ αναπαριςτϊνται τα δεδομζνα. Τα 

πιο διαδεδομζνα features που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ταξινόμθςθ ςυναιςκιματοσ είναι: 

 Terms presence and frequency 

 Part of Speech (POS) 

 Negations 

 Opinion words and phrases 

Σπανιότερα, χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ μθ επιβλεπόμενθσ μάκθςθσ, οι οποίεσ 

ανακαλφπτουν τον τρόπο που είναι δομθμζνα τα δεδομζνα και ςτθ ςυνζχεια, τα 

ομαδοποιοφν ςε clusters. 

Οι τεχνικζσ που εφαρμόηονται ςτθ Μθχανικι Μάκθςθ, ςυνικωσ απαιτοφν μεγάλο όγκο 

δεδομζνων για να εκπαιδευτοφν, παρόλο αυτά προςεγγίηουν περιςςότερο τθν ανκρϊπινθ 

κρίςθ κακϊσ για τθν επίτευξθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ  εςτιάηουν όχι μόνο ςτθ κάκε λζξθ 

ξεχωριςτά αλλά και ςτθ ςφνδεςθ με τισ υπόλοιπεσ λζξεισ του κειμζνου *5+. 
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3.2.1.2 Σεχνικζσ Βαςιςμζνεσ ςε Λεξικό (Lexicon based techniques) 

 

Μία από τισ πιο διαδεδομζνεσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάλυςθ 

ςυναιςκιματοσ είναι θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ με χριςθ ενόσ λεξικοφ ςυναιςκιματοσ 

(sentiment lexicon), το οποίο διαφζρει ςθμαντικά από τα ςυνθκιςμζνα λεξικά. Η διαδικαςία 

δθμιουργίασ του λεξικοφ ςυναιςκιματοσ μπορεί γίνει με τθν εφαρμογι τριϊν 

διαφορετικϊν προςεγγίςεων: 

α) προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθ ςθμαςιολογία των λζξεων 

β) προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθ βάςθ δεδομζνων που ζχει δθμιουργθκεί για τθν ανάλυςθ και 

γ) προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςε ςυνδυαςτικζσ εκφράςεισ. 

Γενικά, θ lexicon-based προςζγγιςθ υπολογίηει τθν πολικότθτα ενόσ κειμζνου βαςιηόμενθ 

ςτθ χριςθ των λεξικϊν και το ςθμαςιολογικό προςανατολιςμό των λζξεων (Maite Taboada, 

2011). Η κατθγοριοποίθςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται με τθν αντιςτοίχθςθ των λζξεων 

ενόσ κειμζνου με κάποιο ςυναίςκθμα όπωσ αυτι προκφπτει από λεξικά που για κάκε λζξθ 

που περιζχουν αντιςτοιχίηεται και ζνα ςυναίςκθμα εκ των πρότερων. Στα ειδικά αυτά 

λεξικά υπάρχουν λίςτεσ με φράςεισ ι απλά λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ζκφραςθ 

ςυναιςκιματοσ ι γνϊμθσ και περιγράφονται ωσ “Opinion Words”. Η διαδικαςία αυτι 

ξεκινάει επιλζγοντασ τα λεξικά για τισ αρνθτικζσ και κετικζσ λζξεισ και αφοφ αναλφςουμε το 

κείμενο αν προκφψει ότι θ πλειοψθφία των λζξεων του κειμζνου είναι από το κετικό λεξικό, 

ταξινομοφμε το κείμενο ωσ κετικό, ειδάλλωσ το κεωροφμε αρνθτικό. Μία τεχνικι όπωσ θ 

παραπάνω ανικει ςτθ μθ-επιβλεπόμενθ μάκθςθ (unsupervised learning) κακϊσ το μοντζλο 

δεν χρειάηεται προθγοφμενθ εκπαίδευςθ για τθν κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων *5+. 

Το λεξικό ςυναιςκιματοσ, δθλαδι θ λίςτα λζξεων με βάςθ τθν οποία διεξάγεται θ ανάλυςθ, 

βαςίηεται ςτθν υποκειμενικότθτα και τθν πολικότθτα που εμπερικλείει κάκε λζξθ ωσ 

οντότθτα και ςτθ ςυνζχεια κακορίηει τθν υποκειμενικότθτα και τθν πολικότθτα που 

προκφπτει από ζνα ολόκλθρο κείμενο, ακροίηοντασ το ςυναίςκθμα όλων των λζξεων του 

κειμζνου που αναλφεται, ςυνυπολογίηοντασ τθν αξία λζξεων που είτε υποδθλϊνουν 

άρνθςθ είτε ενιςχφουν το ςυναίςκθμα των λζξεων. Το ςυνολικό τελικό άκροιςμα που 

προκφπτει από τισ λζξεισ ενόσ κειμζνου κακορίηει και τθν τελικι πολικότθτα του κειμζνου 

ςυνολικά ςε κετικι αρνθτικι ι ουδζτερθ *20+. 
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Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι θ χριςθ των υφιςτάμενων λεξικϊν 

ςυναιςκιματοσ ζχουν κάποια ςοβαρά μειονεκτιματα, κακϊσ εξετάηουν τθ κάκε λζξθ 

ξεχωριςτά, πράγμα που μπορεί να οδθγιςει κάποιεσ φορζσ ςε αςτοχίεσ. Επίςθσ, το γεγονόσ 

ότι τα λεξικά είναι ανεξάρτθτα από το υπο-διερεφνθςθ κζμα κι αυτό μπορεί να επθρεάηει 

τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςε ςυγκεκριμζνα κζματα. Επιπλζον, οι ίδιεσ οι λζξεισ 

μποροφν να επθρεάςουν το αποτζλεςμα, κακϊσ μπορεί να περιλαμβάνονται ςε ζνα λεξικό 

χωρίσ ςτθν πραγματικότθτα να εκφράηουν ςυναίςκθμα ι ακόμθ και να εκφράηουν αντίκετα 

ςυναιςκιματα ςε διαφορετικά κζματα [24]. 

Οι αςτοχίεσ αυτζσ γίνονται εφκολα αντιλθπτζσ ςε περιπτϊςεισ για παράδειγμα, όπου το 

ςυναίςκθμα υπονοείται ι εκφράηεται ςιωπθρά, ςε κείμενο που υπάρχει ςαρκαςμόσ, 

ειρωνεία,  ιδιωματιςμοί ι λζξεισ τθσ κακομιλουμζνθσ (αργκό) και ςε κείμενο που περιζχει 

λζξεισ με ερμθνευτικι αςάφεια ι αντιφατικοφσ ςυνδζςμουσ όπωσ για παράδειγμα θ 

φράςθ: «θ ςυναυλία που παρακολουκιςαμε ιταν καλι αλλά πολφ ακριβι» δείχνει μάλλον 

αρνθτικό ςυναίςκθμα, ενϊ θ φράςθ «θ ςυναυλία που παρακολουκιςαμε ιταν πολφ 

ακριβι, αλλά καλι» αντίςτοιχα δείχνει μάλλον κετικό ςυναίςκθμα [25] Μία ακόμα 

περίπτωςθ είναι οι λζξεισ που εξαρτϊνται από το πεδίο ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται 

(domain dependency), δθλαδι λζξεισ που ζχουν διαφορετικό ςυναίςκθμα και ςυνεπϊσ, 

διαφορετικι πολικότθτα. Για παράδειγμα, θ λζξθ απρόβλεπτοσ μπορεί να ζχει κετικό 

πρόςθμο για μια ταινία, αλλά αρνθτικό για τθ απόκριςθ του τιμονιοφ ενόσ αυτοκινιτου 

[26]. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των εν λόγω προβλθμάτων είναι ςθμαντικι θ παράλλθλθ χριςθ 

υφιςτάμενων λεξικϊν ςυναιςκιματοσ και εξειδικευμζνου λεξικοφ που δθμιουργείται από 

τον αναλυτι για το εκάςτοτε υπό διερεφνθςθ κζμα. Ιδιαίτερο ρόλο για τθ δθμιουργία του 

εξειδικευμζνου λεξικοφ παίηει το νόθμα τθσ εκάςτοτε λζξθσ με βάςθ τα ςυμφραηόμενα για 

το κζμα, κακϊσ και οι φορζσ που θ λζξθ ζχει εμφανιςτεί ςε φράςεισ κετικισ, αρνθτικισ ι 

ουδζτερθσ πολικότθτασ. Τα κφρια γραμματικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

δθμιουργία του εξειδικευμζνου λεξικοφ είναι τα ριματα, τα επίκετα, τα επιρριματα και τα 

ουςιαςτικά. Η διπλι χριςθ υφιςτάμενων λεξικϊν ςυναιςκιματοσ και εξειδικευμζνου 

λεξικοφ, ειδικά για τθν ελλθνικι γλϊςςα, πικανϊσ να μπορεί να βοθκιςει τθν αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων που προκφπτουν από τισ ιδιαιτερότθτεσ και το λεκτικό πλοφτο τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ, ενϊ μπορεί να επιλφςει προβλιματα φράςεων που εμπεριζχουν ςαρκαςμό ι 

ειρωνεία. 
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Οι κυριότερεσ μζκοδοι για τθν ςφνταξθ των λεξικϊν είναι οι εξισ: 

Dictionary based techniques: Σε αυτι τθ μζκοδο χρθςιμοποιοφμε ζνα ςφνολο γνωςτϊν 

λζξεων που εκφράηουν κάποιο ςυναίςκθμα και ζπειτα ψάχνουμε ςτο λεξικό για ςυνϊνυμα 

και αντϊνυμα και τα προςκζτουμε ςτο λεξικό μασ. Θα ςυνεχίςουμε τθν παραπάνω 

διαδικαςία ζωσ ότου να μθν υπάρχουν πλζον λζξεισ να προςτεκοφν. Η προςζγγιςθ αυτι 

κεωρείται μάλλον και θ πιο απλι με τθ λιγότερθ όμωσ ακρίβεια και ζχει περιοριςμοφσ 

κακϊσ δεν μασ δίνει τθ δυνατότθτα να βρίςκει opinion words για ειδικότερα κζματα [5]. 

Corpus based techniques: Aυτι θ μζκοδοσ βαςίηεται ςτθ χριςθ τεχνικϊν για τθν ανάλυςθ 

μεγάλων βάςεων δεδομζνων φυςικισ γλϊςςασ (corpora). Η ανάλυςθ βαςιςμζνθ ςε αυτζσ 

τισ ςυλλογζσ κειμζνων ενδιαφζρεται για τθν πραγματικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςτα 

φυςικά κείμενα. Ρλεονεκτοφν ότι μποροφν να παράξουν opinion words για ειδικότερα 

κζματα, απαιτοφν όμωσ μεγάλο όγκο δεδομζνων για εκπαίδευςθ [5]. 

 

3.2.1.3 Εφαρμογζσ Μθχανικισ Μάκθςθσ 

 

Σιμερα, θ μθχανικι μάκθςθ ζχει ευρεία εφαρμογι ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ για 

παράδειγμα το News Feed του Facebook1, όπου με τθ βοικεια τθσ μθχανικισ μάκθςθσ 

επιτυγχάνεται θ εξατομίκευςθ των ενθμερϊςεων του εκάςτοτε χριςτθ, ςφμφωνα με τισ 

επιλογζσ που ζχει κάνει ςτο παρελκόν. Σε ότι αφορά ςτισ επιχειριςεισ, ο τομζασ του 

Business Intelligence (BI) αποτελεί αναπόςπαςτο εργαλείο, κακϊσ επεξεργάηεται και 

αναλφει τα δεδομζνα, κάνει προβλζψεισ και ςυμβάλει ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 

Ζνασ ακόμα τομζασ που μοιάηει να ζρχεται από το μζλλον, αλλά δεν είναι και τόςο 

μακρινόσ, είναι θ αυτόνομθ οδιγθςθ, τθσ οποίασ δείγματα βλζπουμε ιδθ ςτα ςθμερινά 

οχιματα με τα διάφορα ςυςτιματα υποβοικθςθσ οδθγοφ. Ακόμθ, τεχνολογία των 

εικονικϊν βοθκϊν (virtual assistants) χρθςιμοποιεί επίςθσ μθχανικι μάκθςθ, προκειμζνου 

να επεξεργαςτεί τθ φυςικι γλϊςςα και να προχωριςει ςε κάποια ενζργεια. Ιδιαίτερο ρόλο 

ζχει διαδραματίςει θ μθχανικι μάκθςθ ςτον τραπεηικό – οικονομικό τομζα υπθρεςιϊν, 

κάνοντασ ζξυπνεσ προτάςεισ, προςαρμοςμζνεσ ςτθ ςυμπεριφορά των πελατϊν και 

βοθκϊντασ τισ τράπεηεσ να λάβουν τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ. Τζλοσ, εντυπωςιακι είναι θ 

ςυμβολι τθσ μθχανικισ μάκθςθσ και ςτον τομζα τθσ υγείασ, όπου αναλφει τα κλινικά 
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δεδομζνα και βοθκά ςτθν πρόγνωςθ, τθν αποτελεςματικότερθ κεραπεία και τθν 

παρακολοφκθςθ των αςκενϊν [17]. 

 

3.2.2 NLP (Natural Language Proccessing) 

Η χριςθ τθσ γλϊςςασ είναι αναμφιςβιτθτα θ πιο ςθμαντικι ικανότθτα που ξεχωρίηει τον 

άνκρωπο από τα άλλα ηϊα. Η επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ (NLP) είναι ζνασ κλάδοσ τθσ 

Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (AI) που ζχει ςαν ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ γλϊςςασ 

από μία μθχανι. Ο ςκοπόσ τθσ είναι να δθμιουργιςει ςυςτιματα που να ζχουν νόθμα 

κειμζνου και να εκτελοφν αυτόματα εργαςίεσ όπωσ μετάφραςθ, ορκογραφικό ζλεγχο ι 

ταξινόμθςθ κεμάτων. Το μοντζλο αυτό βαςίηεται ςτθν εξόρυξθ πλθροφορίασ απευκείασ 

από το κείμενο.  

Η επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ (NLP) επιτρζπει ςτουσ υπολογιςτζσ να κατανοιςουν τθν 

ανκρϊπινθ γλϊςςα. Σε βακφτερο επίπεδο, το NLP αναλφει τθ γραμματικι δομι των 

προτάςεων και τθν ατομικι ζννοια των λζξεων, ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιεί αλγόρικμουσ 

για να εξάγει το νόθμα και να παράγει μερικζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ, όπωσ ετικζτεσ, 

ςθμαςιολογικζσ αναπαραςτάςεισ και οφτω κακεξισ, ωσ ζξοδο. Με άλλα λόγια, δίνει νόθμα 

ςτθν ανκρϊπινθ γλϊςςα ζτςι ϊςτε να μπορεί να εκτελεί αυτόματα διαφορετικζσ εργαςίεσ. 

Υπάρχει ζνασ αρικμόσ εφαρμογϊν NLP που αποτελοφν ιδθ αναπόςπαςτο μζροσ των 

κακθμερινϊν μασ δραςτθριοτιτων, όπωσ φιλτράριςμα ανεπικφμθτων μθνυμάτων, μθχανζσ 

αναηιτθςθσ, ορκογραφικι διόρκωςθ και εικονικοί βοθκοί, όπωσ το Google Assistant, το Siri 

και το Amazon Alexa. Το NLP καταλαβαίνει γραπτό και προφορικό κείμενο όπωσ "Hey Alexa, 

ποφ είναι το πλθςιζςτερο φαρμακείο;" και το μετατρζπει ςε αρικμοφσ, διευκολφνοντασ τθν 

κατανόθςθ των μθχανϊν [27]. 

Μια άλλθ πολφ γνωςτι εφαρμογι του NLP είναι τα chatbots. Βοθκοφν τισ ομάδεσ 

υποςτιριξθσ να επιλφςουν ηθτιματα κατανοϊντασ τα κοινά αιτιματα γλϊςςασ και 

απαντϊντασ αυτόματα. Υπάρχουν πολλζσ άλλεσ κακθμερινζσ εφαρμογζσ που 

χρθςιμοποιοφμε, όπου πικανότατα ςυναντάμε NLP χωρίσ καν να το παρατθροφμε. Για 

παράδειγμα θ μετάφραςθ μιασ ανάρτθςθσ ςτο Facebook γραμμζνθ ςε διαφορετικι γλϊςςα 

ι όταν το email μασ φιλτράρει τα φποπτα μθνφματα προωκϊντασ τα ςτον φάκελο των 

ανεπικφμθτων μθνυμάτων. 
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Με λίγα λόγια, ο ςτόχοσ τθσ Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ είναι να κάνει τθν ανκρϊπινθ 

γλϊςςα - θ οποία είναι πολφπλοκθ, πολλζσ φορζσ διφοροφμενθ και εξαιρετικά ποικίλθ - 

εφκολθ για τθν κατανόθςθ των μθχανϊν. 

 

Εικόνα 10: Το NLP αποτελεί υποςφνολο τθσ AI 

Η Επεξεργαςία Φυςικισ Γλϊςςασ (NLP) είναι ζνα υποςφνολο τθσ Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ 

(AI). Υπάρχουν ωςτόςο και τεχνικζσ Deep Learning ι Machine Learning που μποροφμε 

πετφχουμε τθν Επεξεργαςία τθσ Φυςικισ Γλϊςςασ. Κακϊσ αυξάνεται ο όγκοσ των 

διακζςιμων δεδομζνων και των υπολογιςτικϊν πόρων, το ςφγχρονο NLP κάνει όλο και πιο 

ζντονθ χριςθ τθσ μθχανικισ και τθσ βακιάσ μάκθςθσ. Οι ςφγχρονεσ εφαρμογζσ NLP 

ςυνικωσ βαςίηονται ςε αγωγοφσ μθχανικισ μάκθςθσ και εκπαιδεφονται από δεδομζνα. 

Στθν εικόνα παρατθροφμε επίςθσ, ότι υπάρχει μζροσ του NLP που δεν επικαλφπτεται με τθν 

μθχανικι μάκθςθ. Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι, όπωσ θ καταμζτρθςθ λζξεων και θ μζτρθςθ 

των ομοιοτιτων μεταξφ κειμζνου, ςυνικωσ δεν κεωροφνται τεχνικζσ μθχανικισ εκμάκθςθσ, 

ωςτόςο μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικά δομικά ςτοιχεία για μοντζλα που βαςίηονται 

ςτθν Μθχανικι Μάκθςθ. 
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3.3 Ανάλυςθ υναιςκιματοσ (Sentiment Analysis) 

Η ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ (Sentiment Analysis), θ οποία ονομάηεται επίςθσ εξόρυξθ 

γνϊμθσ (Opinion Mining), είναι μια από τισ πιο ενεργζσ ερευνθτικζσ περιοχζσ τθσ 

επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ από τισ αρχζσ του 2000. Ο ςτόχοσ τθσ ανάλυςθσ 

ςυναιςκιματοσ είναι να κακορίςει αυτόματα εργαλεία ικανά να εξάγουν υποκειμενικζσ 

πλθροφορίεσ από κείμενα ςε φυςικι γλϊςςα, όπωσ απόψεισ και ςυναιςκιματα, ζτςι ϊςτε 

να δθμιουργθκεί δομθμζνθ και πρακτικι γνϊςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ζνα 

ςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων. Στθν πραγματικότθτα, θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ είναι 

μια υποκατθγορία τθσ ανάλυςθσ κειμζνου και είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία 

διερευνάται θ φπαρξθ ςυναιςκιματοσ ςε κάποιο ςφνολο δεδομζνων κειμζνου. 

Δεν αποτελεί ζκπλθξθ ότι υπιρξε κάποια ςφγχυςθ μεταξφ των ερευνθτϊν ςχετικά με τθ 

διαφορά μεταξφ ςυναιςκιματοσ και γνϊμθσ, ςυηθτϊντασ αν το πεδίο πρζπει να ονομάηεται 

ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ι εξόρυξθ γνϊμθσ. Στο Συλλογικό Λεξικό Merriam-Webster, το 

ςυναίςκθμα ορίηεται ωσ ςτάςθ, ςκζψθ ι κρίςθ που προκαλείται από κάποιο αίςκθμα, ενϊ 

θ γνϊμθ ορίηεται ωσ άποψθ, κρίςθ ι αξιολόγθςθ που ςχθματίηεται ςτο μυαλό μασ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο κζμα. Η διαφορά είναι αρκετά λεπτι, και κακζνα από αυτά περιζχει μερικά 

ςτοιχεία του άλλου. Οι οριςμοί δείχνουν ότι μια γνϊμθ είναι περιςςότερο μια 

ςυγκεκριμζνθ άποψθ ενόσ ατόμου για κάτι, ενϊ ζνα ςυναίςκθμα είναι περιςςότερο ζνα 

αίςκθμα. Για παράδειγμα, θ πρόταςθ «ανθςυχϊ ςχετικά με τθν τρζχουςα πολιτικι 

κατάςταςθ» εκφράηει ζνα ςυναίςκθμα, ενϊ θ πρόταςθ «Νομίηω ότι θ πολιτικι δεν τα πάει 

καλά» εκφράηει μια άποψθ. Αν κάποιοσ πει τθν πρϊτθ πρόταςθ ςε μια ςυνομιλία, 

μποροφμε να απαντιςουμε λζγοντασ «ςυμμερίηομαι το ςυναίςκθμά ςασ», αλλά για τθ 

δεφτερθ πρόταςθ μάλλον κα λζγαμε «ςυμφωνϊ/διαφωνϊ μαηί ςου.». Ωςτόςο, οι βαςικζσ 

ζννοιεσ των δφο προτάςεων ςχετίηονται ςτενά επειδι το ςυναίςκθμα που απεικονίηεται 

ςτθν πρϊτθ πρόταςθ είναι πικανό να είναι ζνα αίςκθμα που προκαλείται από τθ γνϊμθ ςτθ 

δεφτερθ πρόταςθ. Αντίκετα, θ πρϊτθ πρόταςθ ςυναιςκιματοσ ςυνεπάγεται αρνθτικι 

γνϊμθ για τθν πολιτικι, που λζει θ δεφτερθ πρόταςθ. Αν και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

οι απόψεισ υπονοοφν κετικά ι αρνθτικά ςυναιςκιματα, οριςμζνεσ απόψεισ όχι, για 

παράδειγμα: "Νομίηω ότι κα κερδίςει ςτισ επόμενεσ προεδρικζσ εκλογζσ". [13] 

Οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να διεξαχκεί θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ παρουςιάηουν 

τόςο κοινά ςθμεία όςο και ςθμαντικζσ διαφορζσ. Το βαςικό κοινό ςθμείο όλων των 

μεκόδων με τισ οποίεσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ςε δεδομζνα 
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που ζχουν αντλθκεί από το διαδίκτυο είναι θ χριςθ υπολογιςτικϊν εργαλείων, τεχνικζσ 

επεξεργαςίασ τθσ φυςικισ γλϊςςασ και μζκοδοι μθχανικισ μάκθςθσ με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ μοντζλων ι ςυςτθμάτων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ για τθν κατθγοριοποίθςθ του 

κειμζνου ςε κλάςεισ ςυναιςκιματοσ ανάλογα με τθν πολικότθτά του, ςυνικωσ ςε κετικι ι 

αρνθτικι. Η πολικότθτα (polarity) ι ςθμαςιολογικόσ προςανατολιςμόσ (semantic 

orientation) μιασ άποψθσ δε δθλϊνει μόνο τθν αντικειμενικότθτα (ουδζτερθ άποψθ) ι τθν 

υποκειμενικότθτα (κετικι ι αρνθτικι άποψθ), ενόσ κείμενου αλλά και το πόςο ιςχυρι είναι 

θ ςυγκεκριμζνθ άποψθ πάνω ςτο υπό-ςυηιτθςθ κζμα [14]. Ωςτόςο, υπάρχουν και 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάλογα με τθ μζκοδο που επιλζγεται για τθν ανάλυςθ και αυτζσ 

εντοπίηονται κυρίωσ ςτθ χριςθ ςτατιςτικϊν μεκόδων ι άλλων μεκόδων, ενϊ μπορεί να 

υπάρχουν και διαφορζσ ςτα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων. 

 

Εικόνα 11: οι Εργαςιϊν Ανάλυςθσ Συναιςκιματοσ 

Ιςτορικά, θ επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ ζχει εμφανιςτεί ωσ όροσ και ερευνάται από τα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1940, το πεδίο όμωσ τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ απαςχολεί τθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα τθν τελευταία εικοςαετία (ο όροσ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ 

φορά το 2001) και παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον λόγω τθσ πλθκϊρασ των εφαρμογϊν 

του. Σθμαντικό ρόλο ςτθν περαιτζρω ζρευνα του πεδίου ζχει διαδραματίςει και ο 

τεράςτιοσ όγκοσ δεδομζνων, λόγω τθσ χριςθσ των κοινωνικϊν δικτφων. Συνεπϊσ, θ ζρευνα 

ςτο πεδίο τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ επθρεάηει με τθ ςειρά τθσ ςε μεγάλο βακμό τισ 

επιςτιμεσ που ςυνδζονται με τθν άποψθ του κόςμου, δθλαδι τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, τθν 

πολιτικι και οικονομικι επιςτιμθ (14].  
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Η Ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ κατθγοριοποιεί ςε 3 επίπεδα [13]:  

 ςε επίπεδο κειμζνου (document level) 

 ςε επίπεδο πρόταςθσ (sentence level) 

 ςε επίπεδο πτυχισ (entity and aspect level). 

Στο επίπεδο κειμζνου, o ςτόχοσ είναι να ταξινομθκεί θ πολικότθτα ενόσ ολόκλθρου 

μθνφματοσ που εμπεριζχει γνϊμθ. Στθν αξιολόγθςθ ενόσ προϊόντοσ για παράδειγμα, το 

ςφςτθμα κακορίηει εάν το μινυμα κειμζνου εκφράηει ςτο ςφνολο κετικι, αρνθτικι ι 

ουδζτερθ γνϊμθ για το προϊόν. Η υπόκεςθ γίνεται ότι ολόκλθρο το μινυμα εκφράηει μόνο 

μία γνϊμθ για μια οντότθτα (π.χ. ζνα μόνο προϊόν) [13] 

Στο επίπεδο πρόταςθσ, θ κάκε πρόταςθ αναλφεται με ςτόχο να μπορζςουμε να 

αναγνωρίςουμε ποιό ςυναίςκθμα εκφράηει. Η ανάλυςθ γίνεται ςε δφο επίπεδα και αρχικά 

αναγνωρίηεται θ πολικότθτα τθσ πρόταςθσ (αντικειμενικι ι υποκειμενικι). Στθν περίπτωςθ 

που εκφζρει άποψθ, τότε κα αποφαςιςτεί αν αυτι, εμπεριζχει κετικό ι αρνθτικό 

ςυναίςκθμα. Η υπόκεςθ που γίνεται εδϊ είναι ότι κάκε πρόταςθ, ςε ζνα δεδομζνο μινυμα, 

υποδθλϊνει μια ενιαία γνϊμθ για μία μόνο οντότθτα [13]. 

Τζλοσ, ςτο επίπεδο πτυχισ, πραγματοποιείται μια λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ από τισ 

προθγοφμενεσ δυο περιπτϊςεισ. Βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι μια γνϊμθ αποτελείται από ζνα 

ςυναίςκθμα και ζναν ςτόχο (γνϊμθσ). Για παράδειγμα, το πρόταςθ "Το iPhone είναι πολφ 

καλό, αλλά πρζπει ακόμα να δουλζψουν ςε κζματα μπαταρίασ και αςφάλειασ" αξιολογεί 

τρεισ πτυχζσ: iPhone (κετικό), διάρκεια ηωισ μπαταρίασ (αρνθτικό) και αςφάλεια (αρνθτικό) 

[13].  

 

Εικόνα 12: Επίπεδα Ανάλυςθσ Συναιςκιματοσ 
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Ραρόμοιεσ  με τθν Ανάλυςθ Συναιςκιματοσ ορολογίεσ είναι θ Εξόρυξθ Γνϊμθσ (Opinion 

Mining) και θ Ανίχνευςθ Ρολικότθτασ (Polarity Detection) ι Εξαγωγι Σθμαςιολογικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ (Semantic Orientation Extraction) [14]. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι υπάρχουςεσ μζκοδοι ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ ανά 

κατθγορία. Δθλαδι, παρουςιάηονται οι τρεισ μζκοδοι μθχανικισ μάκθςθσ και θ μζκοδοσ 

ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ με τθ χριςθ λεξικοφ. 

 

Εικόνα 13: Εργαςίεσ Ανάλυςθσ Συναιςκιματοσ 
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3.3.1 Σεχνικζσ Κατθγοριοποίθςθσ υναιςκιματοσ 

Στθν Ανάλυςθ Συναιςκιματοσ χρθςιμοποιοφνται αρκετζσ τεχνικζσ κατθγοριοποίθςθσ 

ανάλογα με το είδοσ ι το ςυνδυαςμό των αλγορίκμων που εφαρμόηονται. Οι τεχνικζσ αυτζσ 

ταξινομοφνται ςε: 

 Τεχνικζσ που βαςίηονται ςτθ μθχανικι μάκθςθ (Machine Learning based 

techniques) 

 Τεχνικζσ που βαςίηονται ςε λεξικό (Lexicon based techniques) 

 

Εικόνα 14: Τεχνικζσ Κατθγοριοποίθςθσ Συναιςκιματοσ 

 

3.3.2 Ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ και εφαρμογζσ 

Η Ανάλυςθ Συναιςκιματοσ είναι ζνασ καινοφργιοσ τομζασ ζρευνασ, ο οποίοσ ςχετίηεται με 

τθν ταξινόμθςθ κειμζνων ανάλογα με το ςυναίςκθμα που εκφράηουν. Σφμφωνα με τισ 

ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, θ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων επθρεάηεται ςθμαντικά από 

απόψεισ τρίτων ι τάςεισ που δθμιουργοφνται από τον κοινωνικό μασ περίγυρο. Σε ότι 

αφορά τισ επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ, μία από τισ ςθμαντικότερεσ ανάγκεσ τουσ 

ςτον πραγματικό κόςμο είναι θ εφρεςθ και θ ανάλυςθ απόψεισ καταναλωτϊν ι του κοινοφ 
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για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ (π.χ. «Γιατί δεν αγοράηουν οι καταναλωτζσ το δικό 

μασ προϊόν;"). Η γνϊςθ των απόψεων των υπάρχοντων χρθςτϊν ςχετικά με ζνα 

ςυγκεκριμζνο προϊόν είναι επίςθσ ενδιαφζρουςα για άλλουσ μεμονωμζνουσ καταναλωτζσ. 

Συνεπϊσ, αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα μποροφςαν να είναι χριςιμεσ για να αποφαςίςουμε 

τελικά εάν κα αγοράςουμε ζνα προϊόν ι όχι. 

Σε αυτό το πλαίςιο, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελοφν όλο και περιςςότερο τα τελευταία 

χρόνια ζνα πρόςφορο μζςο δθμιουργίασ εμπορικϊν εφαρμογϊν που είναι ικανζσ να 

ενςωματϊνουν τισ τεχνικζσ εξόρυξθσ με ςκοπό τθν βζλτιςτθ κατανόθςθ των δεδομζνων είτε 

για ερευνθτικοφσ είτε για επιχειρθςιακοφσ ςκοποφσ [15]. Επιπλζον, πολλζσ φορζσ 

διαφθμίςεισ εμφανίηονται ςτo side bar ςε οριςμζνα διαδικτυακά ςυςτιματα ι ιςτοςελίδεσ. 

Θα ιταν λοιπόν χριςιμο να εντοπίηονται οι ιςτοςελίδεσ που περιζχουν ακατάλλθλο 

περιεχόμενο για τθν τοποκζτθςθ διαφθμίςεων. Το ςφςτθμα κα μποροφςε να εμφανίηει 

διαφθμίςεισ προϊόντων μόνο όταν εντοπίηονται ςχετικά κετικά ςυναιςκιματα και 

απόκρυψθ διαφθμίςεων όταν ανακαλφπτονται αρνθτικζσ δθλϊςεισ.  Δεν αφορά όμωσ 

αποκλειςτικά τισ επιχειριςεισ. 

Ζνα άλλο πεδίο εφαρμογισ τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ είναι ο «εκδθμοκρατιςμόσ» των 

κοινωνικϊν δικτφων εννοϊντασ δθλαδι, τθν εξόρυξθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ απόψεισ 

του κοινωνικοφ ςυνόλου για οικονομικά, πολιτικά ι κοινωνικά κζματα [16]. Ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον για τον ςφυγμό του κόςμου, ζχουν για παράδειγμα και τα πολιτικά πρόςωπα 

και κόμματα. Ραλαιότερα, θ απόκτθςθ αυτισ τθσ πολφτιμθσ γνϊςθσ γινότανε με τθ βοικεια 

δθμοςκοπιςεων, ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων και άλλων παρόμοιων μεκόδων. Σιμερα 

όμωσ, με τθν εκτεταμζνθ χριςθ του διαδικτφου και των κοινωνικϊν δικτφων με τον 

τεράςτιο όγκο δεδομζνων (ςχόλια, κριτικζσ κλπ.), θ πλθροφορία αυτι είναι εφκολα 

προςβάςιμθ από τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Για παράδειγμα, ο Αμερικανόσ πρόεδροσ 

Μπαράκ Ομπάμα χρθςιμοποίθςε ανάλυςθ ςυναιςκθμάτων για να μετριςει τα 

ςυναιςκιματα των ψθφοφόρων κατά τισ προεδρικζσ εκλογζσ του 2008. Ωςτόςο, 

προκειμζνου όλθ αυτι θ πλθροφορία να μετατραπεί ςε γνϊςθ και να μπορζςει να 

αξιοποιθκεί και να λάβει μζροσ ςτθ λιψθ αποφάςεων, είναι απαραίτθτο να γίνει με 

αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ 

εφαρμογζσ για κάκε πεδίο για το οποίο υπάρχει πλθροφορία ςτο διαδίκτυο, είτε πρόκειται 

για ανατροφοδότθςθ για προϊόντα και υπθρεςίεσ είτε για τθν άποψθ που εκφράηεται για 

διάφορα κοινωνικά κζματα είτε τθ ςτάςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ πχ. ςτισ εκλογζσ. Μία ακόμα 

εφαρμογι που ζχει διαδοκεί ευρζωσ τα τελευταία χρόνια και αφορά τισ διαδικτυακζσ 
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αγορζσ, είναι τα ςυςτθμάτων ςυςτάςεων προϊόντων, όπου το ςφςτθμα ενδζχεται να μθν 

προτείνει προϊόντα που λαμβάνουν αρκετζσ φορζσ αρνθτικά ςχόλια. Η ανάλυςθ 

ςυναιςκθμάτων εφαρμόηεται επίςθσ ςτον ιατρικό τομζα εφάρμοςε ανάλυςθ 

ςυναιςκθμάτων για να εξετάςει πϊσ θ ζκκεςθ ςε μθνφματα ςχετικά με τθν διακοπι του 

καπνίςματοσ μπορεί να επθρεάςει τθ λιψθ αποφάςεων των καπνιςτϊν ςχετικά με τθ 

μείωςθ χριςθσ του. Υπάρχουν επίςθσ πλείςτεσ ακόμα εφαρμογζσ εξόρυξθσ δεδομζνων 

αλλά με γνϊμονα το ερευνθτικό μασ ερϊτθμα, θ παροφςα εργαςία κα εςτιάςει ςτθν 

ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ [14]. 

Η ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ, μζχρι ςιμερα, ζχει εφαρμοςτεί εκτενϊσ κι ζχει εξελιχκεί ςε 

κείμενα αγγλικισ γλϊςςασ, ενϊ θ ανάλυςθ κειμζνων ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είναι ςαφϊσ 

πιο περιοριςμζνθ, παρά τθν ολοζνα και αυξανόμενθ χριςθ του διαδικτφου από τουσ 

Ζλλθνεσ χριςτεσ. Επιπλζον, θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ςε κείμενα με ελλθνικό περιεχόμενο 

αποτελεί μία ιδιάηουςα πρόκλθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ το λεκτικό πλοφτο και τισ 

γραμματικζσ και ςυντακτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Τα δφο αυτά 

χαρακτθριςτικά, ςε ςυνδυαςμό με τθ μερικι ανάλυςθ και δθμιουργία ελλθνικϊν λεξικϊν 

ςυναιςκιματοσ ςε ςχζςθ με τα λεξικά για τθν αγγλικι ι άλλεσ γλϊςςεσ όπωσ θ ιςπανικι, 

δθμιουργοφν τθν ανάγκθ περαιτζρω μελζτθσ και ανάπτυξθσ τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ 

ςε κείμενα με ελλθνικό περιεχόμενο. 

 

3.3.3 Προκλιςεισ ςτθν ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ 

Δεδομζνου του γεγονότοσ ότι ςτθν ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ κφριο ςτοιχείο ζρευνασ είναι θ 

επεξεργαςία τθσ φυςικισ γλϊςςασ (Natural Language Processing), είναι ςυχνό φαινόμενο 

να πρζπει να αντιμετωπιςτοφν πολλζσ ιδιομορφίεσ και προκλιςεισ που ςχετίηονται κυρίωσ 

με το περιεχόμενο των υπό ανάλυςθ δεδομζνων. 

Σθμαντικι πρόκλθςθ αποτελεί το ίδιο το κείμενο, αφοφ του ςυναίςκθμα και οι πολικότθτεσ 

εξαρτϊνται ςυχνά από το περιεχόμενο και τισ εκφράςεισ που χρθςιμοποιοφνται. Οι λζξεισ 

που εκφράηουν άρνθςθ χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ, κακϊσ θ χριςθ τουσ ςυνικωσ 

αντιςτρζφει το ςυναίςκθμα λζξεων ι φράςεων, ενϊ υπάρχει το ενδεχόμενο τθσ χριςθσ 

άρνθςθσ είτε ςε ιδιωματιςμοφσ είτε ςε εκφράςεισ ςαρκαςμοφ και ειρωνείασ, γεγονόσ που 

δφςκολα εντοπίηεται κατά τθν ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ. 
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Επιπροςκζτωσ, υπάρχουν κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ ςτο περιεχόμενο κειμζνων ι φράςεων, 

όπωσ λζξεισ που μπορεί να τονίηουν ι να μειϊνουν το ςυναίςκθμα ι ιδιωματιςμοί 

εκφράςεων που χρθςιμοποιοφν ουδζτερεσ λζξεισ χωρίσ ςυναίςκθμα και από τισ οποίεσ 

τελικά προκφπτει ςυναίςκθμα. Ακόμθ, δεν είναι ςπάνιο το ενδεχόμενο να εντοπίηονται 

μζςα ςε κείμενα φράςεισ από τισ οποίεσ προκφπτουν διαφορετικά ςυναιςκιματα, κακϊσ 

και να προκφπτει αμφιβολία ωσ προσ το τελικό ςυναίςκθμα που απορρζει κατά τθν 

ανάγνωςθ μίασ φράςθσ ι ενόσ κειμζνου. 

Οι ανωτζρω προκλιςεισ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν εφκολα από ζναν άνκρωπο, αλλά 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα ςοβαρζσ και να μθν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν το ίδιο εφκολα 

από τισ μεκόδουσ μθχανικισ μάκθςθσ. Συγκεκριμζνα, οι μζκοδοι μθχανικισ μάκθςθσ με 

επίβλεψθ ζχουν το πλεονζκτθμα μεν τθσ επίτευξθσ αποτελεςμάτων μεγαλφτερθσ ακρίβειασ 

ςτθν ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ, ωςτόςο καταναλϊνουν ςθμαντικά πολφ χρόνο. 

Αντίκετα, οι μζκοδοι μθχανικισ μάκθςθσ χωρίσ επίβλεψθ, που επικεντρϊνονται ςτθν 

ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ςε επίπεδο λζξεων ι φράςεων, μποροφν να υλοποιιςουν τθν 

ανάλυςθ πιο γριγορα [32], ενϊ πρζπει να λθφκεί υπόψθ και το γεγονόσ ότι οι μζκοδοι 

μθχανικισ μάκθςθσ ςχεδιάηονται κι εκπαιδεφονται για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και ςυχνά 

παρουςιάηονται αςτοχίεσ και δυςκολίεσ κατά τθν προςπάκεια εφαρμογισ τουσ ςε 

διαφορετικοφσ τομείσ [33]. 

 

3.4 Κοινωνικά δίκτυα 

Τα ψθφιακά μζςα ορίηονται ωσ το ςφνολο των μζςων που βαςίηονται ςε ψθφιακζσ 

τεχνολογίεσ που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά που τα διαφοροποιοφν από τα μζςα που 

προθγικθκαν (ραδιόφωνο, τφποσ, τθλεόραςθ, κλπ). Μεταξφ των ψθφιακϊν μζςων, θ χριςθ 

των κοινωνικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ (δθλαδι, το μζροσ των υπθρεςιϊν και οι 

διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ επικοινωνίασ που βαςίηονται ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ κοινωνικισ 

δυναμικισ) είναι αυτι που ζχει αυξθκεί ιδιαίτερα. Οι όροι διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα 

και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςυχνά ςυγχζονται μεταξφ τουσ. Ωςτόςο, εκεί υπάρχουν 

αρκετζσ διαφορζσ μεταξφ τουσ. Η κυριότερθ είναι ότι ο όροσ social media αναφζρεται μόνο 

ςτον Ιςτό, ενϊ το κοινωνικό δίκτυο όχι. 

Η ζννοια ενόσ κοινωνικοφ δικτφου είναι πολφ παλαιότερθ από τθν εμφάνιςθ του 

Ραγκόςμιου Ιςτοφ και των προθγμζνων τεχνολογικϊν ςυςκευϊν, όπωσ προκφπτει από 
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ιςτορικζσ μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν κοινωνιολογία, και, ειδικότερα, ςτθν 

κοινωνιομετρία - αυτι δθλαδι τθν επιςτιμθ που μελετά τισ ςχζςεισ μεταξφ ατόμων από 

ποςοτικι άποψθ - Ωςτόςο, ο όροσ κοινωνικό δίκτυο αναφερόμενοσ ςτα χαρακτθριςτικά 

που προςδιορίηονται από τουσ Boyd και Ellison, τθν ιςτορία των κοινωνικϊν δικτφων, όπωσ 

κα αναφζρουμε ςτθν επόμενθ παράγραφο, είναι πολφ πιο πρόςφατθ. 

Ζνα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ θ πρωτότυπθ μορφι των 

κοινωνικϊν μζςων, και αυτό μπορεί να οριςτεί ωσ "μια πλατφόρμα που βαςίηεται ςε νζα 

μζςα" που επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να διαχειρίηονται (οργάνωςθ, επζκταςθ, εξερεφνθςθ 

και ςφγκριςθ)  τα κοινωνικά τουσ δίκτυα και τθν κοινωνικι τουσ ταυτότθτα. Τα τελευταία 

χρόνια ο όροσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν περιγραφι ιςτοςελίδων οι οποίεσ 

επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των χρθςτϊν τουσ, 

όπωσ είναι το Facebook, το Instagram , το Twitter, το YouTube και το LinkedIn. Σφμφωνα με 

τουσ Boyd και Ellison, υπάρχουν τρία ςυςτατικά ςτοιχεία του ενόσ κοινωνικοφ δικτφου: 

• τθν παρουςία ενόσ εικονικοφ χϊρου (φόρουμ) μζςω του οποίου οι χριςτεσ μποροφν να 

δθμιουργιςουν και να παρουςιάςουν το δικό τουσ προφίλ. Το προφίλ πρζπει να είναι 

προςβάςιμο, τουλάχιςτον ςε μερικι μορφι, ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του δικτφου 

• τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ δικτφου με άλλουσ χριςτεσ με τουσ οποίουσ μποροφν να 

επικοινωνοφν. 

• τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ άλλου ιδιόκτθτου δικτφου, ιδίωσ τισ 

ςυνδζςεισ με άλλουσ χριςτεσ. 

Οι ιςτότοποι κοινωνικϊν δικτφων, ςυγκεκριμζνα, ορίηονται ωσ υπθρεςίεσ διαδικτφου όπου 

οι άνκρωποι μποροφν (α) να καταςκευάηουν ζνα δθμόςιο ι μερικϊσ δθμόςιο προφίλ εντόσ 

ενόσ περιοριςμζνου ςυςτιματοσ, (β) να κακορίηουν μια λίςτα χρθςτϊν με τουσ οποίουσ 

μποροφν είναι ςυνεδεμζνοι και (γ) να μποροφν να βλζπουν τθ λίςτα των δικϊν τουσ 

ςυνδζςεϊν αλλά και των ςυνδζςεων που ζγιναν από τουσ άλλουσ εντόσ του ςυςτιματοσ. 
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Εικόνα 15: Μετάβαςθ από το WEB 1.0 ςτο WEB 2.0 

Τα κοινωνικά δίκτυα, ςτθν πραγματικότθτα, αποτελοφν ζνα ςφνολο εφαρμογϊν ιςτοφ, που 

βαςίηονται ςτα ιδεολογικι και τεχνολογικι επανάςταςθ που εγκακιδρφκθκε με τθν άφιξθ 

του Web 2.0 μζςω του οποίου κατζςτθ εφικτι θ δθμιουργία και ο διαμοιραςμόσ 

περιεχομζνου που δθμιουργεί ο χριςτθσ [34]. Συνεπϊσ, δθμιουργοφν μια ψθφιακι 

επανάςταςθ όςον αφορά τθν ζκφραςθ και τθ διάδοςθ ςυναιςκθμάτων και απόψεων μζςω 

του δικτφου, ανοίγοντασ ζνα παράκυρο ςχετικά με τισ αντίςτοιχεσ ηωζσ των άλλων [13]. 
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Εικόνα 16: Η αλματωδθσ αφξθςθ τθσ χριςθσ των προφιλ ςτα κοινωνικά δίκτυα ςτισ ΗΡΑ τθν περίοδο 

2008-2021 

Ππωσ απεικονίηεται και ςτθν Εικόνα, αρικμόσ των χρθςτϊν των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και αυτό καταδεικνφει τθν κυριαρχία και τθν 

εδραίωςι τουσ ωσ μζςα ζκφραςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ για οποιοδιποτε αντικείμενο 

απαςχολεί τουσ πολίτεσ, είτε πρόκειται για νζα και πολιτικζσ εξελίξεισ είτε πρόκειται για 

προϊόντα, υπθρεςίεσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ είτε πρόκειται για δθμόςια πρόςωπα και 

εκδθλϊςεισ [35]. 

 

Εικόνα 17: Χριςθ των μζςων, ανάλογα με τθν θλικία 
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Χάρθ ςτα κοινωνικά δίκτυα, κακίςταται δυνατι θ μεταφορά τθσ πλθροφορίασ μεταξφ 

περιςςότερων ανκρϊπων και πόρων, οι οποίοι ςυχνά είναι ετερογενείσ. Τα Κοινωνικά 

δίκτυα δθμιουργοφν επομζνωσ μια ψθφιακι επανάςταςθ. Η πιο ενδιαφζρουςα πτυχι 

αυτισ τθσ αλλαγισ δε ςχετίηεται αποκλειςτικά με τθ δυνατότθτα προϊκθςθσ τθσ πολιτικισ 

ςυμμετοχισ και του ακτιβιςμοφ. Αυτι θ κοινωνικι επανάςταςθ επθρεάηει τθ ηωι κάκε 

ατόμου. Είναι θ ελευκερία να εκφραηόμαςτε, να ζχουμε τον δικό μασ χϊρο μζςα από τον 

οποίο μποροφμε να είμαςτε ο εαυτόσ μασ, ι να είμαςτε αυτό που κα κζλαμε να είμαςτε, με 

λιγότερα όρια και εμπόδια [13]. 

 

Εικόνα 18: Η ποςότθτα των δεδομενων που παράγεται ςε μόλισ 1 λεπτό ςε δθμοφιλισ πλατφόρμεσ. 

3.4.1 Είδθ ςχζςεων μεταξφ των χρθςτϊν των κοινωνικϊν δικτφων 

Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα αντιπροςωπεφουν εικονικοφσ χϊρουσ όπου οι άνκρωποι 

μποροφν να ςυναντθκοφν και να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ. Σε αυτζσ τισ πλατφόρμεσ οι 

άνκρωποι τείνουν να διαμορφϊνουν τισ επαφζσ τουσ όπωσ κα ζκαναν αντίςτοιχα και ςτθν 

πραγματικι τουσ ηωι. Ωςτόςο, οι δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ανκρϊπων ςτα 
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διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα ςυνδζονται με τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά τθσ 

πλατφόρμασ που χρθςιμοποιείται και ειδικότερα, ςτουσ τρόπουσ μζςω των οποίων 

επιτρζπουν τθν επαφι μεταξφ χρθςτϊν. Συγκεκριμζνα, ο τφποσ ςχζςθσ που μποροφν να 

ζχουν οι άνκρωποι ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να διαιρεκεί ωσ εξισ [13]: 

• Αμφίδρομθ Σχζςθ ι «φιλία» (π.χ., Facebook): αυτό επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ που είναι 

φίλοι μεταξφ τουσ ςτθν πρόςβαςθ των προφίλ τουσ, να επικοινωνιςουν μαηί τουσ 

απευκείασ μζςω ιδιωτικισ ςυνομιλίασ (δθλ. Messenger), να διαβάςουν τα νζα 

μθνφματα ςτον πίνακα ανακοινϊςεϊν τουσ, ν εξερευνιςουν το κοινωνικό τουσ δίκτυο και 

να γνωρίςουν τισ διακζςιμεσ ενζργειεσ εντόσ του κοινωνικοφ δικτφου (δθλ. ςυμμετοχι ςε 

ομάδεσ, μζρθ που επιςκζφκθκαν κ.λπ.). Αυτόσ ο μθχανιςμόσ επιτρζπει τθ δθμιουργία ενόσ 

κλειςτοφ κοινωνικοφ δικτφου: μόνο άτομα που είναι αποδεκτά ωσ φίλοι μποροφν να ζχουν 

πρόςβαςθ, κανείσ δεν είναι εντελϊσ ξζνοσ, και οποιοςδιποτε μπορεί να αναγνωριςτεί ωσ 

φίλοσ κάποιου άλλου. 

• Σχζςθ "Αςτζρι" (π.χ., Twitter): αυτό διακρίνει ςαφϊσ τον αποςτολζα από τον παραλιπτθ. 

Ζνα μινυμα μπορεί να είναι γενικό (δθλ. κοινι χριςθ με όλουσ τουσ δζκτεσ ςτο κοινωνικό 

δίκτυο) ι ατομικό (δθλαδι, να απευκφνεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο δζκτθ). Μζςω αυτοφ του 

μθχανιςμοφ ζνασ χριςτθσ μπορεί να είναι και αποςτολζασ και δζκτθσ ανάλογα το κοινωνικό 

δίκτυο ςτο οποίο είναι ςυνδεδεμζνοσ ο χριςτθσ. Ο τρόποσ ςφνδεςθσ ςε μια ςχζςθ αςτεριοφ 

είναι ανοιχτόσ: οι περιςςότεροι δζκτεσ (ακόλουκοι) δεν ζχουν άλλθ επαφι με τον 

αποςτολζα, εκτόσ από αυτόν ςτο κοινωνικό δίκτυο. Το μοντζλο επικοινωνίασ είναι «από 

ζναν ςε πολλοφσ»: τα άτομα μοιράηονται περιεχόμενο που κα μποροφςε να προκαλζςει 

ενδιαφζρον ι, καλφτερα, κα μποροφςε να γίνει retweet. Το tweet δεν είναι υποχρεωτικό 

και οι άνκρωποι μποροφν ακολουκοφν τουσ άλλουσ ςφμφωνα με τα κοινά τουσ 

ενδιαφζροντα. 

Στθν παροφςα εργαςία κα επεξεργαςτοφμε μθνφματα που ζχουν προζλκει μεταξφ χρθςτϊν 

με τθ ςχζςθ Αςτζρι. 

 

3.4.2 Εξόρυξθ δεδομζνων από κοινωνικά δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα, εφλογα, απζκτθςαν γριγορα ζντονο ερευνθτικό ενδιαφζρον κακϊσ 

αποτελοφν μια ςθμαντικι πθγι εξόρυξθσ δεδομζνων. Η εξόρυξθ δεδομζνων από τα 
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κοινωνικά δίκτυα είναι θ διαδικαςία αναπαράςταςθσ, ανάλυςθσ και εξαγωγισ ςθμαντικϊν 

προτφπων θ οποία ειςάγει βαςικζσ ζννοιεσ και αλγορίκμουσ κατάλλθλουσ για τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων μεγάλθσ κλίμακασ. Βαςίηεται ςε μια ςειρά από μεκοδολογίεσ και 

κεωρίεσ πολλϊν επιςτθμϊν , όπωσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν, τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων, τθσ μθχανικισ μάκθςθσ, τθσ ανάλυςθσ των κοινωνικϊν δικτφων, τθσ επιςτιμθσ 

των δικτφων, τθσ ςτατιςτικισ αλλά και κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν *36+[37].  

 

3.4.3 Twitter 

Ρρόκειται για μια δθμοφιλι micro-blogging υπθρεςία, ςτθν οποία οι χριςτεσ δθμοςιεφουν 

και αλλθλεπιδροφν με μθνφματα γνωςτά ωσ tweets. Ιδρφκθκε το 2006 και ςιμερα αρικμεί 

περί τα 321 εκατομμφρια ενεργϊν χρθςτϊν παγκοςμίωσ. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ 

μποροφν να δθμοςιεφουν, να τουσ αρζςουν και να κάνουν retweet tweets, αλλά οι μθ 

εγγεγραμμζνοι χριςτεσ μποροφν μόνο να τα διαβάςουν. Η πρόςβαςθ ςτο Twitter γίνεται 

μζςω τθσ διεπαφισ του ιςτότοπου, μζςω τθσ υπθρεςίασ ςφντομων μθνυμάτων ι τθν 

εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ [44]. 

 

Εικόνα 19: Το λογότυπο του Twitter© 

Το γεγονόσ ότι κακθμερινά παράγεται ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ tweets ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ζκφραςθ απόψεων για μια ποικίλα κζματα και από ανκρϊπουσ διαφόρων καταβολϊν και 

ιδιοτιτων, κάνουν το Twitter μια ςθμαντικι πθγι αναηιτθςθσ τθσ γνϊμθσ των ανκρϊπων 

[38]. Ζνα μεγάλο ποςοςτό των tweets διατυπϊνεται ςε γλϊςςεσ πζραν των αγγλικϊν, 

πράγμα που ενιςχφει τθν ανάγκθ για ζρευνα και ςτισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ που εκφράηονται 

τα διάφορα μθνφματα. 



42 

 

Τα δεδομζνα του Twitter παρουςιάηουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτθριςτικά. Καταρχάσ, 

τα tweets διαφοροποιοφνται ωσ προσ τισ κριτικζσ, κακϊσ χαρακτθρίηονται από 

αυκορμθτιςμό, εκφράηονται με πιο πρόχειρο λόγο και επίςθσ, ζχουν περιοριςμζνο μικοσ 

χαρακτιρων [43]. Ραρουςιάηουν όμωσ διαφορζσ και με τα δεδομζνα των άλλων 

κοινωνικϊν δικτφων. Συγκεκριμζνα, τα tweets περιορίςτθκαν αρχικά ςε 140 χαρακτιρεσ, 

αλλά διπλαςιάςτθκαν ςε 280 για μθ αςιατικζσ γλϊςςεσ τον Νοζμβριο του 2017. Επίςθσ, 

περιζχουν αρκετζσ ςυντομεφςεισ, λάκθ ςτθ ςφνταξθ λόγω τθσ προχειρότθτασ ςτθ 

διατφπωςι τουσ, όπωσ επίςθσ και κάποια tokens, όπωσ τα hashtags που ξεκινοφν με το 

ςφμβολο «#» και δθλϊνουν το κζμα του tweet ι τθ ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ, τα 

URLs, τα usernames που ξεκινοφν με το ςφμβολο «@», τα retweets (RT) με οποία 

κοινοποιείται κάποιο άλλο tweet και τα emoticons που είναι εικονίδια και 

χρθςιμοποιοφνται για να απεικονίςουν τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του χριςτθ. 

Ήδθ από το 2013, είχε αναρριχθκεί ςτουσ δζκα ιςτοτόπουσ με τθ μεγαλφτερθ 

επιςκεψιμότθτα και ζχει χαρακτθριςτεί ωσ "το SMS του Διαδικτφου". Από το 2018, το 

Twitter είχε περιςςότερουσ από 321 εκατομμφρια μθνιαίουσ ενεργοφσ χριςτεσ [44] και από 

το δεφτερο τρίμθνο του 2021, είχε 206 εκατομμφρια κακθμερινά ενεργοφσ χριςτεσ ςε 

ολόκλθρο τον κόςμο. Λόγω τθσ εκτεταμζνθσ και ευρείασ χριςθσ του ςε όλα τα επίπεδα, 

αποτελεί ζνα αντικειμενικό δείγμα του τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο και αντανακλά με τον 

καλφτερο τρόπο τισ τάςεισ τισ κοινωνίασ για όλα τα ηθτιματα ενδιαφζροντοσ. Συνεπϊσ, 

γίνεται κατανοθτό, ότι θ ανάλυςθ των tweets από εταιρείεσ και οργανιςμοφσ, μπορεί να 

επιφζρει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι των ανταγωνιςτϊν. 

 

3.4.3.1 Twitter API 

 

Οι χριςτεσ του Twitter παράγουν περιςςότερα από 500 εκατομμφρια tweets ςε κακθμερινι 

βάςθ. Τα μθνφματα αυτά είναι διακζςιμα ςε ερευνθτζσ αλλά και άλλουσ ανκρϊπουσ μζςω 

του Public API που παρζχει το Twitter δωρεάν. Ειδικά το twitter κεωρείται το μζςο 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτο οποίο είναι πιο εφκολα προςβάςιμο ϊςτε να ζχει κανείσ ςτθ 

διάκεςθ του δεδομζνα μεγάλθσ κλίμακασ. Σε αυτι τθν ενότθτα κα αναλφςουμε το τρόπο με 

τον οποίο μποροφμε να αξιοποιιςουμε το API για να αποκτιςουμε πρόςβαςθ και κατά 

ςυνζπεια τθ δυνατότθτα εξαγωγισ δεδομζνων από το Twitter για να αξιοποιιςουμε τθ 

δφναμθ τθσ ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ ςε αυτά *45]. 
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Το API είναι ακρωνφμιο και προζρχεται από τα αρχικά των λζξεων Application Programming 

Interfaces που ςθμαίνει Διεπαφι Ρρογραμματιςμοφ Εφαρμογϊν. Στθν ουςία πρόκειται για 

τθν υπθρεςία – εφαρμογι - θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα ςε  δυο εφαρμογζσ να 

επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ. Ζνα API είναι ουςιαςτικά ζνασ αγγελιοφόροσ που λαμβάνει 

αιτιματα, μεταφράηει και επιςτρζφει απαντιςεισ. Συνεπϊσ το Twitter API επιτρζπει ςτο 

χριςτθ να διαβάηει και να γράφει δεδομζνα του Twitter. Ζτςι, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για τθ ςφνκεςθ ενόσ tweet, για τθν προςπζλαςθ διαφόρων προφίλ αλλά και για τθν 

απόκτθςθ πρόςβαςθσ τόςο ςε δεδομζνα followers όςο και ςε ζναν μεγάλο όγκο tweets με 

τθν χριςθ λζξεων κλειδιϊν για ςυγκεκριμζνα κζματα τθσ επικαιρότθτασ που κζλουμε να 

αναλφςουμε. Τα εξαγόμενα αυτά δεδομζνα εμπεριζχονται ςε μορφι αρχείου JSON 

(JavaScript Object Notation). 

Ξεκινϊντασ, για να μπορζςουμε αξιοποιιςουμε τισ δυνατότθτεσ που μασ δίνει το API είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ δθμιουργία ενόσ προςωπικοφ λογαριαςμοφ ςτο Twitter ϊςτε να 

γίνουμε μζλθ τθσ κοινότθτασ. Άλλωςτε ζνασ λογαριαςμόσ Twitter είναι ζνα ςθμαντικό 

μζροσ τθσ διαδικαςίασ τόςο ωσ προγραμματιςτισ αλλά και ωσ χριςτθσ κακϊσ δε κα μασ 

δϊςει μόνο πρόςβαςθ ςε δεδομζνα ςτο API που δεν μποροφν να αποκτθκοφν από μθ 

πιςτοποιθμζνα μζλθ, αλλά ο λογαριαςμόσ αυτόσ κα χρθςιμεφςει επίςθσ ωσ θ ταυτότθτά 

μασ ςτθν κοινότθτα. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ χρειάηονται: 

• Πνομα χριςτθ 

• Κωδικόσ πρόςβαςθσ  

• Μια ζγκυρθ διεφκυνςθ email 

Ρεριοριςμοί ςτθ δθμιουργία λογ/ςμου 

 Τα ονόματα χριςτθ περιορίηονται ςε μόλισ 15 χαρακτιρεσ (αρικμοί, γράμματα και 

υπογραμμίηει μόνο) 

 Ο ιςτότοποσ διατθρεί τθ χριςθ του "twitter", αποτρζποντασ νζοι κάτοχοι 

λογαριαςμϊν να το ζχουν ωσ μζροσ του ονόματοσ χριςτθ που μποροφν να 

επιλζξουν. 

 Η διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου πρζπει να είναι μοναδικι για το Twitter, 

πράγμα που ςθμαίνει ότι κάκε διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δεν μπορεί 

να ζχει περιςςότερουσ από ζναν λογαριαςμοφσ μελϊν που ςχετίηονται με αυτόν. 
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 Σε αντίκεςθ με πολλά άλλα κοινωνικά δίκτυα, είναι εφκολο να αλλάξει κανείσ το 

όνομα χριςτθ ςτο Twitter μετά τθν εγγραφι. 

 

3.4.3.2 Σφποι του Twitter API 

 

Το public API του Twitter μπορεί να κατθγοριοποιθκεί ςε δυο επιμζρουσ τφπουσ, βάςει τθσ 

διαφορετικισ ςχεδίαςθσ του κακϊσ και ςτον τρόπο απόκτθςθσ πρόςβαςθσ και ανάκτθςθσ 

δεδομζνων από το Twitter. Αυτοί είναι: 

REST API: Βαςίηεται ςτθν αρχιτεκτονικι REST, θ οποία χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τον 

ςχεδιαςμό εφαρμογϊν ιςτοφ. H μζκοδοσ PULL χρθςιμοποιείται για τθν ανάκτθςθ 

δεδομζνων. Για τθν ςυλλογι δεδομζνων, ο χριςτθσ πρζπει να το απαιτιςει ρθτά. Αυτι θ 

μζκοδοσ δε δίνει ηωντανά δεδομζνα και επομζνωσ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για ανάλυςθ 

ιςτορικϊν δεδομζνων. 

STREAMING API: Ραρζχει μία ςυνεχι ροι πλθροφοριϊν που είναι διακζςιμεσ δθμόςια ςτο 

Twitter. Το ςυγκεκριμζνο API, χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο PUSH για τθν ςυλλογι των 

δεδομζνων. Επιτρζπει τθ λιψθ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο μζχρι να ηθτθκεί από το 

χριςτθ θ διακοπι τουσ. Χρθςιμεφει κυρίωσ για αναλυτικά ςτοιχεία ςε ηωντανζσ καμπάνιεσ 

ςτο Twitter. 

Συνεπϊσ γίνεται κατανοθτό, πωσ ο τφποσ του API που κα χρθςιμοποιιςουμε  εξαρτάται από 

το είδοσ τθσ εφαρμογισ που κζλουμε να ςχεδιάςουμε. Μια web εφαρμογι για παράδειγμα 

θ οποία κα χειρίηεται διάφορα αιτιματα από χριςτεσ, κα κάνει με τθ ςειρά τθσ τα 

αντίςτοιχα αιτιματα που απαιτοφνται ςτο Twitter API και τζλοσ κα τυπϊνει το αποτζλεςμα, 

ωσ απάντθςθ ςτο αρχικό αίτθμα του χριςτθ, κα χρθςιμοποιεί το REST API . 

Στθν περίπτωςθ όμωσ που μια εφαρμογι ςυνδεκεί με το Streaming API, δεν κα μπορεί να 

ςυνδζεται με το Twitter API ςε κάκε αίτθμα ενόσ χριςτθ, όπωσ ςτο παραπάνω παράδειγμα. 

Αντίκετα , ο κϊδικασ, ο οποίοσ διατθρεί τθν ςφνδεςθ με το Streaming API, τρζχει ςε μία 

διαφορετικι διεργαςία από τθν διεργαςία όπου χειρίηεται τα αιτιματα HTTP. 

Το μοντζλο του Streaming API αν και πιο περίπλοκο, καταφζρνει να ζχει ςυνεχι ροι από 

tweets, γεγονόσ που μπορεί να αξιοποιθκεί από πολλζσ εφαρμογζσ. Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ 

κατά το streaming των δεδομζνων παίρνει τα tweets ειςόδου, γίνεται θ επεξεργαςία και 
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μετά αποκθκεφονται τα αποτελζςματα ςε μία αποκθκευτικι δομι. Συνεπϊσ, θ διεργαςία 

που χειρίηεται τα αιτιματα HTTP, ςυνδζεται με αυτι τθν αποκθκευτικι δομι για να ζχει 

τθν απάντθςθ των αρχικϊν αιτθμάτων *5+. 

 

3.4.3.3 Πρόςβαςθ ςτο API 

 

Ζνα API είναι ςαν ζνασ ιςτότοποσ μόνο όμωσ με τισ βαςικζσ του λειτουργίεσ, ςτον οποίο θ 

πρόςβαςθ γίνεται μζςω αιτθμάτων URL αλλά αντί να επιςτρζφει ιςτοςελίδεσ που 

εμφανίηονται ςτον φυλλομετρθτι μασ, γίνεται επιςτροφι δομθμζνων δεδομζνων. Τα 

δεδομζνα που επιςτρζφονται είναι δομθμζνα για να διευκολφνουν τθν ανάλυςθ και τθν 

πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχουν. Τα API τείνουν επίςθσ να διαχωρίηουν όλθ 

τθ λειτουργικότθτα του ιςτότοπου ςε ενιαίεσ και ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, όπωσ "λιψθ 

μιασ λίςτασ tweets" ι "αλλαγι τθσ εικόνασ προφίλ μου". Ο ςχεδιαςμόσ του Twitter API 

προςπακεί να τθριςει τισ αρχζσ των ςυςτθμάτων RESTful. Ο Roy Fielding ςυνζλαβε τθν 

αρχιτεκτονικι REPresentational State Transfer (REST) λιγότερο από μια δεκαετία πριν: αυτι 

θ προςζγγιςθ αυξάνει τθν ευκολία ανάπτυξθσ κακϊσ και τθν επεκταςιμότθτα και τθν 

ευελιξία των εφαρμογϊν, διαςφαλίηοντασ ότι τα δεδομζνα είναι χωρίσ κατάςταςθ 

(stateless), και ςωςτά δομθμζνα. Η εναλλαγι από XML ςε JSON, για παράδειγμα, είναι ζνα 

απλό κζμα αλλαγισ τθσ επζκταςθσ ςτθ διεφκυνςθ URL που χρθςιμοποιικθκε για τθν 

υποβολι του αιτιματοσ και δεν είναι απαραίτθτο να αναςχεδιάςουμε τθν εφαρμογι ι να 

γίνει κάποια αλλαγι ςτθν πλατφόρμα ανάπτυξθσ . 

Αρχιτεκτονικι RΕpresentational State Transfer - REST 

Η αρχιτεκτονικι REST (RΕpresentational State Transfer) αποτελεί ζνα ςφνολο από αρχζσ 

ςχεδίαςθσ μιασ δικτυακισ υπθρεςίασ. Η μεταβολι τθσ κατάςταςθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων 

του ςυςτιματοσ περιγράφεται και μεταφζρεται ςτο ςφςτθμα μζςω του πρωτοκόλλου HTTP 

από διάφορουσ clients ανεξαρτιτωσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία ζχουν υλοποιθκεί. Οι βαςικζσ 

αρχζσ ςχεδίαςθσ του REST είναι οι εξισ: 

Αποκλειςτικι χριςθ HTTP requests 

Η βαςικι αρχι ςχεδίαςθσ του REST είναι θ αντιςτοίχθςθ των λειτουργιϊν CRUD (create, 

read, update και delete) και HTTP μεκόδων. Για τθν δθμιουργία μίασ νζασ εγγραφισ ςτθν 
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βάςθ δεδομζνων γίνεται χριςθ τθσ μεκόδου POST , για τθν ανάγνωςθ εγγραφϊν γίνεται 

χριςθ τθσ GET , για τθν τροποποίθςθ χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ PUT και για τθν διαγραφι 

μίασ εγγραφισ από τθν βάςθ δεδομζνων χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ DELETE. 

GET 

Η μζκοδοσ GET δζχεται ζνα URL και το χρθςιμοποιεί ϊςτε να ανακτιςει κάτι από ζναν άλλο 

server, μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. Αν το URL είναι μια ιςτοςελίδα index.php για 

παράδειγμα, τότε θ μζκοδοσ GET, κα καταγράψει τον κϊδικα HTML που παράγεται από τθν 

PHP και όχι τον ίδιο τον κϊδικα PHP. Οι πλθροφορίεσ κεφαλίδασ που μεταφζρονται ςτθ 

μζκοδο GET μποροφν να αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ. Συγκεκριμζνα, το GET κα κοιτάξει 

το πεδίο If-Modified-Since και καταγράφει το αποτζλεςμα μόνο εάν αυτό πλθρεί αυτι τθν 

κατάςταςθ κεφαλίδασ. Ο ςκοπόσ αυτοφ του περιοριςμοφ είναι να μειϊςει τθ πλεονάηουςα 

δραςτθριότθτα του δικτφου αποφεφγοντασ περιττζσ μεταφορζσ δεδομζνων. 

Οι παρακάτω μζκοδοι του Twitter API methods είναι προςβάςιμοι από τθν GET [46]: 

• https://twitter.com/account/rate_limit_status.xml 

• https://twitter.com/account/verify_credentials.xml 

• https://twitter.com/direct_messages.xml 

• https://twitter.com/favorites.xml 

• https://twitter.com/followers/ids.xml 

• https://twitter.com/friends/ids.xml 

• https://twitter.com/friendships/exists.xml 

• https://twitter.com/help/test.xml 

• https://twitter.com/statuses/followers.xml 

• https://twitter.com/statuses/friends.xml 

• https://twitter.com/statuses/friends_timeline.xml 

• https://twitter.com/statuses/public_timeline.xml 

• https://twitter.com/statuses/replies.xml 
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• https://twitter.com/statuses/show/id.xml 

• https://twitter.com/statuses/user_timeline.xml 

• https://twitter.com/users/show/id.xml 

POST 

Η μζκοδοσ POST κάνει το ίδιο πράγμα με το GET, αλλά αποκτά τα αποτελζςματά τθσ με 

διαφορετικό τρόπο. Ενϊ υπάρχει ζνα ανϊτατο όριο ςτο μζγεκοσ μιασ ςυμβολοςειράσ 

ερωτιματοσ GET, ζνα αίτθμα POST περικλείει τα υποβλθκζντα δεδομζνα, επιτρζποντασ τθ 

μεταφορά περιςςότερων πλθροφοριϊν. Αντιμετωπίηει αυτό το πακζτο δεδομζνων, όπωσ 

για παράδειγμα ζνα ςυνθμμζνο αρχείο ςε ζνα email, κάτι ξεχωριςτό αλλά και εξαρτϊμενο 

από το URL που ηιτθςε και όχι μζροσ αυτοφ. Επειδι τα δεδομζνα είναι ενκυλακωμζνα και 

αποςτζλλονται χωριςτά από τθ διεφκυνςθ URL, τα δεδομζνα τθσ POST δεν εκτίκενται ςτα 

αρχεία καταγραφισ του διακομιςτι. Η μζκοδοσ POST απαιτείται για μεκόδουσ API που 

κάνουν αλλαγζσ ςτουσ διακομιςτζσ του Twitter, αντί για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων. Αυτό 

είναι τυπικό για όλα τα API και τισ φόρμεσ ιςτοφ γενικά, και δεν είναι μοναδικό ςτο Twitter. 

Στο Twitter API, είναι διακζςιμεσ οι ακόλουκεσ μζκοδοι POST [46]: 

• https://twitter.com/account/end_session 

• https://twitter.com/account/update_delivery_device.xml 

• https://twitter.com/account/update_location.xml 

• https://twitter.com/account/update_profile.xml 

• https://twitter.com/account/update_profile_colors.xml 

• https://twitter.com/account/update_profile_background_image.xml 

• https://twitter.com/account/update_profile_image.xml 

• https://twitter.com/blocks/create/id.xml 

• https://twitter.com/blocks/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/direct_messages/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/direct_messages/new.xml 
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• https://twitter.com/favorites/create/id.xml 

• https://twitter.com/favorites/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/friendships/create/id.xml 

• https://twitter.com/friendships/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/notifications/follow/id.xml 

• https://twitter.com/notifications/leave/id.xml 

• https://twitter.com/statuses/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/statuses/update.xml 

DELETE 

Το Twitter API διακζτει επίςθσ ζνα τρίτο πρωτόκολλο, τθ μζκοδο DELETE. Ο ςκοπόσ αυτοφ 

του τφπου κλιςθσ HTTP είναι να δϊςει εντολι ςτον απομακρυςμζνο διακομιςτι να 

αφαιρζςει τον πόρο URL που ηθτικθκε. Ωςτόςο, δεν υπάρχει εγγυθμζνοσ τρόποσ για τον 

απομακρυςμζνο client αυτό ζχει γίνει. Ρολλζσ φορζσ δε, χρθςιμοποιοφμε τθ μζκοδο POST 

αντί για DELETE. Υπάρχουν μόνο λίγεσ μζκοδοι API που αναγνωρίηουν ζνα αίτθμα DELETE 

[46]: 

• https://twitter.com/blocks/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/favorites/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/friendships/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/direct_messages/destroy/id.xml 

• https://twitter.com/statuses/destroy/id.xml 

 

3.5 Python 

Η Python είναι μία από τισ πιο γριγορα αναπτυςςόμενεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Οι 

προγραμματιςτζσ χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τθν Python επειδι είναι μια ςχετικά εφκολθ ςτθν 

εκμάκθςθ και με γριγορθ κωδικοποίθςθ γλϊςςα. Η Python διακζτει τεράςτιο αρικμό 
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βιβλιοκθκϊν (επιςτθμονικι πλθροφορικι και επιςτιμεσ δεδομζνων) και πολλζσ μεγάλεσ 

εταιρείεσ τθν χρθςιμοποιοφν, όπωσ θ Google και θ Yahoo, το YouTube, το Dropbox και θ 

NASA. Η Python υποςτθρίηει επίςθσ τθ μθχανικι μάκθςθ, τθν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ και τθν 

ανάπτυξθ ιςτοςελίδων. Αποτελεί μια γλϊςςα γενικισ χριςθσ, αντικειμενοςτραφισ και 

υψθλοφ επιπζδου που χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν επιςτιμθ δεδομζνων και για τθν 

παραγωγι αλγορίκμων βακιάσ εκμάκθςθσ. Μεταξφ των Βιβλιοκθκϊν περιλαμβάνει τισ: 

Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib και TextBlob και Framework για Μθχανικι Μάκθςθ όπωσ  

όπωσ τα: Theano, TensorFlow, Keras [28][29]. 

 

3.5.1 TextBlob 

Το TextBlob αναφζρεται ςε μια πολφ χριςιμθ βιβλιοκικθ NLP ςυγκροτθμζνθ με τθ δικι τθσ 

λειτουργικότθτα ανάλυςθσ ςυναιςκθμάτων. Βαςίηεται ςτο Natural Language Toolkit, ι 

ςυνθκζςτερα NLTK, θ οποία είναι μια ςυλλογι βιβλιοκθκϊν και εφαρμογϊν για  ςτατιςτικι 

επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ (NLP) τθσ αγγλικισ γλϊςςασ γραμμζνθ ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Python. 

Το TextBlob αναλφει το κείμενο και θ βάςθ δεδομζνων ςυναιςκιματοσ τθσ βιβλιοκικθσ 

επιςτρζφει πολικότθτα και υποκειμενικότθτα [30]. 

 Εφροσ πολικότθτασ (polarity): -1,0 ζωσ 1,0 

 Εφροσ υποκειμενικότθτασ (subjectivity): 0.0 - 1.0 (το 0.0 είναι πολφ αντικειμενικό 

και το 1.0 είναι πολφ υποκειμενικό) 

Ραράδειγμα: 

Ραράδειγμα προβλιματοσ: «Το Textblob είναι εκπλθκτικά απλό ςτθ χριςθ. Τι 

διαςκεδαςτικό! » 

Ρολικότθτα: 39166666666666666 

Υποκειμενικότθτα: 0.39166666666666666 

Ρολικότθτα: Ππωσ προαναφζρκθκε, είναι μια μζτρθςθ για το πόςο κετικι ι αρνθτικι είναι 

θ περίπτωςθ προβλιματοσ που εξετάηεται. Με άλλα λόγια, ςχετίηεται με το ςυναίςκθμα 

ενόσ δεδομζνου κειμζνου. 



50 

 

Υποκειμενικότθτα: Αναφζρεται ςε απόψεισ, ιςχυριςμοφσ, εκφράςεισ ι εικαςίεσ που πρζπει 

να αναλυκοφν ςτο δεδομζνο πλαίςιο τθσ διλωςθσ προβλιματοσ. Πςο πιο υποκειμενικι 

είναι θ περίπτωςθ, τόςο λιγότερο αντικειμενικι γίνεται και αντίςτροφα. Ζνα υποκειμενικό 

παράδειγμα (π.χ. μια πρόταςθ) μπορεί να φζρει ι όχι κανζνα ςυναίςκθμα. Ραραδείγματα: 

«Στον Peter αρζςει να βλζπει ποδόςφαιρο» 

«Ο Ian είναι κακοδόν για τθ δουλειά» 

Μεταξφ άλλων, το TextBlob ζχει κάποιεσ προθγμζνεσ λειτουργίεσ όπωσ: 

(https://www.datasciencelearner.com/sentiment-analysis-python-library-textblob/) 

 Εξαγωγι ςυναιςκιματοσ από κείμενο 

 Διόρκωςθ ορκογραφίασ 

 Μετάφραςθ και ανίχνευςθ τθσ γλϊςςασ 

Για τθν ειςαγωγι των πακζτων TextBlob τθσ Python ςτο πρόγραμμα μασ, θ μόνθ εντολι που 

χρειάηεται είναι: 

>>>from textblob import TextBlob       // import of TextBlob Packages 

Το TextBlob διακζτει δφο αναλυτζσ ςυναιςκθμάτων. Ο ζνασ είναι ο PatternAnalyzer και ο 

άλλοσ είναι ο NaiveBayesAnalyzer. Η προεπιλεγμζνθ εφαρμογι είναι ο PatternAnalyzer, 

αλλά μποροφμε να τον παρακάμψετε περνϊντασ τθν αντίςτοιχθ εντολι ςτον κϊδικα. 

 

Εικόνα 20: Ειςαγωγι TextBlob 
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4. χεδίαςθ υςτιματοσ  

 

4.1 Πρόςβαςθ ςτο Twitter API 

Ρροκειμζνου κάποιοσ που επικυμεί να ζχει πρόςβαςθ ςτα API του Twitter, απαιτείται να 

υποβάλει αίτθςθ για τθν περίπτωςθ χριςθσ και να λάβει ζγκριςθ για λογαριαςμό 

προγραμματιςτι. Υπάρχουν δφο τφποι λογαριαςμοφ προγραμματιςτι, ο Τυπικόσ και ο 

Ακαδθμαϊκόσ (Standard or Academic Research). Από προεπιλογι, οι εφαρμογζσ που 

μποροφμε να φτιάξουμε, μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ μόνο ςε δθμόςιεσ πλθροφορίεσ ςτο 

Twitter [45].  

 Standard: Ο προεπιλεγμζνοσ λογαριαςμόσ για τουσ περιςςότερουσ 

προγραμματιςτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που δθμιουργοφν κάτι για 

διαςκζδαςθ, για κάποιον κεμιτό ςκοπό, για να μάκουν ι να διδάξουν. Πλοι οι 

εγκεκριμζνοι προγραμματιςτζσ μποροφν να δθμιουργιςουν και να 

χρθςιμοποιιςουν ζνα Ρρότυπο Ζργο. 

 Academic Research: Αυτόσ ο τφποσ λογαριαςμοφ, παρζχει ςτουσ ειδικευμζνουσ 

ακαδθμαϊκοφσ ερευνθτζσ πρόςβαςθ ςε αυξθμζνθ πρόςβαςθ και βελτιωμζνθ 

λειτουργικότθτα, όπωσ υψθλότερο μθνιαίο όριο Tweet, βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ 

φιλτραρίςματοσ και τισ πρόςφατεσ αναηθτιςεισ των τελικϊν ςυςκευϊν (endpoints).  

Εφόςον εγκρικεί, μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα Τυπικό ζργο ι ζνα ζργο Ακαδθμαϊκισ 

Ζρευνασ και μια ςχετικι εφαρμογι προγραμματιςτι που μασ παρζχει ζνα ςφνολο 

διαπιςτευτθρίων που μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε για τον ζλεγχο ταυτότθτασ όλων των 

αιτθμάτων ςτο API. 
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Εικόνα 21: Δθμιουργία νζου project ςτο Twitter Developer Portal 

 

 

Εικόνα 22: Δθμιουργία API keys 

 

 

4.2 Τλοποίθςθ του Προγράμματοσ 

Σε αυτό το ςθμείο κα προςπακιςουμε να «πιάςουμε» το ςυναίςκθμα των χρθςτϊν ςχετικά 

με τον μαηικό εμβολιαςμό με τθν ζλευςθ τθσ πανδθμίασ τον Μάρτιο του 2020 ςτθν 

Ευρϊπθ. Θα προςπακιςουμε δθλαδι να μετριςουμε πόςο κετικά , ουδζτερα ι αρνθτικά 

νιϊκουν κάποιοι χριςτεσ του Twitter επί του ςυγκεκριμζνου κζματοσ. 
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Το πρόγραμμα αυτό γράφτθκε ςτο Google Colaboratory - ςε ςυντομογραφία Colab - το 

οποίο είναι ζνα δωρεάν φορθτό περιβάλλον Jupyter Notebook που φιλοξενείται ςτο cloud 

και επιτρζπει ςε προγραμματιςτζσ να γράφουν, να εκτελοφν και να μοιράηονται κϊδικα 

Python μζςω του browser. Χρθςιμοποιείτε ευρζωσ ςε ζργα που εςτιάηουν ςτθν μθχανικι 

εκμάκθςθ, τθν ανάλυςθ δεδομζνων και πολλά άλλα. 

Ξεκινϊντασ, επιλζγουμε ςτθ γραμμι εργαςιϊν > αρχείο και ζπειτα τθ δθμιουργία ενόσ νζου 

ςθμειωματάριου, όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 23: Δθμιουργία νζου ςθμειωματάριου εργαςίασ ςτο Google Colab 

Οπότε πλζον μποροφμε να ανοίξουμε νζα κελιά για τθν ειςαγωγι του κϊδικα μασ: 

1) Στο πρϊτο κελί κα ειςάγουμε τθσ Βιβλιοκικεσ τθσ Python που κα χρθςιμοποιοφμε 

για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Τα ςχόλια κακϊσ και τα βιματα που 

ακολουκοφμε αναφζρονται μετά το ςφμβολο τθσ δίεςθσ (#) . 

 

Εικόνα 24: Κϊδικασ Python – Ειςαγωγι Βιβλιοκθκϊν 

Οι Βιβλιοκικεσ που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι οι: 

 tweepy: Το tweepy είναι ζνα πακζτο ανοιχτοφ κϊδικα τθσ Python που ςασ δίνει 

ζναν εφκολο τρόπο πρόςβαςθσ ςτο Twitter API με Python. 



54 

 

 TextBlob: Το Textblob είναι μια βιβλιοκικθ ανοιχτοφ κϊδικα τθσ Python για τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων κειμζνου (Bλζπε Κεφ. 3.4.2.1 ). 

 WordCloud: Το WordCloud είναι μια τεχνικι απεικόνιςθσ δεδομζνων που 

χρθςιμοποιείται για τθν αναπαράςταςθ δεδομζνων κειμζνου. 

 pandas: Τα pandas είναι μια βιβλιοκικθ λογιςμικοφ γραμμζνθ για τθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Python για χειριςμό και ανάλυςθ δεδομζνων υψθλοφ επιπζδου.  

 numpy: Το NumPy είναι μια βιβλιοκικθ για τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Python, 

προςκζτοντασ υποςτιριξθ για μεγάλουσ, πολυδιάςτατουσ πίνακεσ, μαηί με μια 

μεγάλθ ςυλλογι μακθματικϊν ςυναρτιςεων υψθλοφ επιπζδου για τθ λειτουργία 

αυτϊν των ςυςτοιχιϊν. Είναι το κεμελιϊδεσ πακζτο για τον επιςτθμονικό 

υπολογιςμό με τθν Python. 

 re: Αναφζρεται ςτισ αγγλικζσ λζξεισ Regular Expressions (κανονικζσ εκφράςεισ) . 

Μια κανονικι ζκφραςθ είναι μια ειδικι ακολουκία χαρακτιρων που μασ βοθκά να 

αντιςτοιχίςουμε ι να βροφμε άλλεσ ςυμβολοςειρζσ ι ςφνολα ςυμβολοςειρϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ μια εξειδικευμζνθ ςφνταξθ που διατθρείται ςε ζνα μοτίβο.  

 matplotlib.pyplot: Το Matplotlib είναι μια βιβλιοκικθ ςχεδίαςθσ για τθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Python και τθν αρικμθτικι επζκταςθ μακθματικϊν τθσ NumPy. 

Ραρζχει ζνα αντικειμενοςτραφζσ API για τθν ενςωμάτωςθ γραφθμάτων ςε 

εφαρμογζσ χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία GUI γενικισ χριςθσ όπωσ Tkinter, wxPython, 

Qt ι GTK. 

 

 

2) Δθμιουργοφμε 4 μεταβλθτζσ και τισ εκχωροφμε τα διαπιςτευτιρια του Twitter API 

που εκδϊςαμε κατά τθν εγγραφι μασ και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφμε το 

αντικείμενο τθσ αυκεντικοποίθςθσ. 
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Εικόνα 25: Κϊδικασ Python – Εξουςιοδότθςθ Ρρόςβαςθσ με τα API  keys & Tokens 

 

3) Επιλζγουμε να ςυλλζξουμε 2000 tweets με κζμα τον εμβολιςμό (vaccination) 

φιλτράροντασ τα κατάλλθλα ϊςτε να μθ ςυμπεριλθφκοφν ςτα αποτελζςματα τα 

retweets. Το ερϊτθμα γίνεται με τθ βοικεια του αντικειμζνου Cursor που 

ςυμπεριφζρεται ςαν ενδιάμεςοσ , εκτελϊντασ sql queries. 

 

Εικόνα 26: Κϊδικασ Python – Συλλογι Δείγματοσ Δεδομζνων Twitter (tweets) 

4) Στθ ςυνζχεια δθμιουργοφμε ζνα πίνακα με δεδομζνα που προζκυψαν από το 

ερϊτθμα που εκτελζςαμε παραπάνω, ηθτϊντασ από το πρόγραμμα να εκτυπϊςει 

τα πρϊτα δζκα (10) αποτελζςματα , του query. 
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Εικόνα 27: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία ενόσ πίνακα με τα ςυλλεχκζντα tweets 

 

Και εκτελϊντασ τθν παρακάτω γραμμι κϊδικα μποροφμε να αποκθκεφςουμε τα 

δεδομζνα tweets ςε ζνα .csv αρχείο και να το κατεβάςουμε. 

 

Εικόνα 28: Κϊδικασ Python – Αποκικευςθ των δεδομζνων ςε αρχείο .csv 

5) Δθμιουργοφμε μία ςυνάρτθςθ για τθν προ - επεξεργαςία των δεδομζνων με τον 

κακαριςμό τουσ από τυχόν «ςκουπίδια». Για τθν ακρίβεια, ηθτάμε από το 

πρόγραμμα μασ: 

α. Να αφαιρεκεί το ςφμβολο # μπροςτά από τθ λζξθ κλειδί vaccination ι 

Vaccination που αναηθτοφμε. 

β.   Να αφαιρεκεί οποιαδιποτε ςυμβολοςειρά που να ξεκινά μετά το ςφμβολο ‘#’ 

γ.   Να αφαιρεκοφν τυχόν ςυμβολοςειρζσ ‘\n’ που ορίηουν το κείμενο να ςυνεχίηει 

ςε επόμενθ γραμμι. 

δ.   Να αφαιρεκοφν τυχόν υπζρ-ςφνδεςμοι από το κείμενο. 



57 

 

 

Εικόνα 29: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία ςυνάρτθςθσ κακαριςμοφ δεδομζνων 

 

6) Χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνάρτθςθ που δθμιουργιςαμε και εκτυπϊνουμε τα πρϊτα 

100 tweets 

 

Εικόνα 30: Κϊδικασ Python – Κακαριςμόσ Δεδομζνων 

7)  Δθμιουργοφμε μια ςυνάρτθςθ για να πάρουμε τθν υποκειμενικότθτα του κειμζνου 

μασ και μια για να πάρουμε τθν πολικότθτα. 

 

Εικόνα 31: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία ςυναρτιςεων για υποκειμενικότθτα – πολικότθτα 
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8) Ζπειτα, δθμιουργοφμε δφο ςτιλεσ, αυτι τθσ υποκειμενικότθτασ (subjectivity) και 

αυτι τθσ πολικότθτασ (polarity). 

 

 

Εικόνα 32: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία ςτθλϊν για εμφάνιςθ υποκειμενικότθτασ - πολικότθτασ 

 

9) Χρθςιμοποιοφμε τθν τεχνικι wordcloud  για να απεικονίςουμε τισ πιο διαδεδομζνεσ 

λζξεισ που υπάρχουν ςτα tweets που εξάγαμε. Το μζγεκοσ κάκε λζξθσ υποδεικνφει 

τθ ςυχνότθτα ι τθ ςθμαςία τθσ. 

 

Εικόνα 33: Κϊδικασ Python – Σχεδιαςμόσ WordCloud 
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Εικόνα 34: WordCloud γράφθμα 

Ππωσ κα περιμζναμε, κυριαρχοφν λζξεισ όπωσ vaccination , covid, vaccinated και https είτε 

λόγω τθσ βαρφτθτασ τουσ ςτο κείμενο μασ, είτε λόγω τθσ ςυχνότθτασ.  Για παράδειγμα 

πολλζσ φορζσ ςε ζνα tweet παρακζτουμε και ζναν υπζρ-ςφνδεςμο. Στο βάκοσ μποροφμε να 

διακρίνουμε και άλλεσ λζξεισ κλειδιά, είτε αυτζσ ζχουν κετικό ςυναιςκθματικό φορτίο , είτε 

αρνθτικό όπωσ για παράδειγμα θ λζξεισ: people, health, government, safe, risk, virus, 

hospitalization, mrna, lockdown, death, travel , new, rate, now, AstraZeneca, Pfizer και 

antivaxxer 

10) Στο επόμενο ςτάδιο, κα προςπακιςουμε να ταξινομιςουμε τα tweets με βάςθ το 

εξαγόμενο ςυναίςκθμα ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

Α. Τα Θετικά tweets 

Β. Τα Ουδζτερα tweets 

Γ. Τα Αρνθτικά tweets 

 

 

Εικόνα 35: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία ςυνάρτθςθσ για τθν απόδοςθ ςυναιςκιματοσ 

 

11) Συνεχίηοντασ, κα δθμιουργιςουμε μία ςτιλθ για να αποκθκεφςουμε το 

ςυναίςκθμα του κειμζνου. 
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Εικόνα 36: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία ςτιλθσ εμφάνιςθσ αποδιδόμενου ςυναιςκιματοσ 

 

12) Εκτυπϊνουμε όλα τα Θετικά tweets και παρακζτουμε πζντε από αυτά. 

 

Εικόνα 37: Κϊδικασ Python – Εκτφπωςθ Θετικϊν Tweets 

 

 “When a high percentage of people start wearing seatbelts, a higher percentage of motor 

vehicle #fatalities are going to involve people who are wearing seatbelts. But the overall 

fatality rate drops dramatically. #COVID #vaccination works the same way.” 

 

 Do not play with luck. AVOID getting infected. Vaccines DO NOT make you invincible. They 

are a back up. A strong one. But still...you don't want to find out if you are in the 20% that 

need to go to the hospital. Get Vaccinated, wear your mask, avoid crowds. #COVID 

#vaccination 

 

 My son’s best friend tested positive for Covid-19. The recent vaccination protected my son 

from getting infected no matter the close contact. The hours until his test results were long 

and stressful...very stressful!  #VaccinesWork  #vaccination #kids #vaccinated 
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 #live #vaccines #vaccination #programming #money It Is OK to Go Live Your Vaccinated Life  

 

 How many people have died from Covid-19? We may never know 

#COVID #vaccination #GetVaccinated 

 

13) Εκτυπϊνουμε όλα τα Ουδζτερα tweets και παρακζτουμε πζντε από αυτά. 

 

Εικόνα 38: Κϊδικασ Python – Εκτφπωςθ Ουδζτερων Tweets 

 

 Global COVID-19 vaccine rollout 

40.2% (estimate) 

Vaccine doses deployed: 5.44B 

The rollout seems to be speeding up 

#COVID19 #EpiTwitter #Vaccination #PublicHealth 

 

 For children, the risks associated with school closures have surpassed the health risks 

associated with COVID-19. #Vaccination 

 

 #Health professionals say #COVIDー19 #vaccination plans for the under-12s are 'hasty' 

 

 #Paediatricians have reminded that a vaccine has not yet been approved for the age group, 

although Pfizer has revealed the progress of their trials 

 

 Just like now, the so called #influencers are singing #vaccine #vaccination #VaccinePassport 

because they are making money. This #COVID19 virus is exposing alot of things and we are 

failing to realise all these things because everyone is singing #vaccine. 

 

 

14) Εκτυπϊνουμε όλα τα Αρνθτικά tweets και παρακζτουμε πζντε από αυτά. 
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Εικόνα 39: Κϊδικασ Python – Εκτφπωςθ Αρνθτικϊν Tweets 

 

 HEY FEMINISTS! 
YOUR BODY YOUR CHOICE? 
WELL, MY BODY MY CHOICE! 
GO F*** YOURSELF TOGETHER WITH YOUR VACCINES!!! GOT IT?? 
#NoMandatoryVaccines #stopvaccineterror 
#forcedvaccination 
#vaccination 
 

 Israel and Iceland - two of the most vaccinated countries in the world have the highest 

infection rates in the world.  coincidence, I think not. #vaccination #coronavirus 

#SaturdayVibes #WakeUp #Resistance 

 

 I got my first #vaccination  #pfizer and regret it big ty! I'm immunocompromised and omg my 

arm and body hurts like crazy! 

 

 “Fake Vaccination Cards Were Sold to Health Care Workers on Instagram”  

#COVID19 #covidvaccine  #vaxnews  #vaccines #vaccineswork #covid19vaccines  

#COVID19vaccine #vaccination #nurses #hcp 

 

 Now Sweden has banned travelers from Israel, the MOST vaccinated country in the world. 

What is going on are we vaccinating in vain? #auspol #covid19 #vaccination #vaccinated 

 

 

15) Ζπειτα, βρίςκουμε ποιο είναι το ποςοςτό των κετικϊν , ουδζτερων και αρνθτικϊν 

tweets ςε ςχζςθ με το ςυνολικό όγκο των δεδομζνων μασ (2000 tweets) και 

εκτυπϊνουμε τα αποτελζςματα. 
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Εικόνα 40: Κϊδικασ Python – Εμφάνιςθ ποςοςτϊν Θετικϊν - Ουδζτερων - Αρνθτικϊν Tweets 

 

16) Χρθςιμοποιοφμε τα ποςοςτά που βρικαμε και οπτικοποιοφμε τα αποτελζςματα ςε 

ζνα διάγραμμα πίτασ με τθ χριςθ τθσ ζτοιμθσ ςυνάρτθςθσ explode τθσ βιβλιοκικθσ 

Pandas τθσ Python. 

 

Εικόνα 41: Κϊδικασ Python – Δθμιουργία Ετικετϊν για τισ 3 κατθγορίεσ των Tweets 

 

 

Εικόνα 42: Κϊδικασ Python – Σχεδίαςθ διαγράμματοσ πίτασ 
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Εικόνα 43: Διάγραμμα πίτασ κατανομισ ςυναιςκιματοσ 

 

17)  Στο επόμενο ςτάδιο, κα ςχεδιάςουμε ζνα διάγραμμα διαςποράσ,  με άξονα Χ τθν 

πολικότθτα και άξονα Υ τθν υποκειμενικότθτα ϊςτε να εντοπίςουμε που βρίςκονται 

ςτον άξονα Χ και Υ ο κφριοσ όγκοσ των αποτελεςμάτων αλλά και τισ ακραίεσ τιμζσ. 

 

Εικόνα 44: Κϊδικασ Python – Σχεδίαςθ διαγράμματοσ διαςποράσ 
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Εικόνα 45: Διάγραμμα διαςποράσ πολικότθτασ - υποκειμενικότθτασ 

 

Για παράδειγμα το tweet που κατανζμεται επάνω δεξιά όπωσ φαίνεται ςτο διάγραμμά μασ, 

κα ζχει πολφ υψθλι υποκειμενικότθτα (1.0) και πολφ υψθλι πολικότθτα (1.0) . Συνεπϊσ 

παρατθροφμε πωσ ο κφριοσ όγκοσ των tweets βρίςκεται ςτο κζντρο του διαγράμματοσ μασ 

με μία τάςθ προσ τα δεξιά επίπεδα του διαγράμματοσ. Ενϊ δθλαδι θ υποκειμενικότθτα 

τείνει να είναι ιςορροπθμζνθ , υπάρχει κετικι πολικότθτα ςτο κείμενο μασ. 

 

18) Στο τζλοσ τθσ ανάλυςθσ μασ δθμιουργοφμε ζνα ραβδόγραμμα , το οποίο μασ δίνει μια 

πιο ςαφι εικόνα ςτθ ςφγκριςθ των μεγεκϊν των κετικϊν , ουδζτερων και αρνθτικϊν 

tweets που κατθγοριοποιιςαμε.  

 

Εικόνα 46: Κϊδικασ Python – Σχεδίαςθ ραβδογράμματοσ 
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Εικόνα 47: αβδόγραμμα κατανομισ ςυναιςκιματοσ 
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4.3 Αποτελζςματα Ζρευνασ 

Σφμφωνα με τθ μεκοδολογία μασ, θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ζγινε για το αρχικό δείγμα 

των 2000 tweets και για τθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ, επιλζχκθκε ζνα τυχαίο δείγμα 

100 tweets (βλ. Ραράρτθμα) ςτα οποία αποδόκθκε το ςυναίςκθμα μζςω ανκρϊπινθσ 

εξζταςθσ. Στθ ςυνζχεια, ςυγκρίνοντασ τα με το ςυναίςκθμα που αποδόκθκε ςε κάκε tweet 

από το πρόγραμμα, υπολογίςτθκε ζνασ δείκτθσ για το κατά πόςο ιταν ακριβισ θ 

πρόβλεψθ. 

 

 =  74/100 = 74% 

Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ που πραγματοποιιςαμε φανερϊνει ότι τα προβλεπόμενα 

tweets ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα κατά 74%. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα που 

αναπτφχκθκε είναι ςε κζςθ να προβλζψει ςωςτά το ςυναίςκθμα ςε ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ 

του 74% των tweet που αναλφκθκαν. Σφμφωνα με τα πρότυπα που τζκθκαν ςτθ 

μεκοδολογία για τθν απάντθςθ του ερευνθτικοφ μασ ερωτιματοσ, μποροφμε να 

απαντιςουμε καταφατικά ότι θ ανίχνευςθ ςυναιςκιματοσ ςε δεδομζνα κειμζνου 

προερχόμενα από κοινωνικά δίκτυα με ζνα πρόγραμμα που καταςκευάςτθκε με τθ γλωςςά 

Python και με τθ βοικεια τεχνικϊν εξόρυξθσ και επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ είναι 

εφικτι. 
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5. υμπεράςματα και Προκλιςεισ 

 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, ερευνιςαμε τθν επιςτθμονικι 

γνϊςθ και τθ βιβλιογραφία ςχετικά με νζουσ τομείσ τθσ Επιςτιμθσ των Υπολογιςτϊν , όπωσ 

είναι τα Μεγάλα Δεδομζνα , θ Μθχανικι Μάκθςθ, θ Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και θ 

Επεξεργαςία Φυςικισ Γλϊςςασ. Διαπιςτϊςαμε τθν ςθμαντικότθτα τθσ ανάλυςθσ 

ςυναιςκιματοσ ςε κείμενο που προζρχεται από χριςτεσ των κοινωνικϊν δικτφων και 

ςυγκεκριμζνα από το Twitter, κακϊσ τα κοινωνικά δίκτυα παίηουν όλο και πιο ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Στθ ςυνζχεια, υλοποιιςαμε ςτθν πράξθ ζνα πρόγραμμα 

που εξάγει τα δεδομζνα των tweets και αφοφ τα κακαρίςουμε και τα επεξεργαςτοφμε, 

απεικονίηουμε τα αποτελζςματα ςτον τελικό χριςτθ με τθν βοικεια διαγραμμάτων. Τελικό 

ςυμπζραςμα και δίνοντασ κετικι απάντθςθ ςτο κφριο ερευνθτικό μασ ερϊτθμα, είναι πωσ 

το πρόγραμμα μασ πζτυχε να αποδϊςει το ςυναίςκθμα ςτα tweets πoυ αναλφςαμε ςε 

ποςοςτό 74%. 

Συνοψίηοντασ κι ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ που ζγινε 

με τθ χριςθ δεδομζνων από δθμοςιευμζνα tweets χρθςτϊν για το κζμα του εμβολιαςμοφ 

"vaccination" , με τθ χριςθ τθσ NLP και τθ βοικεια εξειδικευμζνου λεξικοφ , προκφπτουν 

αρκετά χριςιμα ςυμπεράςματα ςτα οποία μποροφμε να ςτακοφμε. 

Γενικά, θ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ είναι ζνα εξαιρετικά δφςκολο ζργο ακόμθ και για τουσ 

ανκρϊπουσ κακϊσ θ κατθγοριοποίθςθ ενόσ ςφντομου κειμζνου ςε μια από τισ τρεισ 

κατθγορίεσ (P-N-Ng) δεν είναι πάντα ευδιάκριτθ. 

Το Twitter αποτελεί μια απφκμενθ δεξαμενι απόψεων , ελεφκερθ για οποιονδιποτε 

επικυμεί να τθ διερευνιςει. 

Η μεκοδολογία που ακολουκιςαμε προςφζρει γριγορα και αξιόπιςτα δεδομζνα ανάλυςθσ 

ςυναιςκιματοσ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ μοντζλων επιβλεπομζνθσ 

μάκθςθσ με train και test data. 

Για το κζμα τθσ ανάλυςθσ μασ προκφπτει ότι θ γενικι τάςθ για το εν λόγω κζμα μεταξφ 

χρθςτϊν του Twitter παγκοςμίωσ εκφραηόμενα ςτθν αγγλικι γλϊςςα, είναι ςαφϊσ κετικι 

προςκείμενθ αλλά ταυτόχρονα , κα μποροφςαμε να ποφμε, μθ κακολικι, κακϊσ το 

ποςοςτό αυτό δεν υπερβαίνει το 50% του δείγματοσ μασ. 
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Κατά δεφτερον, θ ακόλουκθ τάςθ, ςε ποςοςτό διόλου αμελθτζο - 4 ςτα 10 tweets - 

εκφράηουν ςτάςθ ουδετερότθτασ για το ςυγκεκριμζνου κζμα, ενϊ θ αρνθτικι τάςθ 

εμφανίηει ςθμαντικά μικρό ποςοςτό ςτο ςφνολο των tweets που ςυλλζχκθκαν. 

Ζνα τρίτο αςφαλζσ ςυμπζραςμα που κα μποροφςαμε να εξάγουμε, είναι θ ιςορροπθμζνθ 

υποκειμενικότθτα των αναλυόμενων tweets με μια αρκετά κετικι τάςθ ςτθν πολικότθτασ. 

Ραρατθροφμε λοιπόν πωσ ενϊ τα tweets βρίςκονται κάπου ςτο μζςο μεταξφ προςωπικισ 

άποψθσ και πλθροφορίασ θ διάκεςθ ωσ προσ το εξεταηόμενο κζμα είναι μάλλον κετικι. 

Ζνα άλλο ουςιαςτικό ςυμπζραςμα που προκφπτει, για τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ ανάλυςθσ 

ςυναιςκιματοσ, είναι ότι ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ είναι ςθμαντικι θ παρζμβαςθ 

του αναλυτι για τθν εξαγωγι ορκϊν ςυμπεραςμάτων. 

Ζνα ςθμαντικό κομμάτι που δεν εξετάςτθκε κακόλου ςτθν εργαςία είναι και είναι μια 

μελλοντικι πρόκλθςθ, είναι θ ανάλυςθ των emoticons και emojis, δθλαδι τα ιδεογράμματα 

και οι φατςοφλεσ με διάφορεσ εκφράςεισ προςϊπου, που πολφ ςυχνά χρθςιμοποιοφνται 

είτε ςυμπλθρϊνοντασ ζνα κείμενο είτε αντικακιςτϊντασ πολλζσ φορζσ μία λζξθ ι φράςθ. 

Αυτά τα είδθ μζςων ζκφραςθσ, ίςωσ είναι πιο αντιπροςωπευτικά δείγματα ακόμα και ςε 

ςχζςθ με το περιεχόμενο του κείμενου για τθν εξαγωγι ςυναιςκθματικισ πλθροφορίασ από 

τα ςφνολα δεδομζνων, ειδικά όταν αυτό μπορεί να περιζχει ςυντακτικά ι ορκογραφικά 

λάκθ, ςυντομογραφίεσ τθσ κακομιλουμζνθσ ι χριςθ ειρωνείασ ςτο λόγο. Σε αυτι δε τθν 

περίπτωςθ, θ λφςθ είναι να χρθςιμοποιθκεί ζνα πίνακασ αντιςτοίχθςθσ ςυναιςκιματοσ του 

κάκε emoticon ι emoji με τθν πιο κατάλλθλθ λζξθ που το περιγράφει. Μθ ξεχνάμε επίςθσ 

πωσ οι ανκρϊπινεσ γλϊςςεσ είναι διφοροφμενεσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ ερμθνεία τουσ 

ςυχνά δεν είναι μοναδικι. Τόςο οι δομζσ (ο τρόποσ που ςχθματίηονται οι προτάςεισ) όςο 

και θ ςθμαςιολογία (τι ςθμαίνουν οι προτάςεισ) μποροφν να ζχουν αςάφειεσ ςτθν 

ανκρϊπινθ γλϊςςα. 

Κι όμωσ, θ αςάφεια είναι αυτι που κάνει τισ φυςικζσ γλϊςςεσ πλοφςιεσ αλλά και 

προκλθτικζσ για επεξεργαςία. Ζνα επιπλζον ςυμπζραςμα που βγικε ολοκλθρϊνοντασ αυτι 

τθν εργαςία είναι πωσ δεν μποροφμε απλά να εκτελζςουμε ζναν μεταγλωττιςτι ςε ζνα 

κομμάτι κειμζνου και απλϊσ να το «πάρουμε». Ρρζπει να αντιμετωπίςουμε τισ 

πολυπλοκότθτεσ και τισ λεπτότθτεσ των ανκρϊπινων γλωςςϊν. Χρειαηόμαςτε μια 

επιςτθμονικι προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ και τελικά αυτό είναι το NLP. 
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Ωσ άμεςο αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ μασ, αν δθλαδι οι χριςτεσ του κοινωνικοφ δικτφου 

Twitter ςε παγκόςμια κλίμακα, ςτισ 5 Σεπτεμβρίου 2021 και εκφραηόμενοι ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα, είναι κετικοί , ουδζτεροι ι αρνθτικοί απζναντι ςτον εμβολιαςμό κατά τθσ Covid-

19, από τα δεδομζνα που προζκυψαν από τθ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ που υλοποιιςαμε, 

ςυμπεραίνουμε πωσ θ πλειοψθφία των tweets είναι ςαφϊσ κετικά με ζνα αρκετά μεγάλο 

ποςοςτό με ουδζτερθ ςτάςθ απζναντι ςτο υπό-διερεφνθςθ κζμα. Ζνασ λόγοσ που κα 

μποροφςε να επθρεάηει υπζρ αυτοφ είναι πωσ -  ειδικά το Twitter - χρθςιμοποιείται 

περιςςότερο από οπουδιποτε άλλο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ, εκτόσ από απλοφσ χριςτεσ 

και από πολλοφσ επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ , μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, επίςθμουσ 

φορείσ και οργανιςμοφσ που παρακζτουν πλθροφορίεσ , γεγονότα και επίςθμα ςτοιχεία 

χωρίσ να εκφράηουν ζνα ςαφζσ ςυναίςκθμα. Τζλοσ , δεν περνά απαρατιρθτο ζνα μθ 

αμελθτζο ποςοςτό τθσ τάξθσ του 15,6% των  tweets των παραπάνω χρθςτϊν που είναι 

αρνθτικά απζναντι ςτον εμβολιςμό, τονίηοντασ τισ περιςςότερεσ φορζσ τισ παρενζργειεσ 

των εμβολίων. 

Ολοκλθρϊνοντασ , κα ικελα να εκφράςω τθν άποψθ πωσ κα ιταν επίςθσ, ιδιαίτερα 

ενδιαφζρουςα μια μελζτθ ςε tweets χρθςτϊν γραμμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Μια τζτοια 

επεξεργαςία ζχει περιςςότερεσ δυςκολίεσ κακϊσ ενϊ υπάρχουν κάποια λεξικά ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα δεν είναι πάντα ςυμβατά με τα εργαλεία και το λογιςμικό που 

χρθςιμοποιείται ςτθν επεξεργαςία τθσ φυςικισ γλϊςςασ, κακιςτϊντασ ςχεδόν υποχρεωτικι 

τθν αυτόματθ μετάφραςθ τουσ πρϊτα ςτθν αγγλικι , κάνοντασ πολφ πικανι τθν εξαγωγι 

λακεμζνων ςυμπεραςμάτων ςε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ μετάφραςθσ είτε ςυντακτικά είτε 

του κεντρικοφ νοιματοσ.  

Με τθ ματιά μασ ςτο μζλλον μποροφμε να ποφμε πωσ θ Ανάλυςθ Φυςικισ Γλϊςςα είναι 

ζνα εξελιςςόμενο και πολλά υποςχόμενο πεδίο. Η ακρίβεια και θ απόδοςθ ςε ςθμαντικζσ 

εργαςίεσ NLP όπωσ θ αναγνϊριςθ ομιλίασ και θ αυτόματθ μετάφραςθ ζγιναν δραςτικά 

καλφτερεσ τθν τελευταία δεκαετία , ωςτόςο θ κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο 

ανκρϊπου απζχει ακόμα πολλά βιματα από το να επιτευχκεί. 
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6. Παράρτθμα 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα 100 δειγματολθπτικά tweets ςυγκρίνοντασ τθν 

κατθγορία ςυναιςκιματοσ που αποδόκθκε από το πρόγραμμα μασ και ανκρϊπινθσ 

εξζταςθσ. 

Α/Α Tweet 

υναίςκθμα 

Προγραμ/τοσ 

Αντικειμενικό 

υναίςκθμα 

1 

I know I might not be very popular among my friends 

(at least judging by my tweet stream), but I think 

obligatory #Vaccination in #Italy might rise this 

country from its economical pit. And yes, I am 

vaccinated. 

Positive Positive 

2 

A video advert from the Ministry of Health, widely 

shared on social networks, confirmed Morocco is 

well on its way to mandatory covid-19 

vaccination.#Morocco #COVID19 #vaccination 

Positive Positive 

3 

A bombshell new study shows natural immunity to 

#COVID  provides 13 times more protection against 

the #DeltaVariant  versus #vaccination  alone 

Positive Neutral 

4 

Vaccinated Because I'm Not A F****** Idiot - T-Shirt 

has just dropped and is available to buy  - 

#Vaccinated #Vaccination #Covid19 #Covid 

#GetVaccinated #InkyIcarus #COVIDIOTS 

Positive Positive 

5 

Helping in expediting the process of #vaccination has 

been an aim for CCA, with that we have two more 

#FreeVaccination camps planned for the 7th of 

September 2021 and hope to receive your continued 

support and encouragement! 

Positive Positive 
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6 
Israel getting ready for there fourth jab #vaccine 

#vaccination 
Positive Neutral 

7 

HEY FEMINISTS! YOUR BODY YOUR CHOICE? WELL, 

MY BODY MY CHOICE! GO F*** YOURSELF 

TOGETHER WITH YOUR VACCINES!!! GOT IT?? 

#NoMandatoryVaccines #stopvaccineterror 

#forcedvaccination #vaccination 

Negative Negative 

8 

Exam after vaccination #FindAlternativesNEB 

#vaccination  

#ExamsAfterSecondDose 

Neutral Neutral 

9 
Hmmm, so you admit that #Vaccination keeps 

people healthy and prevents illness. 
Positive Positive 

10 

Immune Development: From Birth to Adulthood 

https://t.co/Iig4CllkMu We have NO idea, what  

impact #coronavirus #vaccination has on maturing 

immune system! We know depriving children from 

environmental stimuli is harmful, yet mankind acts 

paradox; potentially fatal? #covid19 

Neutral Negative 

11 

Another batch of 2.55 million doses will arrive in 

South Korea on Monday #COVID19 #vaccine 

#vaccination https://t.co/gErL2JSz6z 

Neutral Neutral 

12 

Global COVID-19 vaccine rollout 
  40.2% (estimate) Vaccine 

doses deployed: 5.44B The rollout seems to be 
speeding up #COVID19 #EpiTwitter #Vaccination 
#PublicHealth 

Neutral Neutral 

13 

If Conservatives push on with #vaccination passports 

, then we may as well allowed the nazi #german 

force take us over and many people live a life 

instead of dying to give freedom away , 

Positive Negative 
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BorisJohnson is your enemy , make NO MISTAKE 

14 

Dr. Robert Malone: Inventor of mRNA Vaccines Talks 

About Dangers of COVID-19 mRNA Vaccines 

https://t.co/EszYTpFy3y #antivax #vaccination 

#vaxforbc #VaccinePassport #VaccineSideEffects 

#NoVaccinePassports 

#NoVaccinePassportsAnywhere #vaccinca #Canada 

Neutral Negative 

15 

1/2 In every country of the #EuropeanUnion 

��citizens are protesting against forced 

#vaccination, as it is against fundamental human 

rights and international conventions. 

Negative Negative 

16 

The Biology of Vaccines, Vaccination, and Immunity 

via @ParentingPatch https://t.co/3cCEHrVs32 

#vaccination 

Neutral Neutral 

17 

India did it again. Record number of #vaccination 

done in August. In August India gave more Covid 

shots than G7 combined-via The Tribune 

Positive Neutral 

18 

Israel and Iceland - two of the most vaccinated 

countries in the world have the highest infection 

rates in the world.  coincidence, I think not. 

#vaccination #coronavirus #SaturdayVibes #WakeUp 

#Resistance 

Negative Negative 

19 
So it seems we have a #vaccination #coronavirus 

divide https://t.co/lcw5h7yY0x 
Neutral Neutral 

20 

1/5th US 18-29 yr olds say they will never have 

#covid #vaccination for #coronavirus 1/3 US fear 

some sort of serious side effect of #covid19 #vaccine 

https://t.co/a5qaYdGWNi 

Negative Negative 

21 #vaccination Issues of vaccines and restrictions on Positive Neutral 
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my position related to social principles. Vaccination 

should not be given to people with interdependent 

diseases and weakened organisms (for natural 

reasons). 

22 

Japan will issue certificates of #coronavirus 

#vaccination online from December, as the 

government plans to issue certificates that will be 

for overseas travel rather than domestic use via a QR 

code scan via a smartphone app. 

https://t.co/8mvuATnkcD 

Neutral Neutral 

23 

“it could be once a year or five or six months — we’ll 

need another shot.” #Pfizer #COVID19 #COVIDIOTS 

#vaccination #COVID #VaccinesWork? 

Neutral Neutral 

24 

Serious question: If you can’t get the vaccine b/c of 

religion, does this mean that you aren’t allowed to 

get other treatments like IV, etc. because of faith? 

#vaccine #COVID19 #vaccination 

Negative Negative 

25 

For children, the risks associated with school 

closures have surpassed the health risks associated 

with COVID-19. #Vaccination 

Neutral Positive 

26 #Vaccination is “Voluntary” ☯  ️#cynical Neutral Negative 

27 
Your daily update #COVID19 #vaccination 

#DeltaVariant https://t.co/b4l5dNsi41 
Neutral Neutral 

28 
#Health professionals say #COVIDー19 #vaccination 

plans for the under-12s are 'hasty' 
Neutral Negative 

29 

Vaccine Passports Are Getting a Bit Easier to 

Obtain—Here’s How to Get One 

https://t.co/HdzxeuVcJ0 #Covid19 #Travel 

#Vaccination 

Neutral Neutral 
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30 

I got my first #vaccination  #pfizer and regret it big 

ty! I'm immunocompromised and omg my arm and 

body hurts like crazy! 

Negative Negative 

31 

Can #teens get vaccinated without their parents’ 

consent? It depends on where they live. 

#Vaccination #GetVaccinated #COVIDVaccine 

#COVID #Healthcare #US  

Positive Negative 

32 

#Israel, which has an 80% #vaccination rate, is 

experiencing the highest infection rates since Covid 

began, with 85-90% of those hospitalized being 

previously vaccinated. Yet, we’re told everyone must 

get vaccinated. 

Negative Neutral 

33 

How about asking #BillGates &amp; #Fauci  to get 

#vaccinated of some random #jabs ? If #vaccination 

was so good then why did @elonmusk &amp; 

@BillGates declare they or their family won't be 

getting one? 

Positive Negative 

34 

“Vaccine Mandates Are Necessary to Save Our Public 

Universities” - via @thehill - https://t.co/ouoaIhUq3f 

#COVID19 #covidvaccine  #vaxnews  #vaccines 

#vaccineswork #covid19vaccines  #COVID19vaccine 

#vaccination 

Neutral Positive 

35 

November 20 the predicted date of 80% two dose 

coverage of #Victoria #vaccination 

https://t.co/oK0yJudI50 

Neutral Neutral 

36 

False Prophet #Pope #Francis Declares COVID 

Vaccines Morally Acceptable... and Necessary for the 

Greater Good??? It's Your Sacred Duty... The #MARK 

is coming folks! #vaccination #VacunaCOVID19 

#Covid #COVID19 #Vatican #Catholic 

Positive Negative 
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#markofthebeast 

37 
#health care workers challenge COVID-19 

#vaccination #mandate https://t.co/UANKmT89Te 
Neutral Neutral 

38 

You got vaccinated. I got vaccinated. However my 

vaccination won’t protect me from your #COVID, 

even if You’re vaccinated…is it really a #vaccination? 

#GetVaccinated #ButStillStayAwayFromMe 

Positive Negative 

39 

Should a patient who takes blood thinners and has a 

history of anaphalaxis reactions be vaccinated for 

COVID19? #VaccineSideEffects #vaccine #vaccination 

Neutral Neutral 

40 

If we need 85% for herd immunity, this place is 

below that: by BELARUS 13.45% fully vaccinated as 

of 30-8-21 #vaccination #VaxToTheMax #vaccinated 

#geimpft #ImpfenSchuetzt #impfmich 

Positive Neutral 

41 

I used the @Apple #Health #App to provide my 

#COVID19 #vaccination status before entering an 

entertainment venue. #GetVaccinated 

Neutral Neutral 

42 

#Paediatricians have reminded that a vaccine has 

not yet been approved for the age group, although 

Pfizer has revealed the progress of their trials 

Neutral Negative 

43 

Now that the vaccines are here, let's not hesitate. 

Visit the #COVID19 #vaccination centers and get 

your jab. Vaccines are safe &amp; effective. 

Positive Positive 

44 

Without taking the #vaccine, a #vaccination 

certificate was made on the #CoWIN app.  How can 

this happen when we have not taken the vaccine? 

@MoHFW_INDIA @COVIDNewsByMIB 

@CovidIndiaSeva 

Neutral Neutral 
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45 

“Fake Vaccination Cards Were Sold to Health Care 

Workers on Instagram” #COVID19 #covidvaccine  

#vaxnews  #vaccines #vaccineswork 

#covid19vaccines  #COVID19vaccine #vaccination 

#nurses #hcp 

Negative Neutral 

46 

More kids hospitalized with Covid-19 in states with 

lower #vaccination rates, #CDC report finds: CNN 

https://t.co/LgsKnqG28D #covid19 #health 

Positive Neutral 

47 

#Pregnancy and #Breastfeeding Risk Categories: 

#Vaccines via @ParentingPatch 

https://t.co/7hlslEPROO #vaccination 

Neutral Neutral 

48 

Authorities in the Brazilian city of Rio de Janeiro are 

currently investigating how a local man was able to 

receive at least five doses of three different Covid-19 

vaccines in just 10 days. #DailyScoopTV #Covid19 

#brazil #vaccination #pfizer #pfizervacine 

https://t.co/eNtJOALGYj 

Positive Neutral 

49 

A #COVID #vaccination — whether you’ve had one 

or not — doesn’t affect sperm donation payment. 

https://t.co/8OIXuaRWMp 

Neutral Neutral 

50 

Successfully vaccinated 200+ citizens at Gottigere. 

Thank you Youth for Seva yfstn for organizing the 

Vaccination drive. Make sure that you look out for 

those people who do not know how to register in 

Cowin, help and guide them. #YouthForSeva 

#vaccination #YouthCanLead #YCL  

Positive Positive 

51 

#cryptocurrecy is the #vaccination for #racism 

#BlackTwitter #BlackTechTwitter #hiphop 

https://t.co/lpSLH16S70 

Neutral Neutral 
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52 

In some good news (we need that), 40.2% of the 

world's population now has at least one dose of 

vaccine. Still a long way to go, but it's mind boggling 

how many people that is. #vaccination #COVID19 

Positive Positive 

53 

A virologist says there is no need to think about 

administering booster shots of #Covid19 #vaccine 

just yet.#MNow #BoosterShots #DeltaVariant 

#Vaccination https://t.co/7Fo0bpuWqD 

Neutral Neutral 

54 
This virus is not a joke for young people. Seriously 

get vaccinated guys ! #vaccinated #vaccination 
Positive Positive 

55 

Just like now, the so called #influencers are singing 

#vaccine #vaccination #VaccinePassport because 

they are making money. This #COVID19 virus is 

exposing alot of things and we are failing to realise 

all these things because everyone is singing 

#vaccine. 

Neutral Neutral 

56 
Why did mutations suddenly appear only after 

#vaccination? https://t.co/E38tObyPe5 
Neutral Negative 

57 

“When a high percentage of people start wearing 

seatbelts, a higher percentage of motor vehicle 

#fatalities are going to involve people who are 

wearing seatbelts. But the overall fatality rate drops 

dramatically. #COVID #vaccination works the same 

way.” 

Positive Positive 

58 
Hey Victorians, Get the damn Vaccine. #vaccination 

#victorialockdown is frustrating. 
Negative Positive 

59 

Paris France Massive #Protest against the 

enforcement of #Covid #Vaccination #Passport 

https://t.co/8kQK9mBXEQ 

Neutral Neutral 
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60 

The Stormont Department of Health has announced 

a 'special music event' at Ormeau Park in Belfast on 

September 17, featuring 'an all-star line-up of 

internationally renowned DJs' to help promote 

awareness around the importance of #COVID19 

#vaccination 

Positive Positive 

61 

Taking care of yourself doesn't mean “me” first, it 

means me too... Follow CAB and take care of 

yourself and loved ones... On 04 September, 258 

violators were challaned. #WearAMask, 

#dogazkidoori #WashYourHands  #vaccination 

Positive Positive 

62 

#Russia’s health ministry calls on #G20 to recognize 

national #vaccination certificates 

https://t.co/cmTxoXVa7U #COVID19 

Neutral Neutral 

63 

Today, the situation in #Europe and #Asia with high 

#vaccination levels shows that #COVID19 can be 

defeated if two-thirds of the #SouthAfrican 

population could be vaccinated and this should be 

hurried to save lives, argues @hkanyane. 

https://t.co/9qeIIv4luP 

Positive Positive 

64 

According to an #Israeli study #NaturalImmunity 

from #COVID19  could be 13 times stronger than 

#vaccination https://t.co/tw89eQErnD via 

@MailOnline 

Neutral Neutral 

65 

Malaysia Government is begging people to get 

vaccinated n it is free. Still, there are some decided 

not to get vaccinated. In other countries, people are 

begging for vaccine or free vaccination. Let's switch 

those ungrateful jerks. #vaccination #MalaysiaSihat 

Positive Positive 

66 New South Wales is definitely at 'crisis point'. When Positive Negative 
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a decision is made to stop announcing the 

#covidnsw #infection rate and start announcing 

#vaccination #numbers a problem does exist. 

#nswpol #auspol #COVID19Aus 

67 

Just got the aecond dose my shoulder really be 

feeling heavy &amp; painful� #vaccinated 

#vaccination 

Neutral Neutral 

68 

This is why #vaccination isn't just a matter of 

"personal choice". Every #antivaxxer who gets 

#Covid19 and ends up in hospital is consuming 

resources that could have been available for car 

accidents, heart attacks, strokes, and other 

emergencies. https://t.co/RYn114rTr 

Positive Positive 

69 

An affidavit has been filed in Supreme Court. Arguing 

that #vaccination does not prevent transmission, 

therefore discriminating against unvaccinated 

persons by denying them access to services or earn 

for livelihood is arbitrary, discriminatory &amp;  

unconstitutional. @IchbinUjjaini 

https://t.co/G8G3AUioUx 

Negative Negative 

70 

Italy could soon make #Covid19 vaccines mandatory, 

says PM. Mario Draghi’s announcement sparks row 

in country where protests and violence from anti-

vaxxers are on the rise, by @lorenzo_tondo  

https://t.co/OKkjcffPuq via @guardian #vaccination 

Neutral Neutral 

71 

Do not play with luck. AVOID getting infected. 

Vaccines DO NOT make you invincible. They are a 

back up. A strong one. But still...you don't want to 

find out if you are in the 20% that need to go to the 

hospital. Get Vaccinated, wear your mask, avoid 

Positive Positive 
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crowds. #COVID #vaccination 

72 

NE states’ COVID vaccination for 60+ age group is 

unsatisfactory: Health Ministry #COVID #vaccination 

#northeast https://t.co/l6VUk7fbe7 

Neutral Neutral 

73 

The Civil Aviation Authority (#CAA) has made a 

#COVID-19 #vaccination certificate mandatory for air 

travel from October 1. https://t.co/HMe7x6Ymmy 

Neutral Neutral 

74 

The best way to get patients to take their 

vaccinations is to send text message reminders that 

a shot has been “reserved” for them! #nudge 

#vaccination #Sweden https://t.co/kY8XSJOYED 

https://t.co/qLEvLdhGtD 

Positive Positive 

75 

If the beer store requires proof of vaccination I think 

the problem solves itself.  #COVID #vaccination 

#VaccinePassports 

Neutral Positive 

76 

We avoided the first wave of #Covid_19 now my 

friends are ill locally with it! Stay safe everyone! Get 

a vaccine! #vaccination 

Positive Positive 

77 

Thanks to released #statistics, we can see what 

difference #vaccination makes #DailyNewsHungary 

#Hungary #coronavirus #coronav... - 

https://t.co/oUtGQTsJmx 

Positive Positive 

78 

A recombinant #SARSCoV2 spike protein was 

administered to Syrian hamsters and mice by 

intranasal or intramuscular #vaccination. Elevated 

levels of IgG and IgA antibodies in the nose and lungs 

were detected only in intranasally #vaccinated 

animals. https://t.co/bbGB2UOyRi 

https://t.co/HtpHMnHl5z 

Neutral Neutral 
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79 
Regarding #Covid19 #Vaccination and #AntiVaxxers 

“A free society is not an anarchic society”! 
Positive Positive 

80 

● NEWS ● #CommonDreams #covid19 ☞ 'The Virus 

Does Not Know Borders': Dems Launch Global Covid 

#Vaccination Caucus https://t.co/foTxyAHBwz 

Neutral Positive 

81 
#live #vaccines #vaccination #programming #money 

It Is OK to Go Live Your Vaccinated Life 
Positive Positive 

82 

Disaster about to happen in #Israel with 4th 

#coronavaccine in sight? Covering of 60% and a large 

group (religious) didn't even had one #vaccination, 

there could develop extranatural evolutionary virus 

variants which make everybody extremely 

vulnerable! https://t.co/SZEx74jnSe 

Negative Negative 

83 

SARS-CoV-2 infection after #vaccination: A large-

scale #UK study has found that #COVID19 #vaccines 

are effective at reducing severe illness and 

#hospitalisation. It also identifies three groups of 

#vaccinated individuals still at a higher risk of 

catching… https://t.co/kbGGNWYYCF 

Positive Positive 

84 

Now Sweden has banned travelers from Israel, the 

MOST vaccinated country in the world. What is going 

on are we vaccinating in vain? #auspol #covid19 

#vaccination #vaccinated 

Negative Negative 

85 

The 14 #diseases that are almost forgotten about, 

thanks to #vaccines! [SOURCE: @CDCgov 

https://t.co/SKIU4jb1of] We're all one #vaccine 

away from forgetting COVID-19! #SHRO #cancer 

#COVID19 #vaccination https://t.co/bFw2wRAB0Q 

Positive Positive 

86 covid 19 vaccines are important to our health. 

#COVID19 #vaccinated #vaccine #vaccination  

Positive Positive 
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#cryptotwitter #GoldStar #Sort #NDTV #LaborDay  

87 

#Belgium Flanders 3 boys on a group of 200 sent to 

hospital after vaccination. 2 are in ICU.  It is not rare, 

unlike @BrusselsTimes  say. 

Negative Negative 

88 
When people decide enough is enough, life must get 

back to normal #COVID19 #vaccination #Freedom 
Positive Positive 

89 

Treat your needle phobia in Cardiff 

https://t.co/OYDP44z3W2 #needlephobia 

#fearofneedles #belonephobia #trypanophobia 

#anxiety #phobia #fear #panic #panicattacks 

#disgust #nausea #trust #blood #injury #injection 

#jab #vaccination #coronavirus 

Neutral Positive 

90 

How many people have died from Covid-19? We 

may never know #COVID #vaccination 

#GetVaccinated 

Positive Positive 

91 

From the 16th of August 2021, individuals are no 

longer required to #selfisolate if they have received 

both doses of the Covid-19 #vaccination. #Employers 

are considering alternative precautions to put in 

people for staff safety in the #workplace - 

https://t.co/y0C5NE3qLY https://t.co/olOnqLBtOR 

Neutral Neutral 

92 

Today, the situation in #Europe and #Asia with high 

#vaccination levels shows that #COVID19 can be 

defeated if two-thirds of the #SouthAfrican 

population could be vaccinated and this should be 

hurried to save lives, argues @hkanyane. 

https://t.co/9qeIIvlWmn 

Positive Positive 

93 

finally first dose of vaccination is done...#COVID19 

#vaccine #vaccination #vaccinated #coronavirus 

#fridaymorning #FridayMotivation #FridayFeeling 

Positive Positive 
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#FridayThoughts #FridayThoughts #FridaysForFuture 

94 

Unbelievable ... any person agreeing to this should 

be sectioned. 4 jabs in 6 months. Good luck lab rats. 

#vaccination #COVID19 https://t.co/fXwyBAwbP2 

Negative Negative 

95 

By refusing to get vaccinated, your giving the chance 

for variants to develop and prolong the pandemic. 

Do you really want to go into more lockdowns and 

restrictions? We all want the virus to go away but by 

refusing the vaccine, you're making it longer. 

#Covid19 #vaccination 

Positive Positive 

96 

#Health Department #TheNetherlands: June 2021 - 

Promoting getting #vaccinated and going clubbing 

the same night; what follows is a wave of new 

#COVID19 infections. September 2021 - 'Be aware 

you're not fully protected up to two weeks after 

#vaccination.' They knew that. 

https://t.co/LNfrGZkWBO 

Positive Neutral 

97 

I will vaccinate myself when @narendramodi photo 

is removed from vaccination certificate. I pay the 

money for vaccine why the hell someone else’s 

photo. #vaccination #COVID19 

Neutral Neutral 

98 

My son’s best friend tested positive for Covid-19. 

The recent vaccination protected my son from 

getting infected no matter the close contact. The 

hours until his test results were long and 

stressful...very stressful!  #VaccinesWork  

#vaccination #kids #vaccinated 

Positive Positive 

99 

Uni student died on Sep only two hours after 

checking in a hospital. Internet users say she died 

after forced #vaccination. #CCP health authorities 

Negative Negative 
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say she died of liver problem, but do admit that she 

had received two doses of inactivated vaccine on 

May 30 and June 21. https://t.co/uMoKpmrrAc 

100 

And a reminder: Eating clean, taking vitamins and 

working out will NOT prevent you from getting 

#covid, or even dying from it. #vaccination greatly 

reduces your risk of both. Do it. Now. 

Positive Positive 

 


