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H ρξήζε ησλ Μέζσλ
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο
απμήζεθε δξακαηηθά
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(Web 2.0)

2020
Big Data

Παλδεκία COVID-19

COVID-19
Countries:
215
Deaths:
>4,55 millions
Infections:
>219 millions

Ιζηοπική Αναδπομή
Η παλδεκία COVID-19, γλσζηή θαη σο παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ, είλαη κηα ηξέρνπζα παγθόζκηα παλδεκία πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ θνξνλατό SARS-CoV-2.
Έσο θαη ζήκεξα έρνπλ επηβεβαησζεί πάλσ από 219 εθαηνκκύξηα θξνύζκαηα ζε 215 ρώξεο θαη πεξηνρέο, είραλ ζεκεησζεί πεξηζζόηεξνη από 4.55
εθαηνκκύξηα ζάλαηνη πνπ νθείινληαη ζηε λόζν

Δπεςνηηικό Δπώηημα
Η παξνύζα κειέηε ζα εμεξεπλήζεη ηελ
Αλάιπζε Σπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο
ηερληθέο επηβιεπόκελεο Μεραληθήο
Μάζεζεο κέζσ έηνηκσλ βηβιηνζεθώλ NLTK
ηεο Python θαη ζπγθεθξηκέλα ηε βηβιηνζήθε
TextBlob.

Βιβλιογπαθική
Αναζκόπηζη

Σηόρνο καο είλαη λα εληνπίζνπκε θαη λα
απαληήζνπκε κέζσ ηερληθώλ NLP ζε
εξσηήκαηα όπσο :
 Να δείμνπκε ηελ πνιηθόηεηα ησλ tweets
γηα αλάιπζε ζπλαηζζήκαηνο.
 Να απνδείμνπκε ηε ζεηηθή ή ηελ
αξλεηηθή ζηάζε ησλ ρξεζηώλ
 Να νπηηθνπνηήζνπκε κέζσ εύγισηησλ
γξαθεκάησλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπο.
 Δίλαη εθηθηό λα θηηάμνπκε έλα πξόγξακκα κε ρξήζε ηεο
Γιώζζαο Python πνπ λα αληρλεύεη θαη λα πξνζδηνξίδεη
ζσζηά ην ζπλαίζζεκα ζε δεκνζηεύζεηο ρξεζηώλ ελόο
θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηερληθώλ εμόξπμεο
θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ θεηκέλνπ ηεο NLP;

Μεζνδνινγία
ςλλογή Γείγμαηορ
Μέζσ ηνπ Twitter API έρνπκε
πξόζβαζε ζηα tweets

Καθαπιζμόρ Γεδομένυν
Αθαηξνύκε ηνλ ζόξπβν από ηα
δεδνκέλα καο

Δπεξεπγαζία Γεδομένυν
Μέζσ ησλ ηερληθώλ ηεο
Δπεμεξγαζίαο ηεο Φπζηθήο
Γιώζζαο αλαιύνπκε ηα δεδνκέλα
γηα απνδώζνπκε ην ζπλαίζζεκα

Οπηικοποίηζη
Οπηηθνπνίνπκε ηα απνηειέζκαηα
ηεο Αλάιπζεο κέζσ γξαθεκάησλ

B

IG DATA
Μ ε γ ά λ α
Δεδομένα

Τα «Μεγάια
Γεδνκέλα» ζύκθσλα
κε ηελ πξσηνπόξν
εηαηξεία ζηε δηαρείξηζε
Μεγάισλ Γεδνκέλσλ
SAS πξνζδηνξίδνληαη
από 5 βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηα
ιεγόκελα θαη σο 5Vs

101001101001000010101
0011110111011011011010
101000011100101011001
010100111010100010101
0001011010110110110100
010101110001010100010
1000101110101100010011
010011010010000101010
0111101110110110110101
010000111001010110010
101001110101000101010
0010110101101101101001

Τα κεγάια δεδνκέλα ή αιιηώο Big Data
είλαη έλαο όξνο πνπ πεξηγξάθεη ηνλ
κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ -δνκεκέλσλ θαη
κε- πνπ θαηαθιύδεη κηα επηρείξεζε ζε
θαζεκεξηλή βάζε θαη είλαη ζρεδόλ
αδύλαηνλ λα επεμεξγαζηεί κε ηηο
παξαδνζηαθέο κεζόδνπο.
5Vs
Όγκορ (Volume)
Σασύηηηα (Velocity)
Ποικιλία (Variety)
Μεηαβληηόηηηα (Variability)
Ακπίβεια (Veracity)

BIG DATA

Δμόξπμε Γεδνκέλσλ (Data Mining)
Καθαπιζµόρ Γεδοµένυν
Σσζηά
Σπλεπή
Φξεζηκνπνηήζηκα

Δξόπςξη Γεδοµένυν
Δθαξκνγή έμππλσλ µεζόδσλ

Δνζυµάηυζη Γεδοµένυν
Δλνπνίεζε ζε έλα ζύλνιν
Αξιολόγηζη Πποηύπυν
Δπιλογή Γεδοµένυν

Αλαθάιπςε κνηίβσλ δεδνκέλσλ

Διάρηζην ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ

Μεηαζσημαηιζμόρ Γεδομένυν
Αιιαγή δνκήο δεδνκέλσλ

Παποςζίαζη Γνώζηρ

Έμππλεο κεραλέο

Αλάιπζε Σπλαηζζήκαηνο (Sentiment Analysis)

AI

ML

Η ηερλεηή λνεκνζύλε επηηξέπεη
ζηηο κεραλέο λα καζαίλνπλ από ηελ
εκπεηξία, λα πξνζαξκόδνληαη ζε
λέα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη θαη λα
εθηεινύλ ζε θαηά θύξην ιόγν
αλζξώπηλεο εξγαζίεο.

Μεραληθή Μάζεζε είλαη εθείλνο ν
θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ
δεκηνπξγεί θαη αλαιύεη αιγνξίζκνπο
θαη ηερληθέο κε ζθνπό ηα δηάθνξα
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα λα
εμειίζζνληαη κέζα από ηελ εκπεηξία
ηνπο.

NLP
Η επεμεξγαζία θπζηθήο γιώζζαο
(NLP) είλαη έλαο θιάδνο ηεο
Τερλεηήο Ννεκνζύλεο (AI) πνπ έρεη
ζαλ ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο
αλζξώπηλεο γιώζζαο από κία
κεραλή.

Αλάιπζε Σπλαηζζήκαηνο (Sentiment Analysis)
Supervised
Learning

Ανάλςζη
ςναιζθήμαηορ
(Sentiment Analysis) ή
εμόξπμε γλώκεο
(Opinion Mining), είλαη
κηα ππνθαηεγνξία ηεο
αλάιπζεο θεηκέλνπ θαη
είλαη ε δηαδηθαζία θαηά
ηελ νπνία δηεξεπλάηαη ε
ύπαξμε ζπλαηζζήκαηνο
ζε θάπνην ζύλνιν
δεδνκέλσλ θεηκέλνπ.
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Social Media
ύνηομορ Οπιζμόρ
Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή
ηζηνζειίδσλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε
θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ
ηνπο, όπσο είλαη ην Facebook, ην Instagram , ην
Twitter, ην YouTube θαη ην LinkedIn.

Παξνπζία ελόο εηθνληθνύ ρώξνπ

Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηθηύνπ κε άιινπο
ρξήζηεο

Γπλαηόηεηα αλάιπζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο
άιινπ ηδηόθηεηνπ δηθηύνπ

01
02

Σο public API ηος Twitter διακπίνεηαι ζε:
•REST API
•STREAMING API

Σο Twitter θευπείηαι ηο μέζο κοινυνικήρ δικηύυζηρ ζηο οποίο είναι
πιο εύκολα πποζβάζιμο ώζηε να έσει κανείρ ζηη διάθεζη ηος
δεδομένα μεγάληρ κλίμακαρ μέζυ ηος Twitter API.

Micro-blogging ςπηπεζία, ζηην οποία οι σπήζηερ δημοζιεύοςν και αλληλεπιδπούν με μηνύμαηα γνυζηά
υρ tweets. Οι εγγεγπαμμένοι σπήζηερ μποπούν να δημοζιεύοςν, να ηοςρ απέζοςν και να κάνοςν retweet
tweets, αλλά οι μη εγγεγπαμμένοι σπήζηερ μποπούν μόνο να ηα διαβάζοςν.

03

2006
Ίδπςζη

2013
Top-10
ζε
επιζκετιμόηηηα

2018
>321 εκ.
σπήζηερ
μηνιαίυρ

2021
>206 εκ.
σπήζηερ
κάθε
μέπα

Υινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Γεκηνπξγήζεθε
Standard Developer
Account ζην Twitter
API

Τν πξόγξακκα
δεκηνπξγήζεθε ζηε
γιώζζα Python

Τν πξόγξακκα
δεκηνπξγήζεθε ζην
Google Colab

Η Αλάιπζε Σπλαηζζήκαηνο
έγηλε κε ην NLTK ηεο
Βηβιηνζήθεο TextBlob

Υινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο

…

Τν Word Cloud ζρεδηάδεη έλα γξάθεκα, όπνπ ην
κέγεζνο θάζε ιέμεο ππνδεηθλύεη ηε ζπρλόηεηα ή
ηε ζεκαζία ηεο.

Τν TextBlob αλαιύεη ην θείκελν θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ζπλαηζζήκαηνο ηεο
βηβιηνζήθεο επηζηξέθεη πνιηθόηεηα (-1,0 έσο 1,0) θαη ππνθεηκεληθόηεηα
(0.0 - 1.0)

Υινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο

…

Υινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο

…

Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ
44,35%

15,90%

39,75%

Γειγμαηολητία
Σε ηπραίν δείγκα 100 tweets από ηα 2000 πνπ ζπιιέμακε, ζύκθσλα
κε ηνλ παξαθάησ ηύπν έγηλε επηθύξσζε ηεο αθξίβεηαο πξόβιεςεο
ηνπ κνληέινπ πνπ θηάλεη ην 74%, απαληώληαο ζεηηθά ζην θύξην
εξεπλεηηθό καο εξώηεκα.

Γηα παξάδεηγκα:

Σπκπεξάζκαηα

ςμπέπαζμα 1ο

ςμπέπαζμα 2ο

ςμπέπαζμα 3ο

Μελλονηική Ππόκληζη

Η γεληθή ηάζε γηα ην ππό
δηεξεύλεζε ζέκα κεηαμύ ρξεζηώλ
ηνπ Twitter παγθνζκίσο, είλαη
ζαθώο ζεηηθή. Η αμηνιόγεζε ηνπ
κνληέινπ ήηαλ επηηπρήο θαη
απαληήζεθε ην εξεπλεηηθό
εξώηεκα.

Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο
αλάιπζεο ζπλαηζζήκαηνο, είλαη
ζεκαληηθή ε παξέκβαζε ηνπ
αλαιπηή ζε όια ηα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ εμαγσγή
νξζώλ ζπκπεξαζκάησλ.

Η αζάθεηα είλαη απηή πνπ θάλεη
ηηο θπζηθέο γιώζζεο πινύζηεο
αιιά θαη πξνθιεηηθέο γηα
επεμεξγαζία

Η θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο ζε
επίπεδν αλζξώπνπ απέρεη αθόκα
πνιιά βήκαηα από ην λα
επηηεπρζεί.
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