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Περίληψη   

Μεγάλη αύξηση παρατηρείται την τελευταία εικοσαετία στο πεδίο της επιστήμης των 

δεδομένων. Οι περισσότεροι ίσως γνωρίζουμε από την απλή ακολουθία του 

προγραμματισμού πως σε ένα πρόγραμμα εισάγεις μια ομάδα δεδομένων και αντλείς 

τις αντίστοιχες πληροφορίες. Αυτό έρχεται να ανατραπεί με την μηχανική μάθηση όπου 

αναφερόμαστε σε μελέτη αλγορίθμων οι οποίοι δέχονται πλέον τα δεδομένα αυτά μαζί 

με τις πληροφορίες τους και παράγουν ένα μοντέλο προγνωστικής ανάλυσης. Μπορούν 

στην ουσία να προβλέψουν μια κατάσταση για μία ομάδα δεδομένων. Συγκεκριμένα 

αγνοούν οποιδήποτε σχέση μεταξύ των μεταβλητών και μπορούν να εξάγουν μια 

επιτυχημένη πρόβλεψη από μια μεγάλη δεξαμενή δεδομένων. Στην παρούσα εργασία 

καταγράφεται η ανάγκη που προέκυψε από τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα 

ιδρύματα για την υιοθέτηση τέτοιων μοντέλων με στόχο την ορθολογικότερη λήψη 

αποφάσεων. Στη συνέχεια, αναλύεται η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα μηχανικής 

ανάλυσης , η Azure ML για την οποία παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματά της και 

αποδεικνύουν την κεντρική σημασία που έχουν οι πλατφόρμες μηχανικής μάθησης στο 

στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και των οργανισμών Τέλος, καταγράφονται 

συμπεράσματα και προβληματισμοί που προέκυψαν μέσα από την αξιοποίηση 

διαφόρων τύπων αλγορίθμων.  
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Abstract 

It has been claimed that a great increase in the field of data science has been displayed. 

The majority is aware of the flow of coding when it comes to insert some data so as to 

be able to take advantage of the outputs. The science of algorithms revised this process 

as those outputs turned to a useful tool producing models of predictive analysis. They 

can essentially predict a situation for a data set. A good illustration of those models are 

demonstrated in this dissertation as a result of the need that has already arisen from the 

companies, organizations and institutions regarding the rational decisions that have to 

take. Following that, the most common engineering analysis platform, Azure ML, is 

analyzed, the advantages of which are displayed in order to prove that those types of 

platforms are part and parcel of the rational planning of companies and organizations. 

This platform comes to the users with easy accessibility and flexibility when entering 

inserting data as well as retrieving information from the module in which dynamic 

examples are performed. In conclusion, there are evidence and results that stem from 

the assessment and the evaluation of Azure ML while simultaneously remediation of 

the structure and the operation are also demonstrated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Πίνακας περιεχομένων  

Περίληψη (Abstract) ii 

Abstract iii 

Πίνακας περιεχομένων iv 

Κατάλογος εικόνων vi 

1. 1 

1.1. 1 

1.2. 1 

1.3. 2 

2. 4 

2.1. 6 

2.1.1 Βήματα δημιουργίας προγνωστικού μοντέλου 6 

2.1.2. Περίληψη 7 

3. 8 

3.1. 8 

3.2. 8 

3.3. 9 

3.4. 10 

4. 12 

4.1. 12 

4.2. 12 

4.3. 13 

4.3.1 Ανάλυση πελατών ανα χώρα 13 

4.3.2 Ανάλυση πελατών ανα κλαδο 13 

4.3.3 Ανάλυση πελατών ανά πλήθος εργαζομένων και εσόδων 14 

4.4. 16 

4.4.1. 16 

4.4.2. 18 

4.4.3. 21 

4.4.4. 22 

4.4.5. 24 

5. 29 

5.1. 29 



5 

 

5.2. 29 

5.3. 30 

5.3.1. 30 

6. 32 

6.1. 32 

6.2. 32 

6.2.1. 33 

6.3. 37 

6.3.1. 37 

6.3.2. 38 

7. 45 

7.1. 45 

7.2. 46 

7.3. 47 

8. 49 

8.1. 49 

9. 50 

9.1. 50 

9.2. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Κατάλογος εικόνων  

Εικόνα 1 - Στάδια Μηχανικής Μάθησης .................................................................... 5 

Εικόνα 2 - Λειτουργία Προγνωστικής Ανάλυσης ....................................................... 6 

Εικόνα 3 - Δημιουργία νέου project ......................................................................... 10 

Εικόνα 4 - Εισαγωγή αρχείου δεδομένων ................................................................ 10 

Εικόνα 5 - Ανάλυση πελατών ανά χώρα .................................................................. 14 

Εικόνα 6 - Ανάλυση πελατών ανά κλάδο ................................................................. 15 

Εικόνα 7 - Ανάλυση πελατών Azure ML ανά πλήθος εργαζομένων ......................... 15 

Εικόνα 8 - Ανάλυση πελατών Azure ML ανά έσοδα ................................................ 16 

Εικόνα 9 - Πείραμα “Πρόβλεψη τιμών αυτοκινήτου” .............................................. 17 

Εικόνα 10 - Χρήση δείγματος συνόλου δεδομένων .................................................. 17 

Εικόνα 11 - Εμφάνιση συνόλου δεδομένων στον καμβά .......................................... 17 

Εικόνα 12 - Οπτικοποίηση δεδομένων ..................................................................... 18 

Εικόνα 13 - Αναλυτική εμφάνιση δεδομένων .......................................................... 18 

Εικόνα 14 - Ενότητα “Select columns in dataset” .................................................... 19 

Εικόνα 15 - Διαγραφή στήλης με βάση το όνομα ..................................................... 19 

Εικόνα 16 - Εμφάνιση διεγραμμένης στήλης ........................................................... 19 

Εικόνα 17 - Διαγραφή γραμμών .............................................................................. 20 

Εικόνα 18 - Επιτυχής εκτέλεση ενοτήτων ................................................................ 20 

Εικόνα 19 - Σύνδεση νέας ενότητας......................................................................... 22 

Εικόνα 20 - Επιλογή χαρακτηριστικών .................................................................... 22 

Εικόνα 21 - Ενότητα “Split Data” ............................................................................ 23 

Εικόνα 22 - Αλγόριθμος και εκπαίδευση μοντέλου .................................................. 23 

Εικόνα 23 - Ορισμός τιμής πρόβλεψης .................................................................... 24 

Εικόνα 24 - Μονάδα “Score Model” ........................................................................ 24 

Εικόνα 25 - Εκπαιδευμένο μοντέλο ......................................................................... 25 

Εικόνα 26 - Εξαγωγή αποτελεσμάτων ..................................................................... 25 

Εικόνα 27 - Τελική μορφή πειράματος .................................................................... 26 

Εικόνα 28 - Στατιστικά σφάλματα ........................................................................... 27 

Εικόνα 29 - Ιστόγραμμα σφάλματος ........................................................................ 27 

Εικόνα 30 - Αποθηκευμένο πείραμα ........................................................................ 27 

Εικόνα 31 - Προετοιμασία πειράματος ως διαδικτυακή υπηρεσία ............................ 28 

Εικόνα 32 - Αλγόριθμος τύπου μάθησης με επίβλεψη ............................................. 32 



7 

 

Εικόνα 33 - Σύνολο δεδομένων ............................................................................... 33 

Εικόνα 34 - Χρήση ενότητας “Summarize Data” ..................................................... 34 

Εικόνα 35 - Μετατροπή στηλών .............................................................................. 34 

Εικόνα 36 - Μετατροπή στηλών .............................................................................. 35 

Εικόνα 37 - Προβλεπόμενες τιμές ........................................................................... 36 

Εικόνα 38 - Πείραμα “Καρδιοπάθεια” ..................................................................... 36 

Εικόνα 39 - Αποτελέσματα αξιολόγησης ................................................................. 36 

Εικόνα 40 - Σύνολο δεδομένων “protein” ................................................................ 39 

Εικόνα 41 - Επιλογή στηλών ................................................................................... 39 

Εικόνα 42 - Αλγόριθμος “K-Means Clustering” ...................................................... 40 

Εικόνα 43 - Ορισμός “K” παραμέτρου και κεντροειδών .......................................... 40 

Εικόνα 44 - Διάγραμμα διαχωρισμού συμπλεγμάτων .............................................. 41 

Εικόνα 45 - Αποτελέσματα μοντέλου ομαδοποίησης ............................................... 41 

Εικόνα 46 - Τελική μορφή πειράματος “Ομαδοποίηση Χωρών” .............................. 42 

Εικόνα 47 - Γράφημα “White Meat” και “Assignments” ......................................... 42 

Εικόνα 48 - Γράφημα “Country” και “Assignments” ............................................... 43 

Εικόνα 49 - Τελική μορφή πειράματος με χρήση “Sweep Clustering” ..................... 43 

Εικόνα 50 - Νέο διάγραμμα συμπλεγμάτων ............................................................. 44 

Εικόνα 51 - Νέο διάγραμμα “White Meat” και “Assignments” ................................ 44 

Εικόνα 52 - Νέο διάγραμμα “Country” και “Assignments”...................................... 44 

 

 

  

 



1 

 

1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις καθημερινά επεξεργάζονται τεράστιους όγκους 

δεδομένων σε μια προσπάθεια να επιβιώσουν και να ακολουθήσουν τις καταναλωτικές 

ανάγκες. Παρόλα αυτά, εξαιτίας αυτού του όγκου δεδομένων δημιουργήθηκε η ανάγκη 

εύρεσης ενός μοντέλου που θα προβλέπει καταστάσεις και δεν θα επεξεργάζεται μόνο τα 

δεδομένα. 

 Μέσα από τη στατιστική , υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων αξιοποιώντας 

τις κατάλληλες παραμέτρους. Αυτή η επιλογή όμως, αναφέρεται σε σχετικά μικρό όγκο 

δεδομένων και παρουσιάζει ένα αποτέλεσμα που δεν δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να προβλέψουν καταστάσεις και να λάβουν ορθολογικότερες αποφάσεις για 

τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Αντίθετα με αυτή την προσέγγιση , ο στόχος της 

μηχανικής μάθησης είναι η βελτιστοποίση και η αύξηση της αποτελεσματικότητας 

αγνοώντας κάθε μεταβλητή αφού ο ίδιος ο αλγόριθμος θα ορίσει τις παραμέτρους. 

Επίσης η μηχανική μάθηση αξιοποιείται καλύτερα σε τεράστιες δεξαμενές δεδομένων 

αφού όσο αυξάνεται ο αριθμός των δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν στο πείραμα , 

τόσο αυξάνεται και το ποσοστό ακρίβειας της πρόβλεψης.   

Αυτό αποτέλεσε κίνητρο για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργνασιμούς να στραφούν 

προς αυτόν τον κλάδο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Ζούμε επίσης σε μια εποχή που παρουσιάζει τεράστιο όγκο δεδομένων. Δεδομένα τα 

οποία είναι προσβάσιμα μεν αλλά αδύνατο να αντιμετωπιστούν από ένα απλό πρόγραμμα 

ή και τον ίδιο τον άνθρωπο.  

Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι να αποτυπωθεί η ανάγκη που είχαν οι επιχειρήσεις, 

οι οργανισμοί και τα ιδρύματα ώστε να υπάρξει μια φόρμουλα , ένα μέσο αξιοποίησης 

ολων αυτών των δεδομένων. Μοντέλα προγνωστικής ανάλυσης που ήρθαν για να 

ικανοποιήσουν αυτήν την ανάγκη υπάρχουν αρκετά. Το μοντέλο όμως της Microsoft , το 

οποίο ονομάζεται AZURE ML , δείχνει να είναι το επικρατέστερο αυτήν την ώρα και θα 

χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω εργασία ώστε να καταγραφούν παραδείγματα που έχουν 

ως στόχο να αναδείξουν λύσεις που προσφέρει μια τέτοια πλατφόρμα στα προβλήματα 

που αντιμετώπισαν επιχειρηματικές οντότητες και οργανισμοί. 
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1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

Η εκπόνηση της εν λόγω διπλωματικής εργασίας , οδηγεί μέσα από παραδείγματα που 

διατυπώνονται να γίνει αντιληπτή η κεντρική σημασία , για πολλές δεξιότητες και ρόλους 

, που κατέχουν τα μοντέλα προγνωστικής ανάλυσης. Με το πέρας της διπλωματικής 

εργασίας είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε εάν τελικά μέσω αυτών των συστημάτων 

υπάρχει ορθολογικότερη αξιολόγηση ευκαιριών και κινδύνων. Εάν τελικά ορθώς 

αποτελούν στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο , είναι σημαντικό να γίνει μια συνοπτική αναφορά 

στην έννοια της μηχανικής μάθησης, τον λόγο ύπαρξής της και γιατί έχει φτάσει σήμερα 

να αποτελεί κεντρικό πυρήνα στρατηγικού σχεδιασμού για τους μεγαλύτερους 

οργανισμούς παγκοσμίως. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια , άνθρωποι με ισχυρό τεχνολογικό 

αλλά και οικονομικό υπόβαθρο προσπαθούσαν να εφαρμόσουν μοντέλα προβλέψεων για 

την καλύτερη διεκπεραίωση μεγάλων έργων επεξεργασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα για 

την πλατφόρμα AZURE ML , οι πρώτη απόπειρα πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο του 

2010. Ωστόσο, η σημερινή της ονομασία υπάρχει από τον Απρίλιο του 2014. 

Οι πληροφορίες αυτές ανακτήθηκαν κυρίως από επιστημονικά άρθρα του εξωτερικού , 

καθώς τέτοιες πλατφόρμες προγνωστικής ανάλυσης έχουν προκαλέσει έντονη , θετική , 

ανησυχία στους επιστήμονες. Οργανισμοί που κάνουν χρήση τέτοιων αναλυτικών 

μεθόδων πρόβλεψης μπορούν να αποκομίσουν οφέλη ενίσχυσης επιχειρηματικών 

διαδικασιών όπως βελτίωσης και άμεση λήψης αποφάσεων , αυτοματοποίησης 

διαδικασιών, προβλέψεων κινδύνων. Είναι φανερό πως αναφερόμαστε σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς αναλόγως με τον όγκο των δεδομένων που 

διαθέτουμε και την σωστή αξιοποίηση αυτών. Αυτή είναι και η πρόκληση που πηγάζει 

από αυτό το περιβάλλον αφού πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τα οποία θα 

οδηγήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας στρατηγικού σχεδιασμού 

και ανάπτυξης για μια οντότητα αποτελεί το κόστος λειτουργικών και παγίων εξόδων 

που έχει να αντιμετωπίσει . Η λανθασμένη αντίληψη του περιβάλλοντος που 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει και στην ολική της καταστροφή. 

Συνεπώς μοντέλα πρόβλεψης επιχειρηματικών κινδύνων και καταστάσεων αποτελούν 

σίγουρα έναν αδιαπραγμάτευτο σύμμαχο για κάθε επιχείρηση. Θα πρέπει όμως να 

υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του κόστους που προσφέρει η αξιοποίηση μιας τέτοιας 

πλατφόρμας μηχανικής μάθησης με τις γενικότερες υποχρεώσεις τις επιχειρήσεις έτσι 

ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί με θετικό πρόσημο στις οικονομικές τις καταστάσεις. 
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Γίνεται αναφορά για το κόστος και τα περαιτέρω έξοδα που προκύπτουν υιοθετώντας μια 

τέτοια πλατφόρμα. Όπως γίνεται αντιληπτό και θα διατεθεί και παρακάτω, 

αναφερόμαστε σε πάγιο έξοδο με αναβαθμίσεις και σίγουρα θα πρέπει να το γνωρίζει η 

επιχείρηση ή  οργανισμός προτού το εγκαταστήσει. 

Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά μέσα από διαγράμματα και αριθμούς που 

χρησιμοποιήθηκαν σε παραδείγματα που αναλύονται παρακάτω. Επιχειρήσεις 

οργανισμοί αλλά και Ιδρύματα έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτές τις προβλέψεις που 

προκύπτουν μέσα από τα μοντέλα προγνωστικής ανάλυσης και για αυτό το λόγο τα 

παραδείγματα καλύπτουν όλο το φάσμα των οντοτήτων. Η μεθοδολογία στη βάση της 

πηγάζει μέσα από την πλατφόρμα Azure ML καθώς χρησιμοποιήθηκε για όλα τα 

παραδείγματα. Το καθένα όμως οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα και 

συμπεράσματα. 

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο καταγράφονται και αναλύονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν. Η δυναμική τέτοιων μοντέλων είναι μεγάλη και αποτυπώνεται στα 

συμπεράσματα παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αναφερόμαστε σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον το οποίο αντλεί δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση αυτών των 

δεδομένων και στον τρόπο άντλησης και στον τρόπο επεξεργασίας. Έπειτα της όλης 

ενασχόλησης μου με το συγκεκριμένο θέμα, στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων 

αξιολογούνται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές πτυχές που παρατηρήθηκαν κατά την 

λειτουργία μιας πλατφόρμας μηχανικής μάθησης. 
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2. Μηχανική Μάθηση 

2.1. Μηχανική Μάθηση 

Η Μηχανική Μάθηση ανήκει στον κλάδο της επιστήμης των υπολογιστών που μελετά 

τον τρόπο με τον οποίο μια μηχανή να μπορεί να «μαθαίνει» μέσω κάποιων δεδομένων 

και στη συνέχεια να μπορεί να προβεί σε προβλέψεις και συμπεράσματα. Όπως ακριβώς 

συμβαίνει με την έννοια «μάθηση» , την οποία δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε 

πληρως με έναν και μόνο ορισμό, ομοίως και για την Μηχανική Μάθηση υπήρξαν 

διάφορες διατυπώσεις ανά τα χρόνια στην προσπάθεια να βρεθεί κάποιος ορισμός, ο 

οποίος θα κάλυπτε την έννοια σε όλο το εύρος της. Μία από τις πρώτες προσπάθειες 

ανήκει στον σχεδιαστή παιχνιδιών Arthur Samuel ο οποίος όρισε το 1959 την Μηχανική 

Μάθηση ως : 

" Το πεδίο μελέτης όπου δίνει στους υπολογιστές την δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς να 

έχουν προγραμματιστεί. " ( Arthur Samuel, 1959 )  

Λίγα χρόνια αργότερα ,το 1997, ο Tom M. Mitchell διατύπωσε έναν πιο εξειδικευμένο 

ορισμό με ευρύτερη χρήση : 

" Ένα πρόγραμμα υπολογιστή λέμε ότι μαθαίνει από την εμπειρία Ε ως προς κάποια κλάση 

εργασιών Τ και μέτρο απόδοσης Ρ, αν η απόδοση του σε εργασίες από το Τ, όπως μετριέται 

από το Ρ, βελτιώνεται με την εμπειρία Ε. " ( Tom M. Mitchell, 1997 ) 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τους παραπάνω ορισμούς η Μηχανική Μάθηση έχει 

στόχο την δημιουργία μηχανών τέτοιων ώστε, μέσα από την αξιοποίηση εμπειρίας και 

γνώσης, η απόδοσή τους να βελτιώνεται. 

Στον χώρο της Μηχανικής Μάθησης υπάρχουν διάφορα είδη αλγορίθμων ο καθένας εκ 

των οποίων δύναται να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο έτσι ώστε για κάθε 

πρόβλημα να υπάρχει τουλάχιστον ένας αλγόριθμος ικανός να χρησιμοποιηθεί. 

Το πιο σημαντικό στάδιο ενός αλγορίθμου είναι η εκπαίδευση, κατά το οποίο ο 

αλγόριθμος δεχόμενος δεδομένα οδηγείται στην δημιουργία της νέας γνώσης που είναι 

και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε επόμενη φάση ακολουθεί το στάδιο της πιστοποίησης 

η οποία πραγματοποιείται είτε από την ίδιο τον αλγόριθμο είτε από τον χρήστη. Τελικά 

η νέα γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου είναι απαραίτητη για την επίλυση 

προβλημάτων. 
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Εικόνα 1 - Στάδια Μηχανικής Μάθησης 

    Ανάλογα με την φύση του προβλήματος η Μηχανική Μάθηση διακρίνεται σε τέσσερις 

κατηγορίες. 

Μάθηση με επίβλεψη (supervised learning) : Το πρόγραμμα δέχεται γνωστές εισόδους 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα με σκοπό την δημιουργία ενός γενικευμένου κανόνα 

και για τις εισόδους χωρίς γνωστή έξοδο. Υπάρχουν δύο κύρια προβλήματα, η 

παρεμβολή και η ταξινόμηση. 

Μη επιβλεπόμενη μάθηση (Unsupervised learning) : Σε αυτή την περίπτωση το 

πρόγραμμα πρέπει να δημιουργήσει ένα μοντέλο βάσει των «αγνώστων» δεδομένων που 

δέχεται για είσοδο. Βασικό πρόβλημα είναι η ομαδοποίηση. 

Ημι-Επιβλεπόμενη Μάθηση (Semi-Supervised learning) : Είναι μια ακόμη μέθοδος η 

οποία ,όπως αναφέρει και το όνομά της, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο παραπάνω. 

Χρησιμοποιεί γνωστές και άγνωστες εισόδους και είναι χρήσιμη καθώς με αυτή τη 

διαδικασία το αποτέλεσμα θα είναι ακριβέστερο. 

Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement learning) : Το πρόγραμμα μαθαίνει μέσω μιας 

στρατηγικής ενεργειών και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Στόχος είναι μετά από 

δοκιμές να επιλεχθεί η καλύτερη ενέργεια δεδομένου του προβλήματος. Χρησιμοποιείται 

κυρίως στον σχεδιασμό. 
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    Η Μηχανική Μάθηση έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τους επιστήμονες και πλέον έχει 

εισαχθεί και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς με την συμβολή της μπορούν να επιλυθούν 

προβλήματα τα οποία είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν από ένα απλό πρόγραμμα ή 

από τον ίδιο τον άνθρωπο, λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων. Το παραπάνω γίνεται 

αντιληπτό και με το πλήθος των εφαρμογών στις οποίες απαντάται. 

 

2.2. Προγνωστική Ανάλυση  

    Η Προγνωστική Ανάλυση (Predictive Analytics) είναι η επιστήμη που 

χρησιμοποιώντας δεδομένα, αλγορίθμους, στατιστική και τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, 

μέσα από ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, δημιουργεί μοτίβα και σχέσεις με στόχο την 

πρόβλεψη ή πιο σωστά την καλύτερη αξιολόγηση του μέλλοντος. 

 

Εικόνα 2 - Λειτουργία Προγνωστικής Ανάλυσης 

 

 

2.1.1 Βήματα δημιουργίας προγνωστικού μοντέλου 

Ανεξαρτήτως μεθοδολογίας ή προβλήματος για την δημιουργία προγνωστικών μοντέλων 

πραγματοποιείται , σχεδόν πάντα, η ακόλουθη διαδικασία: 

 

 

1. Ορισμός έργου , ορισμός, δηλαδή, των στόχων και των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων 
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2. Εξερεύνηση και προετοιμασία δεδομένων , ανάλυση και επιλογή των 

κατάλληλων δεδομένων για τα οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε τα μοντέλα. 

3. Δημιουργία μοντέλων, δοκιμή τους και αξιολόγηση με βάση τους στόχους που 

έχουν τεθεί. 

4. Ανάπτυξη, εφαρμογή των μοντέλων στις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

5. Διαχείριση μοντέλων, για την βελτίωση ακρίβειας και τον περιορισμό των 

άσκοπων δραστηριοτήτων. 

    Οι προγνωστικές αναλύσεις μπορούν να ωφελήσουν ουσιαστικά μια επιχείρηση, 

καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα βελτίωσης της οργάνωσής της και μπορούν να την 

καταστήσουν πιο λειτουργική. Γνωρίζοντας μια επιχείρηση τα πιθανά αποτελέσματα, 

είναι ικανή να δράσει καταλληλότερα για την μεγιστοποίηση της απόδοσής της. 

Επιπροσθέτως, μπορεί να μειώσει τους κινδύνους και να ενισχύσει την επιχειρηματική 

εμπιστοσύνη αφενός δίνοντας στοιχεία για κάθε πιθανή έκβαση συγκεκριμένων 

αποφάσεων και αφετέρου βελτιώνοντας την δημιουργία προτύπων, ώστε να εντοπίσετε 

και να αποτρέπεται η απάτη.  

2.1.2. Περίληψη  

Η λήψη αποφάσεων δεν βασίζεται  στο άγνωστο, αλλά πραγματοποιείται έχοντας ως 

αφετηρία έναν ικανό αριθμό στοιχείων, τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την 

αβεβαιότητα της ορθότητας των αποφάσεων αυτών. 

Βέβαια, συχνά στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Προγνωστικής Ανάλυσης 

παρουσιάζονται και δυσκολίες, όπως η ασυνέπεια των δεδομένων, η έλλειψη 

εμπειρογνωμοσύνης και τα έξοδα επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, όλο 

και περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται προς τον τομέα της Προγνωστικής Ανάλυσης 

για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Η Προγνωστική Ανάλυση εκτός από την 

δυνατότητα πρόβλεψης του μέλλοντος ίσως αποτελεί και ένα κομμάτι του. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή 

Η μεθοδολογική αντιμετώπιση της εν λόγω εργασίας, δημιουργήθηκε κατά την 

ανάγνωση των βιβλίων Joshi A. V. (2020) καθώς και του David Chappell. (2015). 

Συγκεκριμένα , τα βιβλία αυτά αναφέρουν την ανάγκη που δημιουργήθηκε στις 

επιχειρήσεις και στου οργανισμούς για την εκμετάλλευση μοντέλων ανάλυσης τα οποία 

αποτελούν μονόδρομο στη βιωσιμότητά τους. Στην προσπάθεια άντλησης γενικότερων 

πληροφοριών για τις πλατφόρμες μηχανικής μάθησης , και στα δύο βιβλία γίνεται 

αναφορά της πλατφόρμας Azure ML. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτέλεσε και το 

εργαλείο μέσα από το οποίο θα αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Παρουσιάζονται διαγράμματα και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες οδηγούμαστε σε 

περιοχές ερμηνείας δεδομένων που έχουμε εισάγει. Για την καλύτερη κατανόηση και 

παρουσίαση της πλατφόρμας Azure ML δημιουργήθηκε λογαριασμός στο περιβάλλον 

αυτό και χρησιμοποιήθηκαν τρία παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση όχι μόνο 

της πλατφόρμας αυτής αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας τέτοιων μοντέλων 

μηχανικής μάθησης. 

 

3.2. Πηγές άντλησης δεδομένων 

Για την καλύτερη κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας των πλατφόρμων μηχανικής 

μάθησης και κατ’ επέκταση την συμβολή τους στην αντιμετώπιση των αναγκών των 

επιχειρήσεων, οργανισμων και ιδρυμάτων για ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων,  έγινε 

αναζήτηση σε βιβλία ηλεκτρονικά και μη. Τα βιβλία παρουσίαζουν αναλυτικά και 

στοχευμένα τον τρόπο λειτουργίας με διαγράμματα, βήματα και διαδικασία. Ιστορικά, 

θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στο 1959 όπου και γίνεται μια πρώτη απόπειρα να 

ερμηνευτεί το πεδίο μελέτης των υπολογιστών. 

Στην συγκεκριμένη όμως εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα που αντλήθηκαν τα 

νεότερα χρόνια , ήτοι από το 1997 και έπειτα. Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει μια 

έντονη συζήτηση για τις εν λόγω πλατφόρμες και ουσιαστικά αποτελεί το εύρος 

απαντήσεων σε βιβλία και επιστημονικά άρθρα.  

Κατά την συλλογή πληροφοριών ,με στόχο να ερμηνευτεί γιατί μια τέτοια πλατφόρμα 

είναι μείζονος σημασίας για τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας εταιρείας, οργανισμού, 

συναντήθηκαν αρκετά μοντέλα προγνωστικής ανάλυσης. Για παράδειγμα , πλατφόρμες 
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όπως RapidMiner, Databricks Unified Analytics Platform, Alteryx Analytics 

χρησιμοποιούνται αρκετά στον επιχειρηματικό τομέα για την αντιμετώπιση των αναγκών 

της επιχείρησης, δηλαδή βελτιστοποίηση στη λήψη αποφάσεων. Παρόλα αυτά λόγω 

περιορισμένων πόρων και αναφορών, η πλατφόρμα Microsoft Azure ML, επιλέχθηκε ως 

το αναλυτικό παράδειγμα της εργασίας μέσα από την οποία γίνονται κατανοητά η δομή 

και ο τρόπος λειτουργίας τέτοιων πλατφόρμων. 

 

 

3.3. Azure ML 

Για την πλατφόρμα Azure ML έχει πραγματοποιηθεί εκτενέστερη βιβλιογραφική 

αναζήτηση καθώς και μελέτη επιστημονικών άρθρων εξωτερικού καθώς από το 2016 και 

έπειτα γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων της. Στα 

πλαίσια της παρουσίασης και κατανόησης θα γίνουν αναφορές στις προσδοκίες μια 

τέτοιας πλατφόρμας μηχανικής μάθησης  ( Andrea D. Beck, Marius Kurz. ,2021 ) αλλά 

και στην αξιολόγηση αυτής  ( Bochkarev Alexei. ,2018 ). Δημιουργήθηκε ένας 

λογαριασμός χρήσης στο περιβάλλον της Microsoft Azure ML , από όπου και 

αντλήθηκαν δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της. Συγκεκριμένα οφείλει κάποιος να 

γνωρίζει όρους για να μπορέσει να πλοηγηθεί όπως : 

o Workspace name: Το όνομα απαιτείται να είναι μοναδικό και είναι η κύρια μέθοδος 

για τον προσδιορισμό ενός «χώρου εργασίας». 

o Workspace owner: Έγκυρος λογαριασμός Microsoft που χρησιμοποιείται για 

πρόσβαση στο «χώρο εργασίας». 

o Data center location: Ορίζει την φυσική τοποθεσία. 

o Storage account: Ορίζει το μοναδικό λογαριασμό Azure storage για την 

αποθήκευση όλων των δεδομένων. 

o Azure Machine Learning experiments: Ορίζουν τα πειράματα που δημιουργούνται 

στο Azure ML workspace και είναι ο βασικός τρόπος μιας επαναληπτικής 

προσέγγισης λύσεων. Το Azure ML δίνει την επαναληπτική ταχύτητα είτε για την 

γρήγορη αποτυχία ή για την τελική επιτυχία. 

 

Με την κατανόηση των παραπάνω, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η δημιουργία 

παραδειγμάτων ώστε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό επίπεδο το οποίο είναι τα 

αποτελέσματα. 
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Εικόνα 3 - Δημιουργία νέου project 

 

 

Ενδεικτικά χρησιμοποιήθηκε για όλα τα παραδείγματα ο πίνακας εισαγωγής ενός νέου 

project ο οποίος και ακολουθείται από την εισαγωγή ενός συνόλου δεδομένων. 

 

 
Εικόνα 4 - Εισαγωγή αρχείου δεδομένων 

 

Στη συνέχεια και κατα την εισαγωγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν excel τα οποία 

ενημέρωσαν την πλατφόρμα ώστε να μπορέσουν έπειτα μέσα από διεργασίες και 

διαγράμματα να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα. 

 

 

3.4. Συμπεράσματα 

Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών θα μπορούσε να ισομοιραστεί σε βιβλιογραφικές 

αναφορές και εκμετάλλευση μέσω πλοήγησης της εν λόγω πλατφόρμας. Ο λογαριασμός 

στην πλατφόρμας Azure ML είναι δωρεάν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και αυτό 

έδωσε τη δυνατότητα πέρα από το θεωρητικό υλικό της εργασίας να παρουσιαστούν 
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παραδείγματα που θα χρησιμοποιούνταν σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση. Μέσα από 

αυτό είναι εμφανώς ορθολογικότερη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ως συνέπεια η 

καταγραφή των συμπερασμάτων. Βέβαια, το θεωρητικό κομμάτι για την ιστορία και την 

εξέλιξη των πλατφόρμων αυτών με στόχο την ικανοποίηση αναγκών της αγοράς είναι 

καταλύτης και αναγκαίος παράγοντας για την ερμηνεία των συμπερασμάτων που 

αντλήθηκαν μέσα από την πλατφόρμα. 
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4.  Αποτελέσματα Έρευνας 

4.1.  Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και η χρήση της πλατφόρμας Azure 

ML. Όπως προαναφέρθηκε λόγω πλούσιου βιβλιογραφικού υλικού προτιμήθηκε έναντι 

άλλων πλατφόρμων ώστε να αποτελέσει το « μέσο » για να αξιολογηθεί γιατι υπάρχει 

τέτοια έντονη ενασχόληση των επιστημόνων με αυτό το πεδίο μελέτης. Μέσα από 

πίνακες θα δοθούν περαιτέρω πλεονεκτήματα της εν λόγω πλατφόρμας καθώς θα 

αποτυπωθεί και η απήχηση που έχει ανα τον κόσμο και ανα επιχειρήσεις. Με γνώμονα 

την πλατφόρμα Azure ML , θα οδηγηθούμε σε σημαντικά συμπεράσματα για το πεδίο 

μελέτης της μηχανικής μάθησης και τον αντίκτυπό του. 

4.2. Η επιλογή Azure ML 

Η πλατφόρμα Azure Machine είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για δοκιμή 

και ανάπτυξη προγνωστικών λύσεων ανάλυσης στα δεδομένα. Παρέχει τη δυνατότητα 

χρήσης κάθε είδους Μηχανικής Μάθησης, από την κλασική μέχρι και τη βαθιά μάθηση 

με επίβλεψη και μη. Τα μοντέλα που δημοσιεύει μπορούν να επεξεργαστούν και από 

απλές εφαρμογές, όπως το Excel. Γενικότερα, η πλατφόρμα αυτή είναι το περιβάλλον 

που αλληλεπιδρούν η επιστήμη δεδομένων, η προγνωστική ανάλυση, τα δεδομένα και οι 

υπηρεσίες cloud(αφορούν τεχνολογία αποθήκευσης οποιασδήποτε μορφής πληροφορίας 

σε servers). 

Για την ανάπτυξη ενός μοντέλου χρησιμοποιούνται δεδομένα από μία ή και περισσότερες 

πηγές, με την ανάλυση των οποίων παράγεται ένα σύνολο αποτελεσμάτων. Πρόκειται 

για μια επαναληπτική διαδικασία για την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων. Τροποποιώντας 

διάφορες λειτουργίες και παραμέτρους τα αποτελέσματα συγκλίνουν έως ότου επιτευχθεί 

ο επιθυμητός στόχος και έχουμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο. 

Η πλατφόρμα Azure Machine παρέχει ένα περιβάλλον για εύκολη κατασκευή, δοκιμή 

και επανάληψη σε ένα μοντέλο προγνωστικής ανάλυσης. Αρκεί η μεταφορά των 

δεδομένων και των μονάδων ανάλυσης για τον σχηματισμό του πειράματος και η 

πλατφόρμα εκτελεί το πείραμα. Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας , μετατροπής 

παραμέτρων, αποθήκευσης και επανεκτέλεσης του πειράματος. Τέλος, μπορεί να 

δημοσιευτεί στον ιστό έτσι ώστε υπάρχει και πρόσβαση από άλλους. 

Η πλατφόρμα Azure Machine παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται οι 

προγραμματιστές και οι επιστήμονες δεδομένων για τις εργασίες τους. Αναλυτικότερα, 
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υπάρχει ο σχεδιαστής Azure για την δημιουργία των πειραμάτων, η επέκταση μηχανικής 

εκμάθησης που περιλαμβάνει ένα περιβάλλον για την κατασκευή και διαχείριση των 

εργασιών Μηχανικής Μάθησης, την μηχανική εκμάθηση CLI που περιέχει εντολές για 

διαχείριση και πληθώρα ακόμα εργαλείων. 

 

4.3. Γενικά Οφέλη Azure ML 

Από το καλοκαίρι του 2014, με την έναρξη της λειτουργίας του, η πλατφόρμα Azure 

Machine έχει συμβάλλει σημαντικά στη διεκπεραίωση μεγάλων έργων επεξεργασίας 

δεδομένων. Λειτουργεί με το δημόσιο Azure cloud και έτσι οι χρήστες δεν χρειάζεται να 

αγοράσουν ξεχωριστά το λογισμικό και το υλικό ,ούτε να ανησυχούν για την συντήρηση 

και την ανάπτυξη. Μέσω του ML Studio, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και 

άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις στην επιστήμη δεδομένων, οι πιο έμπειροι 

επιστήμονες μπορούν να δημιουργήσουν μοντέλα με ευκολία ακόμα και χωρίς δεδομένα 

ή αναπτύσσοντας τον δικό τους κώδικα ή ακόμα και χρησιμοποιώντας έναν κώδικα από 

τους ήδη υπάρχοντες στην πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο η πλατφόρμα όχι απλά 

μειώνει την απαίτηση κωδικοποίησης, αλλά εξοικονομεί και χρόνο παρέχοντας κώδικες 

μέσω της βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει. 

Η βιβλιοθήκη αλγορίθμων που αναφέραμε, η διαδραστική και ευκολόχρηστη πλατφόρμα 

και η αποθήκευση μοντέλων είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του Azure ml. Πιο αναλυτικά, 

μέσω της πλατφόρμας η διαδικασία ανάπτυξης μοντέλων γίνεται πολύ πιο εύκολη με την 

εύχρηστη λειτουργία drag & drop που λειτουργεί σε σύνολα δεδομένων. Δίνεται επίσης 

η δυνατότητα επεξεργασίας ενός μοντέλου, αποθήκευσης αντιγράφου, εκτέλεσης και 

μετατροπής πειραμάτων.  

Όλοι οι αλγόριθμοι που περιλαμβάνονται στην βιβλιοθήκη είναι στη διάθεση των 

προγραμματιστών. Υπάρχουν API (Automatic Programming Interface) τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των προγνωστικών μοντέλων των έργων 

τους. Ένα μοντέλο που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα μπορεί να προωθηθεί 

απευθείας στον ιστό, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους να το παρακολουθήσουν. 

Επίσης, τα δημοσιευμένα μοντέλα μπορούν οι δημιουργοί τους να τα ενημερώνουν και 

να τα διαχειρίζονται. 

Πέρα από τις ευκολίες χρήσης, το Azure ML παρουσιάζει και ένα ακόμα σημαντικό 

πλεονέκτημα, την Cortana Intelligence Gallery. Είναι ο “χώρος” στον οποίο 

προγραμματιστές και χρήστες από διαφορετικά μέρη μπορούν να συγκεντρωθούν και να 
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ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις και γνώσεις. Οι χρήστες μπορούν να βρουν λύσεις στα 

προβλήματα τους καθώς και να θέσουν ερωτήσεις στους προγραμματιστές συναδέλφους 

τους. 

 

4.3.1 Ανάλυση πελατών ανα χώρα 

Χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Azure ML. Στην 

κατηγορία της Μηχανικής Μάθησης, η πλατφόρμα κατέχει το 5.3% περίπου της αγοράς 

ανάμεσα σε άλλα σημαντικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 

μεγαλύτερο ποσοστό πελατών βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το 

αμέσως επόμενο να βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια θα βρούμε μεγάλες 

χώρες όπως Γερμανία και Καναδά αλλά σε μικρότερα ποσοστά παρατηρείται ότι χρήση 

της πλατφόρμας γίνεται και σε μικρότερες χώρες όπως η Κένυα. 

 

Εικόνα 5 - Ανάλυση πελατών ανά χώρα 

 

 

4.3.2 Ανάλυση πελατών ανα κλάδο 

Κοιτάζοντας τις εταιρείες ανά κλάδο, φαίνεται ότι το φάσμα των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν το Azure ML είναι μεγάλο. Τα μεγαλύτερα κομμάτια ανήκουν στην 

βιομηχανία λογισμικού υπολογιστών και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες. Χρήση όμως 

της πλατφόρμας γίνεται και από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, 

υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης, στο εμπόριο ,λιανικό και χονδρικό, ακόμα και στην 

γεωργία.   
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Εικόνα 6 - Ανάλυση πελατών ανά κλάδο 

 

4.3.3 Ανάλυση πελατών ανά πλήθος εργαζομένων και εσόδων 

Τέλος, διαχωρισμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Azure ML γίνεται και με 

βάση των υπαλλήλων που απασχολούν και των εσόδων τους. Όσον αφορά τους 

εργαζόμενους, το 17% των πελατών είναι μικρές επίχειρήσεις (<50 εργαζόμενοι), το 35% 

περίπου είναι μεσαίες επιχειρήσεις και το 47% είναι μεγάλες (>1000 εργαζόμενοι). Σε 

σχέση με τα έσοδα το 43% είναι με σχετικά μικρό κύκλο εσόδων (< $ 50 εκατ. ), το 

μικρότερο ποσοστό είναι μεσαίου κύκλου εσόδων (κοντά στο 8%), ενώ το 42% είναι 

μεγάλου (> $ 1000 εκατ. ). 

 

 

Εικόνα 7 - Ανάλυση πελατών Azure ML ανά πλήθος εργαζομένων 
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Εικόνα 8 - Ανάλυση πελατών Azure ML ανά έσοδα 

 

 

 

4.4. Αναλυτική προσέγγιση μέσω παραδείγματος 

Σε αυτή την υπο-ενότητα θα δημιουργήσουμε ένα νέο πείραμα μηχανικής εκμάθησης 

στην πλατφόρμα Azure ML. Το πείραμά μας, θα έχει στόχο την πρόβλεψη τιμής ενός 

αυτοκινήτου με βάση κάποιες παραμέτρους όπως μάρκα αυτοκινήτου και τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Τα βήματα τα οποία θα εκτελεστούν είναι: 

1. Δημιουργία μοντέλου, δηλαδή λήψη και προετοιμασία των δεδομένων καθώς και 

ορισμός χαρακτηριστικών, 

2. Εκπαίδευση μοντέλου, με επιλογή και εφαρμογή του αλγορίθμου και 

3. Δοκιμή και βαθμολόγηση του μοντέλου, που θα γίνει με την πρόβλεψη νέων 

τιμών. 

 

4.4.1. Λήψη δεδομένων 

Το πιο βασικό στην μηχανική εκμάθηση είναι τα δεδομένα. Από αυτά ξεκινάει και η 

δημιουργία των πειραμάτων και των μοντέλων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα γίνει 

χρήση ενός δείγματος δεδομένων που παρέχει το Azure ML Studio και ονομάζεται 

“Automobile price data(Raw)”. Περιλαμβάνει πληροφορίες για διάφορα αυτοκίνητα και 

ειδικότερα για την μάρκα, την τιμή, το μοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία κενού πειράματος. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9, 

τα νέα πειράματα ονομάζονται με την ημερομηνία. Καθώς όλα τα πειράματα μπορούν να 

μετονομαστούν το συγκεκριμένο θα ονομαστεί “Πρόβλεψη τιμών αυτοκινήτου”. 

 

 

Εικόνα 9 - Πείραμα “Πρόβλεψη τιμών αυτοκινήτου” 

 

Στα αριστερά της οθόνης ,εικόνα 10, εμφανίζεται μια στήλη με δείγματα συνόλων 

δεδομένων και μονάδων. Από εκεί και αναζητώντας με την λέξη “automobile”, εικόνα 

11, θα διαλέξουμε τα δεδομένα για το πείραμα, τα οποία στη συνέχεια θα πάρουμε πάνω 

στον καμβά του πειράματος. 

 

 

Εικόνα 10 - Χρήση δείγματος συνόλου δεδομένων 

 

 

 

Εικόνα 11 - Εμφάνιση συνόλου δεδομένων στον καμβά 
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Για την ακριβή γνώση του περιεχομένου των συγκεκριμένων δεδομένων, χρειάζεται η 

οπτικοποίηση (visualize). Η επιλογή εμφανίζεται κάνοντας click στο πεδίο του συνόλου 

δεδομένων. 

 

Εικόνα 12 - Οπτικοποίηση δεδομένων 

4.4.2. Προετοιμασία δεδομένων 

Τα σύνολα δεδομένων, τις περισσότερες φορές, απαιτούν κάποιου είδους επεξεργασία 

για να μπορέσουν να αναλυθούν. Για να μην χρήζουν επεξεργασίας θα πρέπει να είναι 

καθορισμένες όλες οι τιμές ή να καθοριστούν από τον χρήστη. Ο καθορισμός αυτός των 

τιμών που λείπουν είναι αναγκαίος για την χρήση περισσότερων ενοτήτων(modules). Στο 

πείραμα που εργαζόμαστε, είναι φανερό ότι λείπουν τιμές και ειδικότερα από την δεύτερη 

στήλη της εικόνας 13 (normalized-losses).  

 

 

Εικόνα 13 - Αναλυτική εμφάνιση δεδομένων 

 

Η πρώτη ενότητα που θα προστεθεί θα αφορά την κατάργηση της στήλης από την οποία 

λείπουν οι περισσότερες τιμές και εν συνεχεία η δεύτερη ενότητα θα καταργεί 

οποιαδήποτε στήλη χρειάζεται λόγω μη καθορισμού όλων των τιμών. 
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Η διαδικασία γίνεται με την ενότητα “Select columns in dataset”, την οποία αφού την 

βρούμε στην αριστερή στήλη την τοποθετούμε κάτω από το σύνολο δεδομένων μας. 

 

Εικόνα 14 - Ενότητα “Select columns in dataset” 

 

Ανοίγοντας την ενότητα, υπάρχει η επιλογή κατάργηση στήλης δίνοντας το όνομα της. 

Στα δεξιά της οθόνης θα εμφανίζεται το όνομα της διεγραμένης στήλης. 

 

Εικόνα 15 - Διαγραφή στήλης με βάση το όνομα 

 

 

Εικόνα 16 - Εμφάνιση διεγραμμένης στήλης 
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Η επόμενη ενότητα που θα χρησιμοποιηθεί ονομάζεται “Clean missing data”. Μετά την 

εύρεση και την σύνδεσή της στον καμβά, με παρόμοιο τρόπο όπως την προηγούμενη, 

επιλέγοντας την εντολή “Remove entire row” και θέτοντας όρια για τον αριθμό των τιμών 

που λείπουν αφαιρούμε γραμμές που έχουν τυχόν τιμές που λείπουν. 

 

Εικόνα 17 - Διαγραφή γραμμών 

 

Για την ολοκλήρωση θα εκτελέσουμε το πείραμα και δίπλα στις ενότητες θα εμφανιστεί 

ένα πράσινο σημάδι που σημαίνει την επιτυχία της εκτέλεσης. Ύστερα και από την 

εκτέλεση αν ξανά επιλέξουμε την οπτικοποίηση των δεδομένων θα παρατηρήσουμε ότι 

η στήλη “normalized-losses” δεν υπάρχει πλέον, όπως επίσης και όποια άλλη ελλιπής 

γραμμή. 

 

Εικόνα 18 - Επιτυχής εκτέλεση ενοτήτων 
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4.4.3. Ορισμός χαρακτηριστικών 

Τώρα που τα δεδομένα είναι έτοιμα για ανάλυση, είναι η ώρα για την επιλογή των 

χαρακτηριστικών που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο για την πρόβλεψη. Στην 

μηχανική εκμάθηση, με τον όρο χαρακτηριστικά (features), εννοούνται ατομικές 

μετρήσιμες ιδιότητες, σχετικές με το πείραμα. Στο σύνολο δεδομένων που 

χρησιμοποιείται στο παράδειγμά μας, κάθε μια από τις γραμμές αντιπροσωπεύει ένα 

συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ενώ κάθε στήλη ένα χαρακτηριστικό του (Εικόνα 13). 

Για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού μοντέλου πρόβλεψης, απαιτείται η επιλογή 

ενός καλού συνόλου χαρακτηριστικών. Ορισμένες λειτουργίες είναι προτιμότερες για 

την πρόβλεψη κάποιου στόχου, εξού και η έννοια του καλού συνόλου. Υπάρχουν επίσης 

χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με άλλα, γεγονός που επιτρέπει την αφαίρεση του ενός 

ή παραπάνω. Για την επίτευξη των παραπάνω εκτός της γνώσης σχετικά με το πρόβλημα, 

ορισμένες φορές χρειάζεται και πειραματισμός στην επιλογή των χαρακτηριστικών. 

Στο πείραμα που εκτελούμε και με βάση τα παραπάνω υπάρχουν στήλες πανομοιότυπες. 

Δύο από αυτές είναι με το όνομα “Πόλη” (city-mpg) και “Αυτοκινητόδρομος” (highway-

mpg), κατά συνέπεια μια θα αφαιρεθεί. Υπάρχουν διάφορα υποσύνολα χαρακτηριστικών 

που μπορούν να δημιουργηθούν. Ένα από αυτά που θα χρησιμοποιηθεί περιέχεις τις εξής 

στήλες: 

● Μάρκα (make) 

● Στυλ αμαξώματος (body style) 

● Βάση τροχού (wheel-base) 

● Μέγεθος κινητήρα (engine-size) 

● Ιπποδύναμη (horsepower) 

● Στροφές ανά λεπτό (peak-rpm) 

● Αυτοκινητόδρομος (highway-mpg) 

● Τιμή (price) 

Η επιλογή αυτή γίνεται ξανά με την χρήση της ενότητας “Select columns in dataset” αλλά 

με την εντολή “Select features for prediction”, στην οποία θα προσθέσουμε τις στήλες 

του υποσυνόλου. Η ενότητα αυτή θα δημιουργήσει ένα νέο σύνολο δεδομένων που θα 

περιλαμβάνει  μόνο τις επιλεγμένες στήλες οι οποίες θα περάσουν στον αλγόριθμο που 

θα χρησιμοποιηθεί. 
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Εικόνα 19 - Σύνδεση νέας ενότητας 

 

Εικόνα 20 - Επιλογή χαρακτηριστικών 

 

 

4.4.4. Επιλογή και εφαρμογή αλγορίθμου 

Η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης αποτελείται από δύο μέρη, την εκπαίδευση και 

τις δοκιμές. Επιτυγχάνονται με την χρήση των δεδομένων μας, πρώτα για να 

εκπαιδεύσουμε το μοντέλο και στην συνέχεια για την ακρίβεια των προβλέψεων του. 

Αρχικά, το μοντέλο εκπαιδεύεται μέσα από ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο 

περιλαμβάνει την τιμή, συσχετίζοντας χαρακτηριστικά αυτοκινήτων και τιμές. Στη 

συνέχεια το μοντέλο μόνο με τα χαρακτηριστικά δοκιμάζεται στην πρόβλεψη της 

γνωστής τιμής.  

Στη μηχανική μάθηση η ταξινόμηση και η παλινδρόμηση είναι δύο τύποι αλγορίθμων 

που χρησιμοποιούνται. Η ταξινόμηση χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη απάντησης από 

καθορισμένο σύνολο, όπως ένα χρώμα, ενώ η παλινδρόμηση για την πρόβλεψη αριθμών. 

Στόχος του μοντέλου μας είναι η πρόβλεψη τιμών και για αυτό τον λόγο ο αλγόριθμος 

θα είναι παλινδρόμησης. 
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Το ίδιο σύνολο δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση του μοντέλου, 

αλλά και για τις δοκιμές. Θα διαιρεθεί σε δύο επιμέρους ξεχωριστά σύνολα, το 

μεγαλύτερο εκ των οποίων προορίζεται για την εκπαίδευση. Τον διαχωρισμό τον 

πραγματοποιεί η ενότητα “Split Data”, μέσω της οποίας δηλώνεται και το μέγεθος των 

συνόλων. 

 

Εικόνα 21 - Ενότητα “Split Data” 

 

 

Για την εκπαίδευση, από την αριστερή στήλη, επιλέγονται ο αλγόριθμος γραμμικής 

παλινδρόμησης (Linear Regression) και η μονάδα “Train Model” και συνδέονται όλα 

στον καμβά με τις προηγούμενες εντολές. 

 

Εικόνα 22 - Αλγόριθμος και εκπαίδευση μοντέλου 
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Στην μονάδα “Train Model”, θα οριστεί η στήλη “Τιμή” ως το ζητούμενο της πρόβλεψης 

του μοντέλου. 

 

Εικόνα 23 - Ορισμός τιμής πρόβλεψης 

 

 

4.4.5. Πρόβλεψη νέων τιμών 

Επόμενο βήμα είναι η βαθμολόγηση του μοντέλου, το οποίο πραγματώνει η μονάδα 

“Score Model”. Στον καμβά θα συνδεθεί αρχικά με την μονάδα ‘Train Model” αλλά και 

με την ενότητα “Split Data”. Η σύνδεση με την ενότητα γίνεται για να χρησιμοποιηθεί 

το δεύτερο υποσύνολο που ορίσαμε για την δοκιμή. Στην Εικόνα 24, παρατηρείται ότι το 

75% των δεδομένων υλοποίησε την εκπαίδευση, άρα αυτομάτως το 25% τις δοκιμές. 

 

 

Εικόνα 24 - Μονάδα “Score Model” 
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Εκτελώντας το πείραμα, το μοντέλο παλινδρόμησης είναι πλέον εκπαιδευμένο και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη τιμών. 

 

Εικόνα 25 - Εκπαιδευμένο μοντέλο 

 

  

Με την εκτέλεση του πειράματος, εξάγονται τα αποτελέσματα. Η έξοδος εμφανίζει και 

τις προβλεπόμενες τιμές (Scored Labels) και τις γνωστές τιμές (Price). 

 

Εικόνα 26 - Εξαγωγή αποτελεσμάτων 

 

Τελευταίο στάδιο είναι ο έλεγχος της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Η τελευταία ομάδα 

που χρησιμοποιείται είναι η “Evaluate Model”, συνδέοντάς το με την βαθμολόγηση του 

μοντέλου. 
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Εικόνα 27 - Τελική μορφή πειράματος 

 

 

 

Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης εμφανίζονται με τα παρακάτω στατιστικά: 

● Mean Absolute Error (MAE): Ο μέσος όρος των απόλυτων 

σφαλμάτων (ως σφάλμα ορίζεται η διαφορά της προβλεπόμενης 

και της γνωστής τιμής) 

● Root Mean Square Error (RMSE): Η τετραγωνική ρίζα του 

μέσου όρου των τετραγώνων των σφαλμάτων 

● Relative Absolute Error: Ο μέσος όρος των απόλυτων 

σφαλμάτων, σε σχέση με το απόλυτο της διαφοράς μεταξύ των 

πραγματικών τιμών και του μέσου όρου τους. 

● Relative Squared Error: Ο μέσος όρος των τετραγώνων των 

σφαλμάτων, σε σχέση με το τετράγωνο της διαφοράς των 

πραγματικών τιμών και του μέσου όρου τους. 

● Coefficient of Determination: Συντελεστής που δείχνει πόσο 

καλά ταιριάζει το μοντέλο στα δεδομένα. Γνωστός ως η 

τετραγωνική τιμή R (R2). 

Όσο μικρότερη είναι η τιμή για κάθε ένα από τα παραπάνω στατιστικά σφάλματα, τόσο 

πιο κοντά στις πραγματικές είναι οι προβλεπόμενες τιμές. Για την τιμή του συντελεστή 

R2, όσο πιο κοντά βρίσκεται στο ένα (1,00) τόσο πιο ακριβείς είναι οι προβλέψεις. 
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Εικόνα 28 - Στατιστικά σφάλματα 

 

 

Εικόνα 29 - Ιστόγραμμα σφάλματος 

 

Το μοντέλο πλέον είναι λειτουργικό και εκπαιδευμένο να πραγματοποιεί προβλέψεις, 

παράγοντας λογικά αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο υπάρχει η δυνατότητα 

αποθήκευσης του πειράματος, με την επιλογή “Save As” στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Αυτόματα το πείραμα θα εμφανιστεί στην καρτέλα με τα πειράματα και θα είναι 

διαθέσιμο για προβολή και επεξεργασία αν χρειαστεί. 

 

 

Εικόνα 30 - Αποθηκευμένο πείραμα 
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Το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση της επιλογής “Set Up Web Service”. Ιδανικά, θα ήταν 

προτιμότερη η εκ νέου αποθήκευση του πειράματος με διαφορετικό όνομα γιατί 

εκτελώντας την συγκεκριμένη επιλογή θα γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στο πείραμα, 

με σκοπό την δημοσίευσή του ως διαδικτυακή υπηρεσία. Οι εργασίες πραγματοποιούνται 

αυτόματα από το Azure ML Studio και πρόκειται για: 

✔ Πρόσθεση μονάδας εισαγωγής υπηρεσίας ιστού (Web Service 

Input) 

✔ Πρόσθεση μονάδας εξόδου υπηρεσίας ιστού (Web Service 

Output) 

✔ Αποθήκευση του μοντέλου στην καρτέλα “Trained Models”  

 

Στην Εικόνα 31, φαίνονται οι μονάδες που προστέθηκαν, καθώς και η αλλαγή στις 

διαδρομές που είναι πλέον διαφορετικές από αυτές που εκτελέστηκαν στην δημιουργία 

του πειράματος. 

 

Εικόνα 31 - Προετοιμασία πειράματος ως διαδικτυακή υπηρεσία 
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5. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

5.1. Εισαγωγή 

Αναλύοντας την παραπάνω βιβλιογραφία αξίζει να σημειωθεί πως ενώ ανησυχίες και 

ευρήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο πεδίο μελέτης της μηχανικής μάθησης 

εντοπίζονται από το μακρινό 1957, ουσιαστική αναζήτηση παρατηρείται τα τελευταία 

είκοσι χρόνια. Σε αυτό το χρονολογικό εύρος κυμαίνεται και η εν λόγω διπλωματική 

εργασία καθώς γίνονται αναφορές για μοντέλα προγνωστικών αναλύσεων , έτος 2010, 

αλλά και μια σφαιρικότερη εισαγωγή στη στατιστική μάθηση μέσα από την αξιοποίηση 

τέτοιων μηχανών , έτος 2013. 

5.2. Ανάλυση μετάβασης στην εποχή της μηχανική μάθησης 

Υλικό αναζήτησης σε βιβλία και ηλεκτρονικές πηγές υπάρχει άφθονο συνεπώς ήταν 

κρίσιμης σημασίας να φιλτραριστούν τα δεδομένα και να παρουσιαστούν συνοπτικά 

αποδίδοντας όμως τη σωστή ερμηνεία. Η ακολουθία που επικρατούσε στον παραδοσιακό 

προγραμματισμό αναφέρεται σχεδόν σε όλες τις πηγές θέλοντας να δείξουν αυτήν την 

μετάβαση αλλά κυρίως στο βιβλίο του Jeff Barnes. (2015). Azure Machine Learning, 

Microsoft Azure Essentials: Microsoft Corporation. Ουσιαστικά αποτυπώνεται η 

ακολουθία πως ο προγραμματισμός είναι να εισάγουμε ένα πρόγραμμα και δεδομένα σε 

έναν υπολογιστή και να αντλήσουμε πληροφορίες για αυτά τα δεδομένα. 

Αυτό ήρθε να ανατραπεί με την μηχανική μάθηση όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα 

αποτελούν ένα ακατέργαστο πλούτο στα χέρια των προγραμματιστών. Με την 

κατάλληλη όμως προσέγγιση μέσω της μηχανικής μάθησης μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα μοντέλο προγνωστικής ανάλυσης. Αυτό αποτελεί τον επίλογο σε πολλούς ερευνητές 

και πως είναι το εργαλείο του μέλλοντος έτσι ώστε οργανισμοί και επιχειρήσεις να 

επιτύχουν στα πλαίσια της ανάπτυξης τους και του στρατηγικού σχεδιασμού τους μέσω 

της βελτιστοποίησης των αποφάσεων που θα παίρνουν. 

Σε περαιτέρω ανάλυση που έγινε σε αυτήν την μετάβαση από τον παραδοσιακό 

προγραμματισμό στα μοντέλα προγνωστικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε πως ερευνητές 

λαμβάνουν υπόψη και δύο ακόμα παράγοντες για την επιτυχή δημιουργία αυτού του 

μοντέλου. Χαρακτηριστικό είναι το διάγραμμα που αποτυπώνεται στην εικόνα 1 για τα 

στάδια μηχανικής μάθησης. Ερευνητές υποστήριξαν , ορθώς, πως δεν φτάνουν μόνο 

πληροφορίες και δεδομένα για ένα επιτυχημένο μοντέλο προγνωστικής ανάλυσης. Έτσι, 

όπως φαίνεται και στην εικόνα προστέθηκε το στάδιο της πιστοποίησης όπου στην ουσία 
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αναφέρεις τον έλεγχο των δεδομένων εισόδου αλλά και στην πιστοποίηση του ίδιου του 

αλγορίθμου. Η τεχνολογία καθώς προχωράει απαιτεί από τα μοντέλα αυτά να αντέχουν 

και να προσαρμόζονται στις αλλαγές του όγκου των δεδομένων αλλά και στο είδος 

αυτών. Συνεπώς σε όλο αυτό είναι κρίσιμο ο αλγόριθμος να εξετάζεται και να 

πιστοποιείται η ορθή και εύρυθμη λειτουργία του. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνεται είτε 

εσωτερικά είτε από εξωτερικό όργανο. 

 

5.3. Ανάλυση εφαρμογής Azure ML 

Μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στο χώρο της μηχανικής μάθησης είναι η 

πλατφόρμα της Microsoft, Azure ML. Χρησιμοποιήθηκε λόγω της μεγάλης απήχησης 

που έχει έναντι άλλων γεγονός που διευκολύνει την εύρεση υλικού. Επίσης μέσα από 

παραδείγματα που δημιουργήθηκαν από την ίδια την πλατφόρμα αποτυπώνονται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός τέτοιου μοντέλου. 

Στα πρώτα στάδια εξερεύνησης της εν λόγω πλατφόρμας , αποτελεί εντύπωση πως δεν 

είναι καθόλου διαδεδομένη στην Ρωσία ενώ είναι ελάχιστα στην Κίνα. Αναφερόμαστε 

σε τεράστιες βιομηχανικές δυνάμεις καθώς και του πρωτογενή τομέα όπου η αξιοποίηση 

τέτοιων μοντέλων θα έπρεπε να είναι μείζονος σημασίας για τις οντότητες εντός των 

χωρών αυτών. Η απάντηση δεν φαίνεται να δίνεται τεκμηριωμένα σε καμία αναζήτηση 

που πραγματοποιήθηκε εκτός από το γεγονός της αντιπαλότητας που υπάρχει ανάμεσα 

στι χωρες αυτές με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η πλατφόρμα αυτή είναι 

Αμερικάνικη και έχει έντονη απήχηση όπως είναι στο εσωτερικό αλλά και στην Μεγάλη 

Βρετανία. Διαγραμματικά αποτυπώνονται όλα τα παραπάνω στην εικόνα 5 σελίδα 14.  

Αυτο που δεν αποτελεί εντύπωση είναι πως οι κύριοι κλάδοι που έχουν αξιοποιήσει 

αυτήν την πλατφόρμα είναι η οντότητα των υπολογιστών , το οποίο ήταν και 

αναμενόμενο, η επιχειρήσεις του marketing και παροχής υπηρεσιών γενικότερα σε ένα 

εύρος μεταξύ ασφαλειών και ταξιδιωτικών πρακτορείων. Επίσης ψηλά στη λίστα , εικόνα 

6 , είναι και η βιομηχανία αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

5.3.1. Azure ML κόστος και διαθεσιμότητα 

Σημαντική επιλογή, όπως αναφέρθηκε, για τον στρατηγικό σχεδιασμό μια επιχειρήσεις 

αποτελεί και το κόστος που μπορεί να επιφέρει η ενσωμάτωση ενός τέτοιου μοντέλου 

στα πάγια έξοδα. Το κόστος εφαρμογής της Azure ML είναι ένα από τα μικρότερα στην 
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αγορά όπως αυτό διατυπώνεται και στο διάγραμμα 1 και ήταν ένας από τους λόγους που 

προτιμήθηκε αυτή η πλατφόρμα για παρουσίαση έναντι άλλων. Φυσικά αποτέλεσμα 

αυτού είναι και η απήχηση που έχει. Αναλυτικά διαγράμματα αναφορικά με την τιμή και 

την διαθεσιμότητα της πλατφόρμας Azure ML , παρέχονται στο Παράρτημα Α. 
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6. Κατηγοριοποίηση αλγορίθμων Azure ML 

6.1. Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στην εργαλειοθήκη του Azure ML, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 

κατηγορίες αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, πέρα από τις δύο βασικές θεωρίες 

ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Υπάρχουν οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης ( Clustering 

algorithms), που χωρίζουν τα δεδομένα σε κατηγορίες και καθορίζουν ομαδοποιήσεις και 

μοτίβα στο σύνολο των δεδομένων. Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης ανωμαλιών ( Anomaly 

detection algorithms), εντοπίζουν σημεία δεδομένων εκτός των καθορισμένων 

παραμέτρων, ενώ οι αλγόριθμοι χρονοσειρών ( Time series algorithms), δείχνουν πως 

μια δεδομένη τιμή μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. 

Διαφορετικοί αλγόριθμοι αναλύουν τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο, αναλόγως τον 

τύπο του. Συνήθως ομαδοποιούνται στις κατηγορίες μηχανικής μάθησης για τις οποίες 

χρησιμοποιούνται : μάθηση με επίβλεψη, μη επιβλεπόμενη και ενισχυτική μάθηση. 

6.2. Μάθηση με Επίβλεψη 

Η μάθηση με επίβλεψη είναι ένας τύπος αλγορίθμων, που χρησιμοποιεί ένα γνωστό 

σύνολο δεδομένων για τη δημιουργία μοντέλου που στη συνέχεια πραγματοποιεί 

προβλέψεις (όπως το παράδειγμα μας ). Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη όταν γνωρίζουμε 

την μορφή των αποτελεσμάτων. Στην μάθηση με επίβλεψη ανήκουν οι βασικές 

κατηγορίες αλγορίθμων, ταξινόμησης και παλινδρόμησης. 

 

Εικόνα 32 - Αλγόριθμος τύπου μάθησης με επίβλεψη 
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6.2.1. Δημιουργία πειράματος με αλγόριθμο επιβλεπόμενης μάθησης 

 

Στα πλαίσια αυτού του πειράματος θα γίνει η προσπάθεια πρόβλεψης καρδιαγγειακών 

παθήσεων. Σε αντίθεση με το προηγούμενο πείραμα, εδώ δεν θα γίνει χρήση ενός 

δείγματος συνόλου δεδομένων που υπάρχει στην πλατφόρμα. Σε αυτή την περίπτωση θα 

γίνει χρήση ενός συνόλου δεδομένων το οποίο έχει δημιουργηθεί από νοσοκομεία και 

ινστιτούτα καρδιολογίας και υπάρχει στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως 

το φύλο, η ηλικία, η αρτηριακή πίεση και διάφορες ακόμα ιατρικές μετρήσεις. 

Το πρώτο βήμα είναι το “ανέβασμα” αυτών των δεδομένων από την καρτέλα Data-set 

και το πλαίσιο που φαίνεται στην Εικόνα 33. Το μέγεθος δεδομένων που επιτρέπει η 

πλατφόρμα είναι μέχρι 10Gb αποθήκευσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το 

σύνολο δεδομένων είναι έτοιμο για τοποθέτηση στον καμβά του πειράματος, 

πληκτρολογώντας απλά το όνομα του αρχείου στην αναζήτηση. 

 

Εικόνα 33 - Σύνολο δεδομένων 

 

Έχοντας πλέον την βάση δεδομένων, είναι πρακτικό να υπάρχουν και πιο γενικές 

πληροφορίες για κάθε στήλη. Με την χρήση της ενότητας “Summarize Data”, παρέχεται 

η δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών στοιχείων που αφορούν ξεχωριστά την κάθε στήλη, 

όπως η μέγιστη και ελάχιστη τιμή, ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση κ.α. 
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Εικόνα 34 - Χρήση ενότητας “Summarize Data” 

 

Η ενότητα “Summarize Data” είναι χρήσιμη και για την περαιτέρω επεξεργασία των 

δεδομένων μας. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 34, περιέχεται η στήλη “Missing Value 

Count” η οποία αναφέρει αν η κάθε στήλη είναι πλήρως συμπληρωμένη ή αν λείπουν 

τιμές. Με όλες τις τιμές καθορισμένες δεν χρειάζεται η διαγραφή στηλών και γραμμών. 

Η μόνη επεξεργασία που απαιτείται εδώ, είναι η μετατροπή ορισμένων στηλών από 

αριθμητικές σε κατηγορικές. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 35, η στήλη “Φύλο” (sex), 

αποτελείται από τους αριθμούς 0 και 1. Χωρίς την αλλαγή σε κατηγορική στήλη, το 

Azure ML Studio θεωρεί ότι είναι αριθμητική στήλη, αλλοιώνοντας έτσι την 

αποτελεσματικότητα του πειράματος. Η μετατροπή αυτή γίνεται με την ενότητα “Edit 

Metadata” και επιλέγοντας τις συγκεκριμένες στήλες (ονομαστικά) που είναι 

κατηγορικές. 

 

Εικόνα 35 - Μετατροπή στηλών 
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Για να είναι τα δεδομένα έτοιμα για χρήση δεν αρκεί μόνο η μετατροπή των στηλών. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαία κωδικοποίηση, να έχουν οι κατηγορικές στήλες 

δηλαδή το ίδιο πλήθος υποσυνόλων. Οι στήλες “sex” για παράδειγμα κατηγοριοποιείται 

με 0 και 1(δύο υποσύνολα) , ενώ η στήλη “cp” από 0 έως 3(τέσσερα υποσύνολα). Τα 

παραπάνω πραγματοποιούνται με την ενότητα “Convert to Indicator Values” και 

επιλέγοντας τις ίδιες στήλες με πριν (Εικόνα 36).  

 

Εικόνα 36 - Μετατροπή στηλών 

Με την οπτικοποίηση των δεδομένων τώρα φαίνεται αρχικά ότι από τις 14 αρχικές στήλες 

έχουμε πλέον 31, γεγονός που βοηθάει στην κοινή κωδικοποίηση όλων των στηλών. 

Η επεξεργασία των δεδομένων ολοκληρώθηκε. Τα επόμενα βήματα είναι παρόμοια με 

το προηγούμενο πείραμα. Αρχικά, θα γίνει ο διαχωρισμός των δεδομένων για εκπαίδευση 

του μοντέλου και στην συνέχεια η πρόσθεση του αλγορίθμου μηχανικής μάθησης. Σε 

αυτό το πείραμα θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος “Two-Class Logistic Regression” γιατί 

η στήλη “target”, που είναι και η επιθυμητή τιμή πρόβλεψης, είναι κατηγορική στήλη. 

Έπεται η εκπαίδευση(Train Model), η πρόβλεψη τιμών(Score Model)  και η αξιολόγηση 

του μοντέλου(Evaluate Model). Η τελική μορφή του καμβά φαίνεται στην Εικόνα 38. 
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Εικόνα 37 - Προβλεπόμενες τιμές 

 

Εικόνα 38 - Πείραμα “Καρδιοπάθεια” 

 

Με την αξιολόγηση του μοντέλου, εκτός από το διάγραμμα, το Azure ML Studio παρέχει 

και τιμές ακρίβειας των προβλέψεων. 

 

Εικόνα 39 - Αποτελέσματα αξιολόγησης 

 

Το μοντέλο με ακρίβεια μεγαλύτερη του 84% επιτυγχάνει μια αξιόλογη πρόβλεψη για το 

αν κάποιος ασθενής έχει καρδιακή πάθηση ή όχι. Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης 
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μεγαλύτερης ακρίβειας  είτε ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις υπέρ παραμέτρους του 

πειράματος είτε με την αντικατάσταση της μονάδας “Train Model” με την “Tune Model 

Hyperparameters” της οποίας η λειτουργία είναι να ρυθμίζει και τις υπερ. παραμέτρους 

κατά την εκπαίδευση του μοντέλου. 

 

 

 

6.3. Μη επιβλεπόμενη μάθηση 

 

6.3.1. Εισαγωγή 

Στην μη επιβλεπόμενη μάθηση η πρόβλεψη είναι πιο πολύπλοκη. Στους αλγόριθμους δεν 

παρέχεται κανένα γνωστό σύνολο δεδομένων, ούτε γνωστές έξοδοι για την δημιουργία 

του μοντέλου. Η επιτυχία των προβλέψεων εξαρτάται στην ικανότητα προσδιορισμό 

μοτίβων και σχέσεων στα εισερχόμενα δεδομένα, με την βοήθεια του αλγορίθμου, ο 

οποίος τα οργανώνει και τα περιγράφει. Στόχος είναι η ομαδοποίηση παρόμοιων 

δεδομένων σε ομάδες. Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι η ομαδοποίηση πελατών ανάλογα 

με τις προτιμήσεις τους. Η ομαδοποίηση είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν αρκετά δεδομένα 

για την δημιουργία συμπλεγμάτων. 

Ο άλλος τύπος προσέγγισης της μη επιβλεπόμενης μάθησης είναι το σύστημα 

ανταμοιβής. Θετικές ή αρνητικές ανταμοιβές χρησιμοποιούνται για να παρέχουν 

ανατροφοδότηση στο μοντέλο όταν αυτό επιτυγχάνει. Για την αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου, πρέπει να προβλέπει βασιζόμενο αποκλειστικά στις προηγούμενες ανταμοιβές, 

θετικές και αρνητικές, σε παρόμοια σύνολα. 

Τέλος, , η ενισχυτική μάθηση χρησιμοποιεί αλγορίθμους που μαθαίνουν από τα 

αποτελέσματα και αποφασίζουν ποια ενέργεια θα ακολουθήσουν, μετά την εκτέλεση της 

οποίας λαμβάνει ανατροφοδότηση αν η επιλογή είναι σωστή, λανθασμένη ή ουδέτερη. 
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Είναι μια τεχνική που βρίσκει χρήση κυρίως σε αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία 

πρέπει να λάβουν αποφάσεις χωρίς την ανθρώπινη καθοδήγηση. 

6.3.2. Δημιουργία πειράματος με αλγόριθμο μη επιβλεπόμενης μάθησης 

Τα δύο προηγούμενα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποίηθηκαν ανήκουν στην κατηγορία μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. Αυτό 

γίνεται κατανοητό και από την λειτουργία τους, την πρόβλεψη δηλαδή τιμών. Στο τρίτο 

πείραμα ο τύπος αλγόριθμου που θα χρησιμοποιηθεί ανήκει στην μη επιβλεπόμενη 

μηχανική μάθηση. Ονομάζεται αλγόριθμος K-means και βοηθά στην επίλυση του 

προβλήματος της ομαδοποίησης. Πιο συγκεκριμένα διαιρεί ομάδες των συνόλων 

δεδομένων που έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά ή ιδιότητες.  

Ξεκινώντας την λειτουργία του αλγόριθμου καθορίζονται τα κέντρα συμπλέγματος (ή 

κεντροειδή) και στη συνέχεια υπολογίζεται η “απόσταση” στοιχείου από το κάθε 

κεντροειδές. Με το πέρας της διαδικασίας όλα τα στοιχεία αντιστοιχίζονται στο 

πλησιέστερο κέντρο. Αφού ολοκληρωθεί και η παραπάνω διαδικασία ο αλγόριθμος 

υπολογίζει ξανά τα κέντρα συμπλέγματος και αναθέτει τα δεδομένα στο νέο κεντρικό 

σύστημα. Ο αλγόριθμος σταματάει την λειτουργία του όταν τα κέντρα συμπλέγματος δεν 

αλλάξουν. 

Τα κύρια βήματα του αλγορίθμου K-Means είναι: 

● Ορισμός των κέντρων συμπλεγμάτων (το γράμμα K καθορίζει 

τον αριθμό των κέντρων) 

● Ανάθεση δειγμάτων 

● Εκ νέου υπολογισμός κεντροειδών 

● Εκχώρηση νέων δειγμάτων 

 

Στόχος του πειράματος είναι η ομαδοποίηση των χωρών με παρόμοιες διατροφικές 

συνήθειες. Ειδικότερα σε ποιες χώρες η κατανάλωση λευκού και κόκκινου κρέατος είναι 
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παρόμοια. Για αυτό τον λόγο το σύνολο δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί (protein), 

περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης πρωτεΐνης ανά χώρα. 

 

 

 

Εικόνα 40 - Σύνολο δεδομένων “protein” 

 

Το βασικό σημείο είναι η ομαδοποίηση των δεδομένων που υπάρχει κάποια συσχέτιση. 

Η εργασία αυτή θα γίνει με την επιλογή “Select Columns in Dataset”, μέσω της οποίας 

θα δηλωθούν και οι επιθυμητές στήλες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα επιλεχθούν οι 

“Country”, “Red Meat” και “White meat”.  

 

Εικόνα 41 - Επιλογή στηλών 

 

Επόμενο στάδιο η εκπαίδευση του μοντέλου και η επιλογή του αλγορίθμου. Για το 

μοντέλο ομαδοποίησης η εκπαίδευση γίνεται με την ειδική μονάδα “Train Clustering 
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Model” και επιλέγοντας τις επιθυμητές στήλες. Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι ο “K-Means Clustering” και θα συνδεθεί με την μονάδα εκπαίδευσης. 

 

Εικόνα 42 - Αλγόριθμος “K-Means Clustering” 

 

 

Για τον αλγόριθμο “K-Means”, το Azure ML προσφέρει πολλές ιδιότητες. Εάν επιλεχθεί 

μοντέλο μιας παραμέτρου υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού των κεντροειδών 

χειροκίνητα. Με τον αριθμό των κεντροειδών στην ουσία καθορίζονται πόσες ομάδες θα 

δημιουργηθούν. Για την επιλογή μοντέλου K παραμέτρων το Azure παρέχει το 

βοηθητικό στοιχείο “Sweep Clustering”, το οποίο βρίσκει τις βέλτιστες παραμέτρους για 

το μοντέλο ομαδοποίησης. Αρχικά το πείραμα θα εκτελεστεί χωρίς την χρήση αυτού του 

στοιχείου και την επιλογή δύο κεντροειδών. Η παράμετρος “Initialization” παρέχει 

διαφόρους τύπους “K-Means” αλγορίθμων, ενώ η τιμή “Iterations” καθορίζει πόσες 

φορές ο αλγόριθμος εκχωρεί τιμές σε ομάδες. 

 

Εικόνα 43 - Ορισμός “K” παραμέτρου και κεντροειδών 
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Έχοντας καθορίσει τις παραμέτρους εμφανίζονται τα πρώτα αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης με το διάγραμμα διαχωρισμού συμπλεγμάτων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 

44, στο παράδειγμα έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες. 

 

Εικόνα 44 - Διάγραμμα διαχωρισμού συμπλεγμάτων 

 

Το παραπάνω διάγραμμα φυσικά δεν αρκεί για την ανάλυση του συνόλου των 

δεδομένων. Καθορίζει απλά σε πόσες ομάδες θα χωριστούν. Για να συμπεριληφθούν και 

τα δεδομένα θα προστεθεί εκ νέου η ενότητα “Select Columns in Dataset” , με τις 

προεπιλεγμένες στήλες. Αφού συνδεθεί με την μονάδα εκπαίδευσης και εκτελώντας το 

πείραμα φαίνονται τα αποτελέσματα του μοντέλου στην στήλη “Assignments”. 

 

Εικόνα 45 - Αποτελέσματα μοντέλου ομαδοποίησης 

 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει η εκχώρηση σειρών δεδομένων για την εξέταση του 

αλγορίθμου και τη σύγκριση κάθε στήλης ξεχωριστά με τα αποτελέσματα. Για να συμβεί 
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αυτό θα προστεθεί η ενότητα “Edit Metadata” και εκτός από τις προηγούμενες στήλες θα 

επιλεχθεί και η στήλη “Assignments”.  

 

Εικόνα 46 - Τελική μορφή πειράματος “Ομαδοποίηση Χωρών” 

 

Με την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και την σύγκριση μια στήλης με την 

“Assignments” παρατηρείται το διάγραμμα που αποτελεί και την κύρια ιδέα του 

αλγορίθμου ομαδοποίησης. Στην Εικόνα 47 φαίνεται το γράφημα της στήλης “White 

Meat” στο οποίο ο αλγόριθμος έχει χωρίσει την στήλη σε δύο ομάδες με τιμές “0” και 

“1”. 

 

Εικόνα 47 - Γράφημα “White Meat” και “Assignments” 

 

Εάν συγκριθεί η στήλη “Country” το διάγραμμα αλλάζει μορφή αναθέτοντας τις χώρες 

τώρα σε κάθε ομάδα. 
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Εικόνα 48 - Γράφημα “Country” και “Assignments” 

 

Στόχος του πειράματος όπως είπαμε είναι να προβλέψει τις πλησιέστερες εξόδους όσο 

πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιείται η 

επιλογή “Sweep Clustering” που αναφέρθηκε παραπάνω και θα πραγματοποιηθούν και 

ορισμένες αλλαγές στις συνδέσεις των μονάδων και των ενοτήτων. Από τον αλγόριθμο 

θα αλλαχθεί η επιλογή της μιας παραμέτρου καθώς τώρα με την εκπαίδευση του, το 

μοντέλο θα επιλέξει το εύρος των κεντροειδών για την μεγαλύτερη ακρίβεια.  

 

Εικόνα 49 - Τελική μορφή πειράματος με χρήση “Sweep Clustering” 

 

Το στοιχείο “Sweep Clustering” κάνει επαναλήψεις και αποφασίζει την βέλτιστη τιμή 

της “K” παραμέτρου. Με την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της επιλογής “Assign 

Data to Clusters” φαίνεται ότι ο κατάλληλος αριθμός των ομάδων  για το σύνολο 

δεδομένων του πειράματος είναι τρεις (Εικόνα 50). 
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Εικόνα 50 - Νέο διάγραμμα συμπλεγμάτων 

 

Τέλος, παρουσιάζονται τα νέα γραφήματα συγκρίσεων των ίδιων στηλών με την στήλη 

“Assignments”, όπου και διακρίνεται ο διαχωρισμός των δεδομένων στις τρεις ομάδες. 

 

Εικόνα 51 - Νέο διάγραμμα “White Meat” και “Assignments” 

 

 

Εικόνα 52 - Νέο διάγραμμα “Country” και “Assignments” 
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7. Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 

7.1. Συμπεράσματα 

Η ραγδαία αύξηση της τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με τον άκρως ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό τομέα έχει φέρει ιδιαίτερη και έντονη συζήτηση στο πεδίο μελέτης των 

πλατφόρμων μηχανικής μάθησης. Όπως αναφέρθηκε στην εργασία η ορθολογικότερη 

επιλογή αποφάσεων μέσα από ένα μοντέλο προγνωστικής ανάλυσης αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για όλους του οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Στόχος της διπλωματικής 

εργασίας ήταν να παρουσιάσει την αναγκαιότητα της μετάβασης από ένα αχανές 

περιβάλλον με δεδομένα σε ένα περιβάλλον μηχανικής μάθησης όπου τα δεδομένα 

φιλτράρονται, ομαδοποιούνται και αξιολογούνται καλύτερα. Η σημασία, όπως 

διαπιστώθηκε μέσα από παραδείγματα , είναι τεράστια αφού πλέον οι επιχειρήσεις 

μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα και να επικοινωνούν με διαγράμματα , γραφήματα 

και ποσοστά με μεγάλη ακρίβεια. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος παλινδρόμησης 

καθώς στόχος μας ήταν η πρόβλεψη τιμών αυτοκινήτου. Το μοντέλο απεικόνισε τις 

προβλεπόμενες τιμές παρουσιάζοντας επίσης τα ποσοστά ακρίβειας που επιτεύχθηκαν. 

Τα στατιστικά σφάλματα RAE και RSE ήταν κοντά στο μηδέν με 0.27 και 0.08 

αντίστοιχα. Επίσης ο συντελεστής που δείχνει πόσο καλά ταιριάζει το μοντέλο στα 

δεδομένα ( R2 ) ήταν 0.91 με άριστα την μονάδα. 

Στο δεύτερο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ένας διαφορετικός αλγόριθμός , αυτός της 

επιβλεπόμενης μάθησης με στόχο τη πρόβλεψη καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η μετατροπή όλων των δεδομένων που εισάγαμε ώστε 

να υπάρχει μια ενιαία κωδικοποίηση με μηδέν και ένα ώστε να είναι διαχειρίσιμα από 

το μοντέλο και να μην εμφανίζει σφάλματα. Σε συνέχεια αυτού το μοντέλο πέτυχε 

ακρίβεια στην πρόβλεψη εάν κάποιος ασθενής έχει καρδιακή πάθηση ή όχι κοντά στο 

84% . 

Στο τρίτο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός τύπος αλγορίθμου, αυτός της μη 

επιβλεπόμενης μάθησης με ονομασία K-means. Στόχος του πειράματος να προβλέψει 

σε ποιες χώρες η κατανάλωση λευκού και κόκκινου κρέατος είναι παρόμοιες. Εφόσον 

αναφερόμαστε σε αλγόριθμο ομαδοποίησης, το μοντέλο αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει 

να λειτουργήσει με ορισμό κεντροειδών. Σε αυτό βοήθησε η ομαδοποίηση μέσω του 
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του Sweep Clustering λαμβάνοντας έναν πίνακα όπου αναφέρεται η κάθε χώρα με τις 

διατροφικές συνήθειες και κατα πόσο είναι κοντά σε μία άλλη.  

Η απήχηση όπως διαπιστώθηκε ήταν μεγάλη. Εταιρείες με μικρό, μεσαίο και μεγάλο 

κύκλο εργασιών ενσωμάτωσαν στην λειτουργία τους ή απλώς χρησιμοποίησαν μοντέλα 

προγνωστικής ανάλυσης για την καλύτερη και πιο βέλτιστη λήψη αποφάσεων με στόχο 

έναν ικανοποιητικό στρατηγικό σχεδιασμό. Επιχειρήσεις ακόμα και από κλάδους που δεν 

αποτελούν το κέντρο του ανταγωνισμού όπως για παράδειγμα πολιτιστικά είδαμε σε 

διάγραμμα να κατέχουν ποσοστό ενασχόλησης με τέτοιες πλατφόρμες. 

Η μετάβαση από τον προγραμματισμό στην μηχανική μάθηση ήταν καινοτόμα και 

ουσιαστικά μια αλλαγή αποτέλεσε το έναυσμα για να ανθίσει ο κλάδος της επιστήμης 

δεδομένων και της εξόρυξης αυτών. Εώς τότε τα προγράμματα δεχόντουσαν δεδομένα 

και παρείχαν κάποιες πληροφορίες μέσω διαδικασιών ή κανόνων. Πληροφορίες δηλαδή 

μη ομαδοποιημένες , γενικές και ανώφελες σε μερικές περιπτώσεις. Σε αυτό το κρίσιμο 

σημείο ήρθε το Data Science να αλλάξει αυτήν την ακολουθία και να υποστηρίξει πως οι 

απαντήσεις από την πάνω εξίσωση μπορούν να αξιοποιηθούν μαζί με τα ίδια τα δεδομένα 

και μέσω μια πλατφόρμας μηχανικής μάθησης να μας δώσουν, όχι αποτελέσματα 

αυτομάτως, αλλά μια φόρμουλα, ένα μοντέλο το οποίο ποσοτικοποιεί και προβλέπει 

αναλόγως τα δεδομένα που έχουμε εισάγει. 

Για την καλύτερη κατανόηση της μηχανικής μάθησης , στην παρούσα εργασία 

επιλέχθηκε η πλατφόρμα Azure ML να παρουσιαστεί , περιγραφεί και αναλυθεί σε βάθος. 

Να περάσουμε από το θεωρητικό , στο πρακτικό κομμάτι μέσω παραδειγμάτων , 

γραφημάτων και διαγραμμάτων. 

7.2. Πλατφόρμες μηχανικής μάθησης και Azure ML  

Η μηχανική μάθηση αποτελεί σίγουρα ένα πεδίο μελέτης με πολλές δυνατότητες 

επέκτασης. Ήδη υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες μηχανικής μάθησης στην αγορά και 

σίγουρα αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Στην εργασία αυτή 

καταγράφεται και χρησιμοποιείται η πλατφόρμα της Microsoft , Azure ML. Αυτό που 

πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να γνωρίζει 

προγραμματισμό ώστε να μπορέσει να αντλήσει τα δεδομένα που επιθυμεί από την azure 

ml και κάθε άλλη πλατφόρμα.  

Τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή το αποδεικνύουν καθώς 

εκτός από το πρώτο παράδειγμα που πραγματοποιήθηκε μέσα από την ίδια την 

πλατφόρμα , για καλύτερη διερεύνηση της, τα υπόλοιπα δύο ήταν με δεδομένα εκτός της 
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πλατφόρμας, ελεύθερα. Ακολουθόντας βήματα και διαδικασίες μπορεί κανείς πολύ 

εύκολα να αποτυπώσει σε διάγραμμα ή γράφημα μια πληροφορία και να δει σε τι 

ποσοστό ακρίβειας είναι αυτό που βλέπει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει εισάγει.  

Έπειτα από την πλοήγηση στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα μπορούσαν να 

καταφραγούν τα εξής οφέλη : 

● Δεν υπάρχει όριο στην εισαγωγή δεδομένων 

● Οι προβλέψεις είναι πολύ ακριβείς για δεδομένα και αλγόριθμους 

● Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση καθώς όλα βρίσκονται στο cloud 

● Δυναμικό περιβάλλον πλοήγησης 

● Δυνατότητες εκτύπωσης αποτελεσμάτων  

Επίσης στον αντίποδα όλων αυτών των θετικών αντιτύπων μιας τέτοιας πλατφόρμας 

βρίσκεται το κόστος το οποίο όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια δεν 

είναι δαπανηρό αλλά αυτό εξαρτάται από τη σύσταση της εταιρείας και τις δυνατότητες 

που θέλει να έχει απέναντι στην πλατφόρμα. Αναλυτικός πίνακας υπάρχει στο 

παράρτημα Α της εργασίας για περαιτέρω πληροφορία όμως θα μπορούσαμε να 

κρατηθούμε σε αυτό το σημείο πως ίσως μια τέτοια κίνηση εγκατάστασης ενός 

προγράμματος απαιτεί σε μόνιμη βάση απασχόληση ενός ατόμου με τις απαραίτητες 

γνώσεις. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αποσαφηνίζεται στην ανασκόπηση που 

δημιουργήθηκε παρόλα αυτά είναι σίγουρα ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη 

της η εταιρεία εφόσον θέλει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα σε βάθος. 

 

 

7.3. Μελλοντική Έρευνα και προτάσεις 

Σε συνέχεια της παραπάνω πρότασης προς διερεύνηση συγκεντρώνονται ζητήματα που 

προέκυψαν κατα την υλοποίηση της εν λόγω εργασίας τα οποία οδηγούν σε ερωτήσεις 

για μελλοντική και ουσιαστική έρευνα και αποσαφήνιση. 

Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα όπως έχει προκύψει από όλα τα παραπάνω, είναι η 

τεράστια μείωση του χρόνου αξιοποίησης πληθώρας δεδομένων. Παρατηρήθηκε και στα 

παραδείγματα πως τεράστιοι όγκοι δεδομένων μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα 

μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με πολύ καλά ποσοστά ακρίβειας. 

Σε συνέχεια αυτού, ανεξάρτητα από την πληθώρα δεδομένων , σημαντικός παράγοντας 

είναι το γεγονός πως είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους. Μπορούν να το εκμεταλλευτούν 

επιχειρήσεις , οργανισμοί, ιδρύματα όπως το παράδειγμα της εργασίας αυτής. Επίσης 

προβλέψεις ανθρώπων για προσωπικά οφέλη και έρευνες. Είναι μια πλατφόρμα με φιλικό 
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, όπως παρουσιάστηκε , περιβάλλον με στόχο εκτός από την εκπλήρωση των αναγκών 

να είναι και εύκολα διαχειρίσιμη. 

 Όπως αναφέρθηκε οι περισσότερες πλατφόρμες δουλεύουν στο cloud , συνεπώς κάτι 

τέτοιο προαπαιτεί ισχυρή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και έναν επαρκη αποθηκευτικό 

χώρο. Από τα γραφήματα είδαμε πως αναπτυγμένες χώρες έδειξαν απήχηση σε αυτήν 

την μετάβαση. Μήπως οι λιγότερο αναπτυγμένες έδειξαν την ίδια θέληση αλλά δεν 

υπάρχουν οι πόροι ( servers ) ώστε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα; 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την μηχανική μάθηση ως ένα εργαλείο που ήρθε με 

στόχο να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να επιτύχουν μια ορθολογικότερη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Συζητήσεις γίνονται για την δυναμική αυτών των 

πλατφορμών και πως μπορούν να ενσωματωθούν σε ολόκληρες γραμμές παραγωγής 

εργοστασίου και βιομηχανιών αλλά και σε ρομπότ. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια 

συζήτηση αναφορικά με τα όρια που μπορούν να εκμεταλλευτούν άνθρωποι στο 

επιχειρηματικό χώρο τέτοιες πλατφόρμες ώστε να μην χαθεί η ισορροπία μεταξύ 

αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής και ανθρώπινου δυναμικού. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την ασφάλεια των προσωπικών σας 

δεδομένων. Πάρα πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο έχουν οδηγηθεί σε τεράστια πρόστιμα 

καθώς χρησιμοποιούν τέτοιες πλατφόρμες μηχανικής μάθησης με δεδομένα που είναι 

ιδιωτικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν κάτω από το πέπλο του αθέμιτου 

ανταγωνισμού και να προηγούνται σε πληροφορίες έναντι άλλον εταιρειών. Είναι ίσως 

από τις πιο σημαντικές δικλείδες ασφαλείας που θα πρέπει να τοποθετήσουν οι ιδρυτές 

τέτοιων πλατφόρμων ώστε να αξιολογούνται τα δεδομένα. Στην παρούσα εργασία 

αναφερθήκαμε στην πιστοποίηση που πλέον είναι υποχρεωμένοι να ανανεώνουν αλλά 

σίγουρα εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν διαρροές προσωπικών δεδομένων, χρειάζεται 

ένα πιο δραστικό μέτρο. 
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8. Παράρτημα Α 

8.1. Τιμή και Διαθεσιμότητα πλατφόρμας Azure ML 

Όπως είναι φυσιολογικό μια τέτοια πλατφόρμα συνδυάζεται και από ένα κόστος. 

Συγκεκριμένα για την Azure ML , παρουσιάζεται παρακάτω ένας συνοπτικός πίνακας 

για τις χρεώσεις και τις δυνατότητες που δίνει στον χρήστη. 

Με την δημιουργία λογαριασμού υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος χρήσης του Azure 

ML Studio. Είναι μια επιλογή κυρίως για εξοικείωση με την πλατφόρμα. Γενικότερα, 

όσον αφορά στην τιμολόγηση, το Azure ML παρέχει δύο κύριες υπηρεσίες, την Δωρεάν 

και την Standard. Φυσικά, όπως είναι λογικό, η δωρεάν επιλογή παρουσιάζει 

συγκεκριμένους περιορισμούς κυρίως στην απόδοση και στην αποθήκευση. 

 

STUDIO PRICING 

  ΔΩΡΕΑΝ STANDARD 

Τιμή 

Δωρεάν €8.425 / μήνα για χρήση Studio 

€0.844 / ώρα εκτέλεσης 

πειραμάτων 

Συνδρομή Δεν απαιτείται Απαιτείται 

Μέγιστος αριθμός κατηγοριών ανά 

πείραμα  100 Απεριόριστες 

Μέγιστη διάρκεια πειράματος 1 ώρα ανά πείραμα 7 ημέρες ανά πείραμα 

Μέγιστος χώρος αποθήκευσης 10GB Απεριόριστος 

Εκτέλεση/Απόδοση Ενιαίος κόμβος Πολλαπλοί κόμβοι 

API Όχι Ναι 
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9. Βιβλιογραφικές παραπομπές 

9.1. Ελληνόγλωσσες  βιβλιογραφικές παραπομπές 
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