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Περίληψη 

 
Τα τελευταία χρόνια η χρήση των κοινωνικών δικτύων παρουσιάζεται διαρκώς 

αυξανόμενη. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα μέσα κοινωνικής δικύωσης που 

καταγράφει σημαντική άνοδο και καθίσταται ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το Twitter. To 

μέσο αυτό παρέχει αφθονία ελεύθερων δεδομένων, η ανάλυση των οποίων 

αξιοποιείται σε πληθώρα τομέων όπως οι επιχειρήσεις, η πολιτική, η υγεία. Ένα 

ακόμα πεδίο που προσφέρεται για έρευνα με βάση τα δεδομένα αυτά είναι οι 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιούνται τα δεδομένα που παρέχει το 

Twitter με σκοπό την εκτίμηση της ακροαματικότητας τηλεοπτικών εκπομπών κατά 

την διάρκεια των οποίων οι χρήστες της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα ενεργοί. 

Συγκεκριμένα παράγεται πλήθος χαρακτηριστιστικών βασισμένα στα ελεύθερα 

δεδομένα του Twitter, όπως ο όγκος των δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων, ο 

όγκος των μοναδικών χρηστών αλλά και η ανάλυση συναισθήματος των 

δημοσιεύσεων που αφορούν το εκάστοτε τηλεοπτικό πρόγραμμα. Οι εν λόγω δείκτες 

αξιολογούνται προκειμένου να βρεθούν οι πλέον κατάλληλες και σημαντικές, ενώ 

πληθώρα μοντέλων μηχανικής μάθησης όπως η γραμμική παλινδρόμηση και τα 

δέντρα απόφασης τροφοδοτούνται από τα χαρακτηριστικά αυτά και συγκρίνονται 

μεταξύ τους ώστε να αναδειχθεί εκείνο το μοντέλο που αποδίδει καλύτερα στο 

πρόβλημα της εκτίμησης των μοναδικών ατόμων που παρακολουθεί το τηλεοπτικό 

πρόγραμμα και του ποσοστού τηλεθέασης του, δηλαδή το μοντέλο που επιτυγχάνει 

την μέγιστη δυνατή  ακρίβεια σε σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα.  

Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας,  συλλέγονται δεδομένα 

για ένα ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα και στην συνέχεια εξάγονται συμπεράσματα 

για την ακροαματικότητα του, καταδεικνύοντας έτσι το Twitter ως μια ισχυρή 

πλατφόρμα για την εκτίμηση της τηλεθέασης. 
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Abstract 

 
 

       In recent years, the use of social networks has been steadily increasing. Twitter is 

one of the means of socializing that is making significant progress and is becoming 

very popular. This social media platform provides an abundance of free data, the 

analysis of which is exploited in a variety of areas such as business, politics, and 

health. Another field offered for research, based on these data is user preferences and 

interests. 

This diploma thesis explores the data provided by Twitter for the purpose of 

estimating the TV broadcasting audience during which the users of the platform are 

highly active. Specifically, a number of features based on free Twitter data, such as 

the volume of tweets and retweets, the volume of unique users, and the sentiment 

analysis of tweets that are relevant to each television program, are produced.  

These indicators are evaluated in order to find the most appropriate and important 

ones, while a variety of machine learning models such as linear regression and 

decision trees are fed by these features and compared to each other , so as to highlight 

the model that best fits the problem of estimating the numbers of unique users 

watching the television program and its viewing rate, that model that achieves the 

highest possible accuracy compared to actual data. 

       For the purposes of this diploma thesis, data is collected for an Italian television 

program and conclusions are drawn for its audience, thus proving Twitter as a 

powerful platform for audience estimation.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

1.1 Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   

Τα κοινωνικά δίκτυα (online social networks – OSNs) είναι ένα σύνολο 

αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια 

κοινωνική δομή που αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως άτομα ή 

οργανισμούς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1890 ο όρος ακούστηκε πρώτη φορά από 

τους Émile Durkheim και Ferdinand Tönnies οι οποίοι προωθούσαν την ιδέα των 

κοινωνικών δικτύων στις θεωρίες τους και την έρευνα των κοινωνικών ομάδων. Κατά 

την διάρκεια των επόμενων δεκαετιών ο τομέας των κοινωνικών δικτύων συνεχώς 

άνθιζε και απασχολούσε όλο και περισσότερους ερευνητές.  

 Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι μία πλατφόρμα που συντηρείται για 

την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που συνήθως αποτελούν 

ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου, με κοινά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. Ο 

όρος σήμερα χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ιστοσελίδες οι οποίες 

επιτρέπουν την διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες. Οι πιο γνωστές από αυτές τις 

ιστοσελίδες είναι τo Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Οι ιστότοποι 

αυτοί αποτελούν στην ουσία εικονικές κοινότητες όπου οι χρήστες μπορούν να 

επικοινωνούν και να αναπτύσσουν επαφές μέσα από αυτές.  

Στις μέρες μας η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι διαρκώς αυξανόμενη. Τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου 

πολιτισμού. Πρόκειται για έναν τομέα που έχει συμβάλει καθοριστικά στη ριζική 

αλλαγή των σημερινών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που έχουν σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια. Αυτός ο κόσμος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, παρέχει την 

ευχέρεια σε όλους να εκφράσουν και να μοιραστούν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα που θέλουν εύκολα και γρήγορα. 

 

1.2 Twitter 

 

Το Twitter είναι ένας ιστόχωρος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους 

χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα (μέχρι 280 

χαρακτήρες), τα οποία ονομάζονται τουίτς (tweets) γεγονός που κατατάσσει το 

Twitter στην κατηγορία του microblogging. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2006 από τους 

Jack Dorsey, Evan Williams, Noah Glass και Biz Stone ενώ έγινε γρήγορα δημοφιλής 

και σήμερα έχει 326 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες όπως αυτοί μετρήθηκαν το τρίτο 

τρίμηνο του 2018. Κατά μέσο όρο οι χρήστες του twitter δημοσιεύουν πάνω από 500 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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εκατομμύρια tweets ημερησίως. Το twitter εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα κοινωνικά 

δίκτυα (OSN) όπως το Facebook και το Instagram είναι προσανατολισμένο 

αποκλειστικά στην δημοσίευση συχνών και σύντομων μηνυμάτων. Το περιεχόμενο 

των tweets μπορεί να εκφράζει την προσωπική άποψη του χρήστη για κάποιο 

επίκαιρο ψυχαγωγικό, κοινωνικό ή πολιτικό γεγονός, την αναπαραγωγή κάποιας 

πρόσφατης είδησης ή την ενημέρωση για κάποιο ζήτημα.  

Συχνά οι χρήστες του Twitter χρησιμοποιούν hashtags στα tweets τους δηλαδή 

λέξεις ή φράσεις που ξεκινούν με το σύμβολο #, και χρησιμοποιούνται για την 

ομαδοποίηση tweets με βάση το θέμα τους και mentions δηλαδή λέξεις που περιέχουν 

το σύμβολο @ ακολουθούμενο από ένα όνομα χρήστη σε κάποιο tweet ώστε να 

στέλνεται το συγκεκριμένο tweet κατευθείαν σε αυτόν το χρήστη. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα ένα tweet να περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο και συνδέσμους. Ο κάθε 

χρήστης ακολουθεί (Following) τα άτομα για τα οποία θέλει να ενημερώνεται όταν 

δημοσιεύουν ένα tweet και αντιστοίχως ακολουθείται και αυτός από άλλους χρήστες 

(Followers). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στα tweets άλλων 

χρηστών (reply) ή να τα αναδημοσιεύσουν (retweet) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για 

ανταλλαγή απευθείας ιδιωτικών μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών (direct messages).  

 

1.3 Ανάλυση Δεδομένων από το Twitter 

 

Η ανάλυση των δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει ένα 

πολύ σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των κοινοτήτων, τις προτιμήσεις 

των χρηστών και την πραγματοποίηση προβλέψεων. Χάρη στους πολλαπλούς 

μηχανισμούς που παρέχει το twitter όπως αυτοί αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα, πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το twitter σε καθημερινή βάση. 

Πρόκειται όχι μόνο για μεμονωμένους χρήστες αλλά και για πρακτορεία ειδήσεων, 

δημόσιους φορείς, ομάδες, σχολεία, κυβερνήσεις και δήμους με σκοπό την 

ανταλλαγή την προώθηση και την επικοινωνία. Ως εκ τούτου το twitter 

χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφόρησης για την προβολή νέων ειδήσεων, 

εκδηλώσεων, καινοτομιών ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την 

πρόβλεψη διαφορετικών ειδών γεγονότων και περιστατικών. Πληθώρα επιχειρήσεων, 

οργανισμών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων αξιοποιούν τις πληροφορίες που το twitter 

παρέχει για να εξάγουν συμπεράσματα όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των 

πελατών, τις προτιμήσεις τους, τις αντιδράσεις τους τόσο για εμπορικό-διαφημιστικό 

όσο και για ακαδημαϊκό ενδιαφέρον.  

 

1.4 Αντικείμενο της Διπλωματικής 

 

Η παρούσα διπλωματική επικεντρώνεται στην χρήση των δεδομένων που το 

twitter παρέχει για την εξαγωγή συμπερασμάτων και προβλέψεων όσον αναφορά την 

ακροαματικότητα τηλεοπτικών προγραμμάτων κατά την διάρκεια των οποίων οι 

χρήστες δημοσιεύουν. Με βάση την εξαγόμενη γνώση από τα δεδομένα αυτά, 
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εφαρμόζονται ποικίλοι και διαφορετικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την 

εξαγωγή των εκτιμήσεων, συγκρίνονται μεταξύ τους ενώ μέσα από την πληθώρα των 

χαρακτηριστικών που μας παρέχουν τα δεδομένα αυτά όπως ο όγκος των 

δημοσιεύσεων και των αναδημοσιεύσεων, το σύνολο των μοναδικών χρηστών που 

δημοσιεύουν, το συναίσθημα των χρηστών, επιλέγονται εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που βελτιστοποιούν το μοντέλο μηχανικής μάθησης και που φαίνεται να έχουν 

προγνωστικές δεξιότητες. Τέλος μελετώνται τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά ως 

χρονοσειρές για μελλοντική πρόβλεψη ακροαματικότητας.  

 

1.5 Οργάνωση Κειμένου 

Το υπόλοιπο της παρούσας διπλωματικής είναι οργανωμένο ως εξής: 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία πάνω στην οποία 

βασίστηκε η παρούσα διπλωματική για την εκπόνηση της.  

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο της 

διπλωματικής. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην μηχανική μάθηση και πιο 

συγκεκριμένα στην παλινδρόμηση. Ακόμα παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι μηχανικής 

μάθησης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων. Μεταξύ αυτών των 

αλγορίθμων είναι η γραμμική παλινδρόμηση, η πολυώνυμή παλινδρόμηση, τα δέντρα 

απόφασης, τα τυχαία δάση και ο Xgboost. Ακόμα στο κεφάλαιο αυτό προβάλλονται 

οι μετρικές για την ακρίβεια των αλγορίθμων αυτών ενώ γίνεται μια ανασκόπηση σε 

μεθόδους πρόβλεψης χρονοσειρών.  

Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται το τεχνικό υπόβαθρο της διπλωματικής. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η Python ως επιλεγόμενη γλώσσα για την εκπόνηση 

της διπλωματικής και οι βιβλιοθήκες της οι οποίες χρησιμοποιούνται όπως επίσης και 

η MySQL ως βάση αποθήκευσης των δεδομένων.  

Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται η διαδικασία ανάκτησης, συλλογής και αποθήκευσης 

των δεδομένων από το Twitter, το κοινωνικό μέσο δικτύωσης από το οποίο 

συλλέγονται τα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά από τα συλλεχθέντα δεδομένα με 

βάση τα οποία δημιουργείται το σύνολο δεδομένων, η διαδικασία προεπεξεργασίας, 

μετεπεξαργασίας και επιλογής τους για την τροφοδότηση των αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης.  

Στο κεφάλαιο 6 ξεκινά το πιο πρακτικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στο 

πρόβλημα της εκτίμησης ποσοστού τηλεθέασης τηλεοπτικών προγραμμάτων και 

συνολικών τηλεθεατών ενώ προτείνεται το βέλτιστο μοντέλο μηχανικής μάθησης και 

τα πλέον κατάλληλα χαρακτηριστικά εισόδου για την τροφοδότηση του. Ακόμα 

γίνεται μελέτη των χρονοσειρών των χαρακτηριστικών αυτών εισόδου για την 

εκτίμηση μελλοντικής ακροαματικότητας. Στο τέλος γίνεται μια σύνοψη της 

πειραματικής μελέτης.  
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 Στο κεφάλαιο 7, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την διπλωματική εργασία και προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις.  
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Κεφάλαιο 2 

Συναφής βιβλιογραφία 
 

2.1 Προβλέψεις με βάση τα δεδομένα από το Twitter 

 
Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από διάφορους ερευνητές 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν προβλέψεις σε διάφορους τομείς με βάση τα 

δεδομένα από το Twitter. Παρακάτω αναλύονται μερικές από αυτές τις προσπάθειες 

 Οι Sinha, Dyer, Gimpel και Smith(2013) επιχείρησαν να βρουν ένα μοντέλο για 

να προβλέψουν τα αποτελέσματα ενός αγώνα ποδοσφαίρου χρησιμοποιώντας ως 

είσοδο το πλήθος των δημοσιεύσεων (tweets) που πραγματοποιήθηκαν. 

Λεπτομερέστερα η προσέγγιση που υιοθετήθηκε καθόρισε μια συνάρτηση για την 

συσχέτιση των μεταβολών του όγκου των tweets σε σχέση με έναν σταθερό αριθμό 

κατηγοριών. Η απόδοση των προβλέψεων τους κυμάνθηκε στο 68%.  

Όσον αφορά την οικονομία οι Bollen, Mao, Zeng (2011) με τεχνικές ανάλυσης 

συναισθήματος και την χρήση νευροασαφούς δικτύου και χρονοσειρών επιχείρησαν 

να προβλέψουν την κατεύθυνσης των χρηματιστηριακών δεικτών. Η ακρίβεια που 

επιτεύχθηκε ήταν της τάξης του 86%..  

 Τα δεδομένα από το Twitter χρησιμοποιήθηκαν και για την πρόβλεψη 

εκλογικών αποτελεσμάτων. Οι O’Connor B, Balasubramanyan R, Routledge BR, 

Smith NA (2010) προσπάθησαν να προβλέψουν τα αποτελέσματα των πολιτικών 

εκλογών χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποίησαν θετικά και αρνητικά βάρη σε λέξεις με βάση ένα λεξικό που 

δημιουργήθηκε. Το μοντέλο τους επέφερε ακρίβεια πρόβλεψης 80% σε σχέση με 

άλλες μετρήσεις της κοινής γνώμης όσον αφορά την εκλογή Obama. Οι Tumasjan, 

Sprenger, Sandner, Welpe (2010) μετρήσαν το πλήθος των δημοσιεύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στις γερμανικές εκλογές του 2009 ξεχωριστά για τον κάθε 

κομματικό συνδυασμό.  

 Άλλα μοντέλα βασισμένα στον όγκο των δημοσιεύσεων κυρίως 

χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς πρόβλεψης στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα οι 

Paul MJ, Dredze M (2011) επιχείρησαν να προβλέψουν την εξάπλωση μεταδοτικών 

ασθενειών παρατηρώντας προβλήματα και συμπτώματα που μπορούν να συνδεθούν 

με συγκεκριμένες ασθενείς. Παρόμοιες προβλέψεις όσον αφορά την έναρξης της 

εποχιακής γρίπης πραγματοποιήθηκαν από τους Αchrekar H, Gandhe A, Lazarus R, 

Yu S-H, Liu B (2012) Lampos V, Bie TD, Cristianini N (2010), Broniatowski DA, 

Dredze M, Paul MJ, Dugas A (2015), Signorini A, Segre AM, Polgreen PM (2011).  

 Οι Asur, Huberman (2010) χρησιμοποίησαν δεδομένα από το twitter για να 

προβλέψουν την πορεία κινηματογραφικών ταινιών. Συγκεκριμένα, δημιούργησαν 
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ένα γραμμικό μοντέλο χρησιμοποιώντας δεδομένα όπως τον μέσο ρυθμό 

δημοσιεύσεων, την παρουσία ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URL) στα tweets όπως 

επίσης και τον όγκο των αναδημοσιεύσεων (retweets). Μέσω του γραμμικού 

μοντέλου επέτυχαν R² ίσο με 0, 94. Στον τομέα του box-office των 

κινηματογραφικών ταινιών έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες έρευνες από τους 

Mishne, Glance (2006), Sitaram, Huberman (2010), Ertl, Maciejewski (2014), 

Leskovec (2011) χρησιμοποιώντας μοντέλα με χαρακτηριστικά εισόδου τον όγκο των 

δημοσιεύσεων και τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος.  

 Τέλος το twitter έχει προσφέρει έδαφος στο να πραγματοποιηθούν προβλέψεις 

και σε άλλους τομείς όπως την ανίχνευση εγκλημάτων από τους Wang, Gerber, 

Brown (2011) με την ικανότητα εντοπισμού της έναρξης ορισμένων κρίσιμων 

περιπτώσεων με μικρές συνομιλίες για δυστυχήματα και πυρκαγιές, την εκτίμηση του 

πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη περιοχή όπως για 

παράδειγμα ένα αεροδρόμιο ή ακόμα και την εύρεση των κατάλληλων μερών για 

τουρισμό.  

 

2.2 Προβλέψεις τηλεθέασης με βάση τα δεδομένα από το Twitter 

  
 Πέρα από τους τομείς που αναφέρθηκαν η ανάλυση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα από την πλατφόρμα του Twitter έχει 

χρησιμοποιηθεί και στον τομέα της πρόβλεψης τηλεθέασης διάφορων τηλεοπτικών 

εκπομπών.  

Ο Giglietto F (2013) με τα δεδομένα από το Twitter όπως και τον μέσο αριθμό 

των τηλεθεατών προηγούμενων επεισοδίων επιχείρησε να εκτιμήσει την τηλεθέαση 

πολιτικών εκπομπών (από 14 ως 280 εκπομπές) χρησιμοποιώντας τον όγκο των 

δημοσιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της εκπομπής. Το 

αποτέλεσμα είναι της τάξης του 0, 95 για τη μετρική R².  

Στο πλαίσιο αυτό η επίσημη εταιρία παροχής τηλεθέασης Nielsen Media 

Research και συγκεκριμένα οι S. Sereday και J. Cui χρησιμοποιούν τα δεδομένα του 

twitter για αναλύσουν την διασπορά της τάξης των 2/3 που παρατηρείται στις 

πρεμιέρες τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

Οι Ηsieh W-T et al (2013) προσέγγισαν την τηλεθέαση μέσω της χρήσης 

νευρωνικού δικτύου με δεδομένα από το Facebook. Το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο 

σφάλμα που πέτυχαν ήταν μεταξύ 6%-24% σε διαφορετικά τηλεοπτικά προγράμματα.  

Οι Molteni L, Ponce De Leon J (2016) ανέλυσαν την τηλεθέαση διαφόρων 

τηλεοπτικών προγραμμάτων ομαδοποιώντας τα αρχικά με βάση της ομοιότητες τους 

και εν συνεχεία εφαρμόζοντας ένα μοντέλο πρόβλεψης για την κάθε ομάδα 

προγραμμάτων. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν και στα οποία εφαρμόστηκε 

γραμμική παλινδρόμηση ήταν ο όγκος των δημοσιεύσεων (tweets) σε συνδυασμό με 

μετρικές ανάλυσης συναισθήματος. Η μετρική R² κυμάνθηκε μεταξύ 0. 73-0, 94 για 

την κάθε ομάδα.  
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Οι Sommerdijk B, Sanders E, van den Bosh A ανέλυσαν την συσχέτιση της 

τηλεθέασης με την τον αριθμό των δημοσιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 

χρονικό διάστημα μισής ώρας πριν την προβολή του επεισοδίου μέχρι μισή ώρα μετά 

από αυτήν χωρίς ωστόσο να προτείνουν ένα μοντέλο πρόβλεψης.  

Οι O’Connor B, Balasubramanyan R, Routledge BR, Smith NA (2010) 

χρησιμοποίησαν επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ανάλυσης περιεχομένου ώστε να 

δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο προγνωστικό μοντέλο. Οι συγκεκριμένοι 

χρησιμοποίησαν τεχνικές κατάτμησης, φιλτραρίσματος και ομαδοποίησης βάσει 

περιεχομένου όπως επίσης και δημογραφικά στοιχεία των χρηστών όπως για 

παράδειγμα η ηλικία και το φύλο.  

 Ανασκόπηση μεθόδων και αλγορίθμων πρόβλεψης για τους σκοπούς αυτούς 

πραγματοποιείται από τους Sikdar S, Adali S, Amin M, Abdelzaher T, Chan KL, Cho 

JH, Kang B, O'Donovan J(2014) και Madlberger L, Almansour A..  

 Οι Alfonso Crisci, Valentina Grasso, Paolo Nesi, Gianni Pantaleo, Irene Paoli, 

Imad Zaza (2017) προτείνουν μεθόδους παλινδρόμησης με βάση δεδομένα από 

twitter όπως ο όγκος των δημοσιεύσεων, ο όγκος των αναδημοσιεύσεων, η ανάλυση 

συναισθήματος, το πλήθος των μοναδικών χρηστών που δημοσιεύουν κυρίως σε 

reality τηλεοπτικές εκπομπές. Η έρευνα τους απέδωσε ακρίβεια στις προβλέψεις του 

μεταξύ 80-94%.  

 

2.3 Συνεισφορά Διπλωματικής 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία όπως προαναφέρθηκε επικεντρώνεται στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning) 

όσον αφορά την τηλεθέαση τηλεοπτικών εκπομπών χρησιμοποιώντας δεδομένα από 

το Twitter, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων 

αυτών με την τηλεθέαση των τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως αυτή επίσημα 

παρέχεται από την επίσημη εταιρία μέτρησης της ακροαματικότητας. Στόχος είναι η 

εξαγωγή πολλαπλών χαρακτηριστικών για την εφαρμογή των αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης και η αξιολόγηση τους ως προς την καταλληλότητα. Για τους σκοπούς της 

μελέτης χρησιμοποιούνται δεδομένα από το Ιταλικό show "Le iene". Πρόκειται για 

ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται στο ιταλικό κανάλι Italia 1. Από το 1997, 

είναι μια κωμική/σατυρική παράσταση, με σκίτσα και αναφορές σε πολιτικά θέματα 

και θέματα καταναλωτών.  

Ειδικότερα οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι εξής: 

1. Η ανάκτηση όλων των δημοσιεύσεων από την πλατφόρμα του Twitter που 

αφορούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα “Le iene” για τα έτη 2016-2017 

2.Η επεξεργασία των δημοσιεύσεων αυτών, η συλλογή διαφορετικών 

χαρακτηριστικών ( features) και η αξιολόγηση τους.  
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3. Η δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας τα παραπάνω 

συλλεχθέντα δεδομένα για την εκτίμηση της τηλεθέασης.  

4. Η ανάλυση των παραπάνω δεδομένων και η εύρεση του καλύτερου μοντέλου 

εξ ‘αυτών, δηλαδή του μοντέλου που παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα συγκρινόμενα 

με τα επίσημα δοθέντα στοιχεία.  

5. Η μελέτη των χρονοσειρών των παραπάνω δεδομένων (features) για την 

εκτίμηση και πρόβλεψη μελλοντικής τηλεθέασης του συγκεκριμένου προγράμματος 
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Κεφάλαιο 3 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

3.1 Μηχανική Μάθηση 

 

Η Μηχανική μάθηση είναι υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που 

αναπτύχθηκε από τη μελέτη της αναγνώρισης προτύπων και της υπολογιστικής 

θεωρίας μάθησης στην νοημοσύνη. Η μηχανική μάθηση διερευνά τη μελέτη και την 

κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν 

προβλέψεις σχετικά με αυτά. Τέτοιοι αλγόριθμοι λειτουργούν κατασκευάζοντας 

μοντέλα από πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενες 

στα δεδομένα ή να εξάγουν αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα.  

 Η μηχανική μάθηση είναι στενά συνδεδεμένη και συχνά συγχέεται 

με υπολογιστική στατιστική, ένας κλάδος, που επίσης επικεντρώνεται στην πρόβλεψη 

μέσω της χρήσης των υπολογιστών. Η Μηχανική μάθηση εφαρμόζεται σε μια σειρά 

από υπολογιστικές εργασίες, όπου τόσο ο σχεδιασμός όσο και ο ρητός 

προγραμματισμός των αλγορίθμων είναι ανέφικτος.. Η Μηχανική μάθηση μερικές 

φορές συγχέεται με την εξόρυξη δεδομένων, όπου η τελευταία επικεντρώνεται 

περισσότερο στην εξερευνητική ανάλυση των δεδομένων 

Στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων, η μηχανική μάθηση είναι μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την επινόηση πολύπλοκων μοντέλων και αλγορίθμων που 

οδηγούν στην πρόβλεψη.  

 

3.1.1 Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση 

 

Η μη-επιβλεπόμενη μάθηση αποτελεί κατηγορία της μηχανικής μάθησης, στόχος 

της οποίας είναι η ανακάλυψη πιθανής δομής που μπορεί να κρύβεται πίσω από μη 

χαρακτηρισμένα δεδομένα. Εφόσον τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται δεν 

είναι χαρακτηρισμένα δεν μπορούν να αξιολογηθούν οι πιθανές λύσεις.  

 

3.1.2 Επιβλεπόμενη Μάθηση 

 
 Η επιβλεπόμενη μάθηση είναι μια κατηγορία μηχανικής μάθησης στόχος της 

οποίας είναι ο χαρακτηρισμός δεδομένων με βάση κάποια δεδομένα εκπαίδευσης. Τα 

δεδομένα εκπαίδευσης αποτελούνται από ένα σύνολο παραδειγμάτων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μοντέλων. Στην επιβλεπόμενη μάθηση, κάθε 

παράδειγμα αποτελείται από ένα σύνολο εισόδου και μια επιθυμητή τιμή εξόδου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Πληροφορική
https://el.wikipedia.org/wiki/Αλγόριθμος
https://el.wikipedia.org/wiki/Μάθηση
https://el.wikipedia.org/wiki/Δεδομένα
https://el.wikipedia.org/wiki/Εξόρυξη_δεδομένων
https://el.wikipedia.org/wiki/Μηχανική_μάθηση
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Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται η επιβλεπόμενη μάθηση 

και συγκεκριμένα το πρόβλημα της παλινδρόμησης (regression).  

 

3.2 Παλινδρόμηση 

 

Η παλινδρόμηση είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη στατιστική τεχνική 

μοντελοποίησης για την έρευνα της συσχέτισης μεταξύ μίας εξαρτώμενης 

μεταβλητής και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Χρησιμοποιείται με 

σκοπό την εκχώρηση δεδομένων σε μία πραγματική μεταβλητή πρόβλεψης, όπως 

ισχύει και στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης όταν είναι διακριτή, αλλιώς 

καλείται παλινδρόμηση αν η μεταβλητή είναι συνεχής. Η παλινδρόμηση προϋποθέτει 

ότι τα σχετικά δεδομένα ταιριάζουν με μερικά γνωστά είδη συνάρτησης και μετά 

καθορίζει την καλύτερη συνάρτηση αυτού του είδους που μοντελοποιεί τα δεδομένα 

που έχουν δοθεί. Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης όταν χρησιμοποιείται ως τεχνική 

εξόρυξης δεδομένων, αποτελεί ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται αργότερα για να 

προβλέψει τις τιμές της κατηγορίας για τα νέα δεδομένα.  

 

3.3 Αλγόριθμοι Παλινδρόμησης 

 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης χρησιμοποιήθηκαν ποικίλοι αλγόριθμοι για 

το πρόβλημα της παλινδρόμησης. Έγινε χρήση απλής γραμμικής παλινδρόμησης, 

πολυωνυμικής παλινδρόμησης, δέντρων απόφασης, τυχαίων δασών αλλά και πιο 

σύγχρονων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης όπως ο Xgboost.  

 

3.3.1 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

 

Η γραμμική παλινδρόμηση πρόκειται για μία προσέγγιση παλινδρόμησης για την 

μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ μιας εξαρτημένης βαθμωτής μεταβλητής Y και 

μια η περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές Χ. Η Πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση (multiple linear regression) αφορά την χρήση περισσότερων από μία 

επεξηγηματικών ή ανεξάρτητων μεταβλητών. Στο μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης τα δεδομένα μοντελοποιούνται χρησιμοποιώντας γραμμικές 

λειτουργίες προγνωστικά, και οι άγνωστες παράμετροι μοντέλου υπολογίζονται από 

τα δεδομένα. Τέτοια μοντέλα καλούνται γραμμικά μοντέλα. Στην ουσία η 

εξαρτημένη μεταβλητή y είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των ανεξάρτητων 

μεταβλητών x.  

Το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης έχει την εξής μορφή: 

 

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + … + 𝑏𝑖𝑥𝑖 + 𝑒 

 

Οπού τα x1, x2, xi πρόκειται για της ανεξάρτητες μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται στην τροφοδότηση του μοντέλου. Στο μοντέλο ελαχίστων 
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τετραγώνων, η καλύτερη γραμμή προσαρμογής για τα παρατηρούμενα δεδομένα 

υπολογίζεται ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγώνων των κάθετων 

αποκλίσεων από κάθε σημείο δεδομένων στη γραμμή (εάν ένα σημείο ευρίσκεται 

ακριβώς στην προσαρμοσμένη γραμμή ακριβώς τότε η κάθετη απόκλιση είναι 0). 

Επειδή οι αποκλίσεις είναι πρώτα τετραγωνισμένες, τότε συνοψίζονται, δεν υπάρχουν 

ακυρώσεις μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών. Οι εκτιμήσεις των ελάχιστων 

τετραγώνων b0, b1,... bi υπολογίζονται συνήθως με στατιστικό λογισμικό.  

 

3.3.2 Πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση 

 

Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων αποτελεί μερική 

περίπτωση της πολυωνυμικής πολλαπλής παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων 

(least-squares multiple polynomial regression analysis). Με τη μέθοδο αυτή 

μπορούμε εύκολα να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε πολυώνυμο m βαθμού. 

Συγκεκριμένα στην πολυωνυμική πολλαπλή παλινδρόμηση η εξαρτημένη μεταβλητή 

y συσχετίζεται με ένα πολυώνυμο των ανεξάρτητων x μεταβλητών. Το μοντέλο της 

πολλαπλής πολυωνυμικής παλινδρόμησης είναι το εξής για μία ανεξάρτητη 

μεταβλητή: 

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏𝑖𝑥1 + 𝑏2𝑥1
2+. . +𝑏𝑖𝑥1

𝑖 + 𝑒 

 

Ως i αναφέρεται ο βαθμός που ορίζεται για το πολυώνυμο. Σε περίπτωση πολλαπλών 

ανεξάρτητων μεταβλητών η πολυωνυμική παλινδρόμηση μετατρέπεται σε άθροισμα 

της παραπάνω σχέσης για τις m μεταβλητές.  

 

3.3.3 Παλινδρόμηση Ridge, Lasso, Elastic Net 

 

 Συχνά στο γενικό γραμμικό μοντέλο είναι πιθανόν μία η περισσότερες 

ανεξάρτητες μεταβλητές Χj να είναι γραμμικά συσχετισμένες. Η παρουσία του 

φαινομένου αυτού οδηγεί σε αυξημένα τυπικά σφάλματα και συνεπώς δυσκολεύει 

την επίδραση της εκτίμησης κάθε επεξηγηματικής μεταβλητής στην εξαρτημένη 

μεταβλητή Y. Έτσι, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάλυση παλινδρόμησης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αφού αφαιρεθεί μια μεταβλητή από το γραμμικά εξαρτημένο 

σύνολο. Με λίγα λόγια αρχίζει η συρρίκνωση( shrinkage) του μοντέλου. Μια από της 

πρώτες τεχνικές με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου και την εκτίμηση 

διαφορετικών εκτιμητικών μεθόδων πέρα των ελαχίστων τετραγώνων είναι η 

παλινδρόμηση κορυφογραμμής ( Ridge regression) η οποία προσπαθεί να μειώσει την 

επίδραση των «άσχετων» χαρακτηριστικών στο μοντέλο εκπαίδευσης χωρίς ωστόσο 

να τα εκμηδενίζει. Μία άλλη προσέγγιση παλινδρόμησης είναι η παλινδρόμηση Lasso 

(Lasso Regression) η οποία εκμηδενίζει τους συντελεστές των χαρακτηριστικών του 

μοντέλου τα οποία δεν είναι σχετικά. Μια ακόμα μέθοδος είναι η παλινδρόμηση 
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Elastic Net (Elastic Net Regression) η οποία συνδυάζει γραμμικά τις ποινές που 

επιβάλουν οι 2 προαναφερθείσες μέθοδοι. 

  

3.3.4 Παλινδρόμηση με Δένδρα Απόφασης 

 
 Τα δέντρα απόφασης είναι μια δημοφιλής δομή για επιβλεπόμενη μάθηση. Τα 

δέντρα απόφασης κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μόνο εκείνα τα γνωρίσματα 

που είναι σε θέση να διακρίνουν τις έννοιες προς εκμάθηση. Τα δέντρα απόφασης 

χρησιμοποιούνται τόσο για ταξινόμηση όσο και για παλινδρόμηση (Decision tree 

Regression). Σχηματικά αναπτύσσεται ένα δυαδικό δέντρο. Εντός αυτού, σε κάθε 

κόμβο του (node) εφαρμόζεται ένας έλεγχος που αφορά σε µια μεταβλητή ξεχωριστά. 

Ανάλογα µε το αποτέλεσμα του ελέγχου, μετακινούμαστε είτε προς την αριστερή είτε 

προς την δεξιά διακλάδωση του δέντρου. Κάποια στιγμή ϕτάνουµε σε τελικό κόµβο ή 

αλλιώς σε ϕύλλο (terminal node/leaf) όπου γίνεται µια πρόβλεψη. Σε ένα δέντρο 

παλινδρόμησης δεδομένου ότι η εξαρτημένη μεταβλητή δεν έχει κλάσεις, 

προσαρμόζουμε ένα μοντέλο παλινδρόμησης στη μεταβλητή στόχο χρησιμοποιώντας 

κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Στη συνέχεια, για κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή, τα δεδομένα χωρίζονται σε διάφορα σημεία διαίρεσης. Σε κάθε σημείο 

διαχωρισμού, το "σφάλμα" μεταξύ της προβλεπόμενης τιμής και των πραγματικών 

τιμών τετραγωνίζεται. Έτσι προκύπτει το SSE δηλαδή το άθροισμα των διαφορών 

μεταξύ προβλεπόμενης και πραγματικής τιμής. Τα σφάλματα διαχωριστικού σημείου 

μεταξύ των μεταβλητών συγκρίνονται και η μεταβλητή / σημείο που αποδίδει το 

χαμηλότερο SSE επιλέγεται ως ο ριζικός κόμβος / σημείο διαίρεσης. Αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται αναδρομικά.  

 

3.3.5 Παλινδρόμηση με Τυχαία Δάση 

 

Τα τυχαία δάση πρόκειται για μία συλλογή των δέντρων αποφάσεων. Ό 

αλγόριθμος παλινδρόμησης τυχαίων δασών (Random Forest Regression) επιλέγει 

τυχαία τις παρατηρήσεις και τα χαρακτηριστικά (features) για την κατασκευή 

αρκετών δέντρων απόφασης και στην συνέχεια υπολογίζει κατά μέσο όρο τα 

αποτελέσματα. Το τυχαίο δάσος σε αντίθεση με το δέντρο απόφασης αποτρέπει την 

υπερφόρτωση (overfitting) δημιουργώντας τυχαία υποσύνολα των χαρακτηριστικών 

και δημιουργώντας μικρότερα δέντρα χρησιμοποιώντας αυτά τα υποσύνολα. Στην 

συνέχεια συνδυάζει τα υποδέντρα με την τεχνική του bagging δηλαδή η μεταβλητή με 

τις περισσότερες ψήφους επιλέγεται ως η μεταβλητή απόφασης μειώνοντας έτσι και 

την διακύμανση (variance). 
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3.3.6 Παλινδρόμηση XGBoost 

 

Η μέθοδος XGBoost είναι η συντομογραφία του “Extreme Gradient Boosting” Η 

µέθοδος Boosting η οποία βασίζεται σε ένα σύνολο ατομικών µοντέλων, ανήκει στις 

μεθόδους µηχανικής µάθησης (machine learning) και χρησιμοποιείται την τελευταία 

δεκαετία. Η βασική ιδέα του Boosting είναι ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων 

πολλών «αδύναμων» αλγορίθμων µάθησης. ∆ηλαδή ο συνδυασμός αλγορίθμων των 

οποίων το σφάλμα (error rate) είναι ελαφρώς καλύτερο από την τυχαία επιλογή. Με 

την τεχνική του boosting μειώνεται τόσο η διακύμανση(variance) όσο και η 

μεροληψία(bias). Gradient Boosting είναι μια τεχνική όπου προστίθενται νέα μοντέλα 

για τη διόρθωση των σφαλμάτων-υπολειμμάτων(διαφορά μεταξύ των 

προβλεπόμενων και των πραγματικών τιμών) που έγιναν από τα υπάρχοντα μοντέλα. 

Τα μοντέλα προστίθενται διαδοχικά μέχρις ότου δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω 

βελτιώσεις. Στον αλγόριθμο Xgboost για παλινδρόμηση, ο οποίος είναι μια 

προέκταση του gradient boosting αλγορίθμου, τα αδύναμα μοντέλα είναι τα δέντρα 

παλινδρόμησης τα οποία επανειλημμένα προστίθεται για να προβλέψουν τα 

υπολείμματα προηγούμενων δέντρων και τα οποία στη συνέχεια συνδυάζονται με 

προηγούμενα δέντρα για να κάνουν την τελική πρόβλεψη. Ο Xgboost εφαρμόζεται τα 

τελευταία χρόνια και έχει κερδίσει σε αρκετούς διαγωνισμούς μηχανικής μάθησης. 

  

3.3.7 Άλλοι αλγόριθμοι παλινδρόμησης 

 

 Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κάποιοι περαιτέρω αλγόριθμοι. Μερικοί 

από αυτούς είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι, τα νευρωνικά δίκτυα, τα μπαγιεσιανά 

δίκτυα ακόμα και οι πλέον κλασσικοί αλγόριθμοι για τα προβλήματα ταξινόμησης 

και κατηγοριοποίησης όπως ο Knn (k-nearest neighbors) και ο SVM (Support Vector 

Machines) που μπορούν να τροποποιηθούν για να λύσουν προβλήματα 

παλινδρόμησης. Ωστόσο δεν εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο πρόβλημα πρόβλεψης 

τηλεθέασης.  
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3.4 Αξιολόγηση Αλγορίθμων 

 

 Για την εύρεση του βέλτιστου αλγορίθμου και κατά συνέπεια του βέλτιστου 

μοντέλου πρέπει να βρεθεί η καταλληλότητα του. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί το κατά 

πόσο ο εκάστοτε αλγόριθμος προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για την 

αξιολόγηση των αλγορίθμων παλινδρόμησης δεν υπάρχει ένα προφανές μέτρο 

εύρεσης της ακρίβειας τους. Αντιθέτως υπάρχουν διάφορες μετρικές για την μέτρηση 

των σφαλμάτων μεταξύ πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών όπως το μέσο 

απόλυτο σφάλμα και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα.  

 

3.4.1 Μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE) 

 

 Το μέσο απόλυτο σφάλμα (Mean Absolute Error) η σε συντομογραφία MAE 

εκφράζει ένα μέτρο της ακρίβειας της πρόβλεψης έναντι των πραγματικών τιμών. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για το άθροισμα της απόλυτης τιμής των διαφορών μεταξύ 

πραγματικής και προβλεπόμενης τιμής διαιρεμένο με το πλήθος των παρατηρήσεων-

προβλέψεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μικρότερη προκύπτει η 

ακρίβεια της μεθόδου που εφαρμόστηκε. Υπολογίζεται όπως παρακάτω: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑗−

𝑛

𝑗=1

𝑦𝑗|̂ 

 

3.4.2 Μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (ΜAPE) 

 

 Ορισμένες φορές είναι πιο χρήσιμος ο υπολογισμός των σφαλμάτων πρόβλεψης 

σε καθαρά ποσοστιαία μορφή. Ο συγκεκριμένος στατιστικός δείκτης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός όταν οι πραγματικές τιμές (Υ) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το μέσο απόλυτο 

ποσοστιαίο σφάλμα είναι εκφρασμένο επί τις εκατό και λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες ή 

ίσες του μηδενός με τις μικρότερες τιμές να υποδηλώνουν και καλύτερη απόδοση του 

αλγορίθμου. Το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα δίνεται ως εξής: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑛
∑

|𝑦𝑗 − 𝑦𝑗 |̂

𝑦𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

3.4.3 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) 

 

 Όπως και το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι ένα μέτρο της ακρίβειας της 

πρόβλεψης το οποίο όμως δίνει πολύ μεγαλύτερο βάρος στα μεγάλα σφάλματα (αν 
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αναλογιστούμε πως τα σφάλματα τετραγωνίζονται) και μικρότερο βάρος στα μικρά 

σφάλματα. Υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑗 − 𝑦�̂�)

2
𝑛

𝑗=1

 

 

3.5 Μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών 

 

 Για το τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας χρειάστηκε να εφαρμοστούν 

κάποιες μέθοδοι για προβλέψεις χρονοσειρών με σκοπό κάποια μελλοντική 

πρόβλεψη με βάση τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά 

κάποιες από αυτές 

 

3.5.1 Naive: Η μέθοδος αυτή είναι και η πιο απλοϊκή καθώς υποθέτει ότι το επόμενο 

αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ίσο με το τελευταίο παρατηρούμενο σημείο. Δηλαδή 

η πρόβλεψη για κάθε χρονική στιγμή t ισούται με την τιμή της προηγούμενης 

περιόδου t-1 των δεδομένων.  

𝑦�̂� = 𝑦𝑡−1 

 

3.5.2 Απλός μέσος όρος : Με αυτή την τεχνική πρόβλεψης (Simple Average) η 

επόμενη αναμενόμενη τιμή είναι ίση με τον μέσο όρο όλων των προηγούμενων 

παρατηρηθέντων σημείων. Δηλαδή με βάση όλες τις τιμές που είχαμε προηγουμένως 

γνωστές υπολογίζουμε τον μέσο όρο τους και τον μέσο όρο αυτό τον λαμβάνουμε ως 

επόμενη τιμή.  

𝑦�̂� =
1

𝑡 − 1
∑ 𝑦𝑖

𝑡−1

𝑖=0

 

 

3.5.3 Κινητός μέσος όρος: Η συγκεκριμένη τεχνική πρόβλεψης (Moving Average) 

χρησιμοποιεί παράθυρο χρονικής περιόδου για τον υπολογισμό του μέσου όρου. Ο 

υπολογισμός του κινητού μέσου όρου περιλαμβάνει αυτό που μερικές φορές 

ονομάζεται "συρόμενο παράθυρο" μεγέθους n. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο απλού 

κινούμενου μέσου, προβλέπουμε την επόμενη (ες) τιμή (ες) σε μια χρονοσειρά με 

βάση το μέσο όρο ενός σταθερού πεπερασμένου αριθμού «p» των προηγούμενων 

τιμών. Έτσι, για όλα τα i> p: 

 

𝑦�̂� =
1

𝑝
(𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝑦𝑡−𝑝) 
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3.5.4 Απλή εκθετική εξομάλυνση: Με την τεχνική αυτή (Simple Exponential 

Smoothing) οι προβλέψεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας σταθμισμένους μέσους 

όρους, όπου τα βάρη μειώνονται εκθετικά καθώς οι παρατηρήσεις προέρχονται από 

το παρελθόν, ενώ τα μικρότερα βάρη συσχετίζονται με τις παλαιότερες 

παρατηρήσεις: 

𝑦�̂� = 𝑎(𝑦𝑡−1) + 𝑎(1 − 𝑎)𝑦𝑡−2 + 𝑎(1 − 𝑎)2𝑦𝑡−3) + ⋯ 

Η παράμετρος α είναι μεταξύ 0 και 1 και ονομάζεται παράμετρος εξομάλυνσης.  

 

3.5.5 Αrima: Tα μοντέλα Arima (Ολοκληρωμένα αυτοπανλινδρικά μοντέλα κινητού 

μέσου όρου) προσεγγίζουν τη λογική των κλασικών μοντέλων παλινδρόμησης και 

εκθετικής εξομάλυνσης  (π. χ. SES)  με την έννοια ότι συσχετίζουν τις μελλοντικές 

τιμές τις χρονοσειρές με παρελθοντικές της ή/και σφάλματα που εντοπίστηκαν. Η 

ιδιομορφία τους έγκειται στο ότι η γραμμική συσχέτιση γίνεται χωρίς την άμεση 

χρήση εξομάλυνσης ή την αξιοποίηση ερμηνευτικών μεταβλητών.  
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Κεφάλαιο 4 

Τεχνικό Υπόβαθρο 
 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρειάστηκε να 

γραφτεί κώδικας στην γλώσσα προγραμματισμού Python για την επεξεργασία και την 

ανάλυση των δεδομένων και την εφαρμογή των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

όπως επίσης χρειάστηκε να αποθηκευτούν τα δεδομένα σε μία βάση δεδομένων. Για 

τις ανάγκες τις διπλωματικής επιλέχθηκε η βάση δεδομένων MySQL.  

 

4.1 Η γλώσσα προγραμματισμού Python 

 

 H Python είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό Γκίντο βαν Ρόσσουμ (Guido van Rossum) το 1990. 

Ο κύριος στόχος της είναι η αναγνωσιμότητα του κώδικά της και η ευκολία χρήσης 

της και το συντακτικό της επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκφράσουν έννοιες σε 

λιγότερες γραμμές κώδικα απ’ ότι θα ήταν δυνατόν σε γλώσσες όπως η C++ ή η Java. 

Διακρίνεται λόγω του ότι έχει πολλές βιβλιοθήκες που διευκολύνουν ιδιαίτερα 

αρκετές συνηθισμένες εργασίες και για την ταχύτητα εκμάθησης της. Παρακάτω 

αναλύονται οι βιβλιοθήκες που χρειάστηκαν για την πραγμάτωση της διπλωματικής 

εργασίας.  

4.1.1 SciPy 

 

Η SciPy είναι μια βιβλιοθήκη ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην 

υπολογιστική επιστήμη. Περιλαμβάνει μεθόδους για πολλές σημαντικές εργασίες της 

επιστήμης και της μηχανικής. Ενσωματώνει τις βιβλιοθήκες NumPy, Pandas, scikit-

learn, matplotlib.  

4.1.2 Numpy 

 

 Η NumPy (Numerical Python) είναι μια βιβλιοθήκη ελεύθερου λογισμικού που 

δημιουργήθηκε το 2005 από τον Travis Oliphant. Παρέχει υποστήριξη για μεγάλους, 

πολυδιάστατους πίνακες και περιλαμβάνει μια σειρά από μαθηματικές συναρτήσεις 

υψηλού επιπέδου, σχεδιασμένες να αποδίδουν πάνω στους πίνακες.  

4.1.3 Pandas 

  

Τα Pandas είναι μια βιβλιοθήκη ελεύθερου λογισμικού που πρωτογράφτηκε σε C 

και Python από τον Wes McKinney το 2008 και χρησιμοποιείται ευρέως για 

διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.. Βασικό αντικείμενο της βιβλιοθήκης είναι το 

Data Frame, το οποίο θυμίζει πίνακες άλλων γνωστών λογισμικών. Η βιβλιοθήκη 

https://el.wikipedia.org/wiki/Γλώσσα_υψηλού_επιπέδου
https://el.wikipedia.org/wiki/Γλώσσα_προγραμματισμού
https://el.wikipedia.org/wiki/Ολλανδία
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Γκβίντο_βαν_Ρόσσουμ&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1990
https://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://el.wikipedia.org/wiki/Java
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διευκολύνει την ανάκτηση δεδομένων από άλλες πηγές, όπως βάσεις δεδομένων και 

τα αποθηκεύει σε data frames. Τα data frames διευκολύνουν πάρα πολύ 

δραστηριότητες σχετικές με τα δεδομένα αυτά και είναι ευρέως διαδεδομένα στις 

μέρες μας.  

4.1.4 Scikit-learn 

 

 Tο Scikit-learn είναι μια open-source (διανέμεται με BSD license) βιβλιοθήκη 

της Python για μηχανική μάθηση βασισμένη στις βιβλιοθήκες NumPy, SciPy, και 

matplotlib. Παρέχει απλά και αποδοτικά εργαλεία για εξόρυξη και ανάλυση 

δεδομένων με πολλές υλοποιήσεις αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για προβλήματα 

ταξινόμησης (classification), ομαδοποίησης (clustering) και παλινδρόμησης 

(regression). Επίσης μέσω των μεθόδων που περιλαμβάνει μπορεί να γίνει εύκολη 

αξιολόγηση της απόδοσης των αλγορίθμων που δοκιμάζονται αλλά και να 

πραγματοποιηθεί προεπεξεργασία των δεδομένων εισόδου στους αλγορίθμους 

προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα τους.  

4.1.5 Matplotlib 

 

Η Matplotlib είναι μια βιβλιοθήκη ελεύθερου λογισμικού που δημιουργήθηκε 

από τον John Hunter το 2003. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη που παράγει υψηλής 

ποιότητας γραφήματα, όπως ιστογράμματα ή διαγράμματα "πίτες". Σκοπός είναι να 

παράγονται διαγράμματα με λίγες γραμμές κώδικα.  

4.1.6 Xgboost 

 

H Xgboost είναι μια βιβλιοθήκη λογισμικού ανοιχτού κώδικα που παρέχεται για 

τις γλώσσες C++, Python, Java, Julia, R. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2014 και 

πρόκειται για την βιβλιοθήκη που παρέχει την δυνατότητα για την εφαρμογή του 

αλγορίθμου μηχανικής μάθησης extreme gradient boosting, ο οποίος κερδίζει 

συνεχώς δημοτικότητα.  

4.1.7 TextBlob 

 

 Το TextBlob είναι μια βιβλιοθήκη Python για την επεξεργασία δεδομένων 

κειμένου. Παρέχει ένα API που προσφέρει δυνατότητα επεξεργασίας φυσικής 

γλώσσας (NLP) για ζητήματα όπως η ανάλυση συναισθήματος και πολλά άλλα.  

4.1.8 Statsmodels 

 

 Η βιβλιοθήκη statsmodels είναι μια βιβλιοθήκη της Python που παρέχει 

λειτουργίες για την εκτίμηση πολλών διαφορετικών στατιστικών μοντέλων, καθώς 

και για διεξαγωγή στατιστικών δοκιμών και διερεύνηση στατιστικών δεδομένων.  
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4.1.9 CSV 

 

 Η csv είναι μια βιβλιοθήκη ειδικού σκοπού και παρέχει κλάσεις για την 

ανάγνωση και την αποθήκευση αντίστοιχα από ή σε αρχεία με την κατάληξη csv.  

 

4.2 Βάση Δεδομένων MySQL 

 

 Με τον όρο βάση δεδομένων εννοείται μία συλλογή από συστηματικά 

μορφοποιημένα σχετιζόμενα δεδομένα στα οποία είναι δυνατή η ανάκτηση 

δεδομένων μέσω αναζήτησης κατ' απαίτηση. Η MySQL είναι ένα σύστημα 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που μετρά περισσότερες από 11 

εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ 

Βιντένιους, τη Μάι. Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας 

πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. H Mysql 

χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη διπλωματική για την αποθήκευση του συνόλου 

των δεδομένων(tweets) που συλλέχθηκαν και κατ’ επέκταση την δημιουργία 

επερωτημάτων (querries) μέσω της γλώσσας sql πάνω στην συγκεκριμένη βάση για 

την ανάκτηση δεδομένων και την εξαγωγή χαρακτηριστικών εισόδου (features) όπως 

θα δούμε και στην συνέχεια.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Σχεσιακή_βάση_δεδομένων
https://el.wikipedia.org/wiki/Server
https://el.wikipedia.org/wiki/Βάση_δεδομένων
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Κεφάλαιο 5 

Συλλογή , Προετοιμασία και Επεξεργασία 

Δεδομένων 
 

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται η διαδικασία ανάκτησης, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας δεδομένων όπως επίσης και η διαδικασία εξαγωγής 

χαρακτηριστικών (features) για την εφαρμογή των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.  

 

5.1 Το tweet 

 

 Στην παρούσα μελέτη το βασικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται είναι οι 

δημοσιεύσεις που κάνει ένας χρήστης στην πλατφόρμα του Twitter, τα tweets 

δηλαδή. Τα στοιχεία που απαρτίζουν καθένα από αυτά τα tweets είναι τα εξής: 

 Το αναγνωριστικό/id του χρήστη  

 Το μοναδικό όνομα χρήστη(username) 

 Η μικρογραφία της εικόνας χρήστη 

 Το πλήρες όνομα του χρήστη  

 Το περιεχόμενο του tweet ως κείμενο, σύνδεσμος ή/και εικόνα με μέγιστο 

αριθμό 280 χαρακτήρων  

 Η ημερομηνία και ώρα ανάρτησης  

 Το πλήθος πιθανών αναδημοσιεύσεων (retweets) από άλλους χρήστες  

 Η επισήμανση "μου αρέσει" (favorites)  

 Οι αναφορές (mentions) σε άλλους χρήστες  

 Οι "ετικέτες" (hashtags) για κατηγοριοποίηση του tweet  

 Το permalink όπου βρίσκεται και είναι διαθέσιμο το tweet  

 Προαιρετικά, η τοποθεσία του χρήστη τη στιγμή του tweet  

Στην παρούσα εργασία ιδιαίτερη σημασία έχουν τα hashtags, η ημερομηνία και 

το username, τα retweets, τα favorites καθώς και το πλήρες κείμενο με σκοπό την 

ανάλυση του.  
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5.2 Twitter API 

 

Το Twitter, όπως και τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον, 

προσφέρει μια διεπαφή μέσα από την οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 

προγραμματίσει μια εφαρμογή και να αξιοποιήσει μέρος των υπηρεσιών τις 

πλατφόρμας και δεδομένα που είναι δημόσια και διαθέσιμα για ανάκτηση και χρήση. 

Ωστόσο το επίσημο Api του twitter έχει κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τo ύψος 

των αιτήσεων requests που μπορούν να επιτευχθούν. Το συγκεκριμένο όριο είναι 15 

κλήσεις ανά 15 λεπτά. Παράλληλα λόγω της χρήσης timeline δεν μπορούν να 

συλλεχθούν με το συγκεκριμένο Api tweets εκτός διαστήματος μιας εβδομάδας.  

 

5.3 GetOldTweets3 

 

Για την συλλογή δεδομένων χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο 

python script το οποίο επιτρέπει να συλλεχθούν δεδομένα από το Twitter 

παρακάμπτοντας τους παραπάνω περιορισμούς. Το συγκεκριμένο script υπάρχει στο 

GitHub και βασίζεται σε μια προηγούμενη έκδοση του Jefferson Henrique. O βασικός 

λόγος που χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο script και όχι το επίσημο REST Api 

είναι ότι παρακάμπτεται ο περιορισμός της συλλογής δεδομένων εντός της μίας 

εβδομάδας κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο για την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

διπλωματικής. Το script ωστόσο δεν παρέχει το πλήθος των πληροφοριών που 

παρέχει το REST API χωρίς όμως αυτό να είναι τροχοπέδη. Χαρακτηριστικά τα πεδία 

που παρέχει η κλάση tweet του συγκεκριμένου script είναι τα εξής: 

 

 Αναγνωριστικό δημοσίευσης (id) 

 Μόνιμος σύνδεσμος (permalink) 

 Όνομα χρήστη( username) 

 Κείμενο (text) 

 Ημερομηνία και Ώρα δημοσίευσης (timestamp) 

 Πλήθος Αναδημοσιεύσεων( retweets) 

 Πλήθος ένδειξης “Μου αρέσει” (likes) 

 Αναφορές σε άλλους χρήστες (mentions) 

 Ετικέτες (Hashtags) 

 Γεωγραφική τοποθεσία (geo) 

 

Tο script αυτό παρέχει την δυνατότητα για πλήρεις αναζητήσεις στο twitter τόσο 

με βάση το σύνολο των δημοσιεύσεων που έγιναν από κάποιο συγκεκριμένο χρήστη 

(username) όσο και με το σύνολο των δημοσιεύσεων που έγιναν για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα (hashtag) η περιείχαν μια συγκεκριμένη λέξη. Το GetOldTweets3 

παρέχει παράλληλα την δυνατότητα να περιορίσουμε το χρονικό διάστημα της 

αναζήτησης, να θέσουμε ένα μέγιστο όριο στο ύψος των αποτελεσμάτων που 

επιστρέφονται ή ακόμα και να συγκεκριμενοποιήσουμε την γεωγραφική τοποθεσία 
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των δημοσιεύσεων που επιθυμούμε να αναζητήσουμε. Στην συγκεκριμένη εργασία 

χρησιμοποιήθηκε το GetOldTweets3 για την αναζήτηση δημοσιεύσεων για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα ( hashtag) στο χρονικό διάστημα 2 ετών και πιο συγκεκριμένα 

στο χρονικό διάστημα 2016-2017.  

 

5.4 Συλλογή Δεδομένων 

 

Με την χρήση του Python script GetOldTweets3 συλλέχθηκαν όλα τα tweets για 

την ιταλική τηλεοπτική εκπομπή Le Iene του ιταλικού καναλιού italia1. Πρόκειται για 

μία σατυρική εκπομπή με αναφορές σε πολιτικά θέματα και θέματα καταναλωτών. 

Χρησιμοποιώντας το επίσημο hashtag της εκπομπής αυτής #leiene συγκεντρώθηκαν 

όλα τα τουίτς (tweets), δηλαδή οι δημοσιεύσεις,  που συνέβησαν τα έτη 2016 και 

2017. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εντολή (γραμμή εντολών) 

σύμφωνα με την οποία ανακτήθηκαν και συλλέχθηκαν τα δεδομένα από την 

πλατφόρμα του Twitter : 

 

GetOldTweets3 --querysearch "#leiene" --since 2016-01-01 --until 
2017-12-31 
 

Όπως έχει προαναφερθεί η πληροφορία που παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου 

script για το κάθε tweet είναι: το αναγνωριστικό του(id), το όνομα του χρήστη που το 

δημοσίευσε(username), το πλήθος της ένδειξης “ Μου αρέσει” (favorites), το πλήθος 

των αναδημοσιεύσεων(retweets), οι αναφορές σε άλλους χρήστες (mentions), τα 

hastags, η τοποθεσία του χρήστη που δημοσίευσε το tweet (geo), το permalink, το 

πλήρες κείμενο της δημοσίευσης (text).  

 

5.5 Αποθήκευση Δεδομένων 

 

 Τα δεδομένα συλλέγονται αρχικά σε αρχείο της μορφής CSV όπου κάθε πεδίο 

κειμένου από αυτά που αναφέρθηκαν διαχωρίζεται συνήθως με κόμμα (, ). Ωστόσο, 

για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων και την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών χρειάστηκε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα αυτά σε μία βάση 

δεδομένων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η mysql στην οποία δημιουργήθηκε ένας 

πίνακας (twitter) με πεδία (columns) αυτά που προαναφέρθηκαν στην ενότητα 5.3. Η 

βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια για την δημιουργία επερωτημάτων πάνω 

στα αποθηκευμένα δεδομένα. Στιγμιότυπο με τα πεδία της βάσης φαίνεται παρακάτω:  
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 Παράλληλα αποθηκεύτηκε σε αρχείο csv για το κάθε επεισόδιο της τηλεοπτικής 

εκπομπής Le Iene το ποσοστό τηλεθέασης, το πλήθος τηλεθεατών που το 

παρακολούθησαν, η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η συνολική διάρκεια του, 

στοιχεία τα οποία παρέχονται από την επίσημη εταιρίας μέτρησης ακροαματικότητας.  

 

5.5 Προεπεξεργασία Δεδομένων 

 

 Λόγω του οτι τα δεδομένα της τηλεθέασης δεν αναφέρονται στην ίδια ζώνη 

ώρας (χειμερινή-εαρινή) χρειάστηκε να μετατρέψουμε την ώρα έναρξης και λήξης 

του εκάστοτε επεισοδίου ώστε να αναφέρεται σε μία ενιαία ζώνη ώρας καθώς το 

script που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες 

του για μία κοινή ζώνη ώρας. Ακόμα η πληροφορία που αποσπάται επικεντρώνεται 

στην δραστηριότητα των χρηστών κατά την ζωντανή διάρκεια μετάδοσης των 

επεισοδίων. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως η “κίνηση” των δημοσιεύσεων δεν 

συγκεντρώνεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα που το εκάστοτε επεισόδιο της 

εκπομπής προβάλλεται. Χρησιμοποιήθηκαν πολλά χρονικά παράθυρα στο 

πειραματικό στάδιο της ανάλυσης. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως το βέλτιστο παράθυρο 

κίνησης δημοσιεύσεων είναι μισή ώρα πριν την προβολή του επεισόδιο μέχρι μισή 

ώρα μετά την λήξη του. Συνεπώς τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά προέκυψαν 

χρησιμοποιώντας αυτό το χρονικό παράθυρο. Δηλαδή ως ώρα έναρξης (start time) 

θεωρήθηκε μισή ώρα πριν την προβολή του επεισοδίου ενώ ως ώρα λήξης (end time) 

θεωρήθηκε μισή ώρα μετά την προβολή.  
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5.6 Εξαγωγή χαρακτηριστικών  

 

 Έχοντας αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα από το twitter για τα έτη 2016-2017 

εξήχθησαν τα εξής χαρακτηριστικά για τα 107 επεισόδια της προαναφερθείσας 

τηλεοπτικής εκπομπής κατά την διάρκεια μετάδοσης των επεισοδίων της: 

 

5.6.1 Συνολικός αριθμός των tweets 

 

 Για κάθε επεισόδιο της εκπομπής Le Iene ανάλογα με την διάρκεια του (ώρα 

έναρξης-ώρα λήξης) μετρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν ο αριθμός των συνολικά tweets.  

1. import mysql.connector   
2. import string   
3. list1=[]   
4. for i in range(0,len(df)):   
5.     cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='root',   
6.                               host='127.0.0.1',   
7.                               database='twe')   
8.     cursor=cnx.cursor()   
9.     que-

ry=("SELECT COUNT(*) FROM twitter where date BETWEEN '%s' AND '%s'" 
%(str(df['Start_time'][i]),str(df['End_time'][i])))   

10.     cursor.execute(query)   
11.     result=cursor.fetchone()   
12.     cnx.close()   
13.     list1.append(result[0])   

 

  

5.6.2 Συνολικός αριθμός των retweets 

 

Πρόκειται για το άθροισμα όλων των αναδημοσιεύσεων (retweets).  

1. list2=[]   
2. for i in range(0,len(df)):   
3.     cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='root',   
4.                               host='127.0.0.1',   
5.                               database='twe')   
6.     cursor=cnx.cursor()   
7.     que-

ry=("SELECT SUM(retweets) FROM twitter where date BETWEEN '%s' AND '
%s'" %(str(df['Start_time'][i]),str(df['End_time'][i])))   

8.     cursor.execute(query)   
9.     result=cursor.fetchone()   
10.     cnx.close()   
11.     list2.append(int(result[0]))  
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5.6.3 Συνολικός αριθμός των favorites   

Πρόκειται για το άθροισμα όλων των favorites, δηλαδή της ένδειξης “Μου 

αρέσει”.  

1. list3=[]   
2. for i in range(0,len(df)):   
3.     cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='root',   
4.                               host='127.0.0.1',   
5.                               database='twe')   
6.     cursor=cnx.cursor()   
7.     que-

ry=("SELECT SUM(favorites) FROM twitter where date BETWEEN '%s' AND 
'%s'" %(str(df['Start_time'][i]),str(df['End_time'][i])))   

8.     cursor.execute(query)   
9.     result=cursor.fetchone()   
10.     cnx.close()   
11.     list3.append(int(result[0])) 

 

 

5.6.4 Συνολικός Αριθμός των Μοναδικών χρηστών  

 

 To χαρακτηριστικό αυτό αφορά τους μοναδικούς χρήστες που δημοσίευσαν 

κατά την την διάρκεια του επεισοδίου.  

1. list4=[]   
2.    
3. for i in range(0,len(df)):   
4.     cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='root',   
5.                               host='127.0.0.1',   
6.                               database='twe')   
7.     cursor=cnx.cursor()   
8.     que-

ry=("SELECT COUNT(DISTINCT username) FROM twitter where date       B
ETWEEN '%s' AND '%s'" %(str(df['Start_time'][i]),str(df['End_time'][
i])))   

9.     cursor.execute(query)   
10.     result=cursor.fetchone()   
11.     cnx.close()   
12.     list4.append(int(result[0]))   

 

 

Παράλληλα με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εξήχθησαν κάποια περεταίρω 

γνωρίσματα (high level metrics). 

  

5.6.5 Λόγος retweets/tweets 

 

Για κάθε επεισόδιο μετρήθηκε ο λόγος των αναδημοσιεύσεων (retweets) προς τις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις(tweets). 
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5.6.6 Λόγος favorites/tweets 

 

 Κατά αντιστοιχία μετρήθηκαν ο λόγος των συνολικών favorites (ένδειξη “Μου 

αρέσει) προς τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις (tweets).  

 

5.6.7 Λόγος tweets/unique_users  

 

 Πρόκειται για τον μέσο αριθμό των δημοσιεύσεων που έκανε κάθε χρήστης 

κατά την διάρκεια του επεισοδίου.  

 

5.6.8 Άθροισμα tweets+retweets 

 

Πρόκειται για το συνολικό αντίκτυπο των δημοσιεύσεων, δηλαδή το άθροισμα 

των δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια 

του επεισοδίου.  

5.6.9 Πολικότητα συναισθήματος: 

 

 Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που παράχθηκε ήταν η ανάλυση συναισθήματος. 

Η ανάλυση συναισθήματος είναι βασικά η διαδικασία καθορισμού της στάσης ή του 

συναισθήματος του συγγραφέα, δηλ. Εάν είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Για την 

ανάλυση αυτή χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επεξεργασία φυσικής γλώσσας, 

δηλαδή επεξεργασία του πλήρους κειμένου (text) του tweet. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη της python textblob όπου υποστήριζε την ιταλική 

γλώσσα. Η ανάλυση συναισθήματος του textblob επιστρέφει δύο ιδιότητες, την 

πολικότητα και υποκειμενικότητα. Η πολικότητα είναι ένας δεκαδικός αριθμός που 

βρίσκεται στο εύρος του [-1, 1] όπου 1 σημαίνει απόλυτα θετική δήλωση και -1 

σημαίνει απόλυτη αρνητική δήλωση. Η υποκειμενικότητα δηλώνει κατά πόσο μια 

φράση αναφέρεται σε προσωπική γνώμη ή σε πραγματικές πληροφορίες. Για τους 

σκοπούς της παρούσας διπλωματικής για κάθε tweet υπολογίστηκε η πολικότητα ενώ 

για το τελικό “σκορ” συνυπολογίστηκε τόσο ο αριθμός των retweets όσο και ο 

αριθμός των favorites καθώς και οι 2 αυτές μετρικές δηλώνουν συμφωνία με την 

εκάστοτε δημοσίευση. Συνεπώς για το κάθε επεισόδιο προέκυψε ένα συνολικό 

αποτέλεσμα που αναφέρεται στον μέσο όρο της πολικότητας όλων των 

δημοσιεύσεων που συνέβησαν.  



41 
 

1. from textblob import TextBlob   
2. list11=[]   
3. for i in range(0,len(df)):   
4.     list10=[]   
5.     cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='root',   
6.                               host='127.0.0.1',   
7.                               database='twe')   
8.     cursor=cnx.cursor()   
9.     que-

ry=("SELECT text,retweets,favorites FROM twitter where date BETWEEN 
'%s' AND '%s'" %(str(df['Start_time'][i]),str(df['End_time'][i])))   

10.     cursor.execute(query)   
11.     result=cursor.fetchall()   
12.     for j in range(0,len(result)):       
13.         test = TextBlob(result[j][0])   
14.         list10.append(test.sentiment.polarity)   
15.         for k in range(0,result[j][1]):   
16.             list10.append(test.sentiment.polarity)   
17.         for l in range(0,result[j][2]):   
18.             list10.append(test.sentiment.polarity)   
19.     cnx.close()   
20.     list11.append(mean(list10))    

 

5.7 Κανονικοποίηση Χαρακτηριστικών 

 

Eφόσον τα επεισόδια της εκπομπής δεν έχουν την ίδια διάρκεια (σε πολλές 

περιπτώσεις η διάρκειες των επεισοδίων διαφέρουν κατά πολύ), χρειάστηκε να 

μετατραπούν οι τιμές των εξαγόμενων χαρακτηριστικών (features) όπως αυτά 

αναλύθηκαν παραπάνω ώστε να αναφέρονται σε κοινή χρονική διάρκεια επεισοδίου.  
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5.8 Διαγράμματα Χαρακτηριστικών 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται διαγραμματικά οι τιμές των εξαγόμενων 

χαρακτηριστικών για τα 107 επεισόδια της εκπομπής.  

 

 

 
[Τweets ανα επεισόδιο] [Retweets ανα επεισόδιο] 

 
 

[Favorites ανα επεισόδιο] [Μοναδικοί χρήστες ανα επεισόδιο] 
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[Λόγος retweets/tweets ανα επεισόδιο ] [Λόγος favorites/tweets ανα επεισόδιο] 

  
[Λόγος tweets/users ανα επεισόδιο] [Άθροισμα tweets+retweets] 

  
[Πολικότητα συναισθήματος]  
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5.9 To σύνολο δεδομένων (dataset) 

 

 Για την εφαρμογή των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης χρειάστηκε να 

δημιουργήσουμε ένα σύνολο δεδομένων αξιοποιώντας την βιβλιοθήκη της Python 

Pandas. Στην ουσία δημιουργήθηκε ένα dataframe με 107 γραμμές όσα και τα 

επεισόδια της εκπομπής και 14 στήλες με τα εξής γνωρίσματα: 

 Η πρώτη στήλη αφορά τον αριθμό επεισοδίου (Episode) 

 H δεύτερη στήλη αφορά την ώρα έναρξης (Start Time) 

 Η τρίτη στήλη αφορά την ώρα λήξης (End Time) 

 H τέταρτη στήλη αφορά την συνολική διάρκεια επεισοδίου(Duration) 

 H πέμπτη στήλη αφορά το ποσοστό τηλεθέασης (Audience) 

 Η έκτη στήλη τον αριθμό των tweets (Tweets) 

 H έβδομη στήλη τον αριθμό των retweets (Retweets) 

 H όγδοη στήλη τον αριθμό των favorites (Favorites) 

 H ένατη στήλη τον αριθμό των μοναδικών χρηστών (Users) 

 H δέκατη στήλη τον λόγο retweets/tweets (RatioRT) 

 Η ενδέκατη στήλη τον λόγο favorites/tweets (RatioFV) 

 Η δωδέκατη στήλη το άθροισμα Tweets+Retweets (TWRT) 

 Η δέκατη τρίτη στήλη την πολικότητα συναισθήματος (Sentiment) 

 H δέκατη τέταρτη στήλη τον λόγο Τweets/unique_users (RatioU) 

Για την εφαρμογή των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης όπως αυτοί 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα χρειάστηκε να χωρίσουμε το σύνολο δεδομένων που 

δημιουργήσαμε σε δεδομένα εκπαίδευσης (train data) και δεδομένα δοκιμής(test 

data). Λόγω του μεγάλου πλήθος των εκπομπών δεν εφαρμόστηκε cross validation. 

Αντιθέτως επιλέχθηκε τυχαίος διαχωρισμός του συνολικού δείγματος σε 90% 

δεδομένων εκπαίδευσης του αλγορίθμου και 10% δεδομένων δοκιμής και εξαγωγής 

των προβλέψεων 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το dataframe για τα πρώτα επεισόδια της εκπομπής 
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5.10 Συσχέτιση χαρακτηριστικών 

 

 Τα χαρακτηριστικά (features) τα οποία παράχθηκαν αποτελούν τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές για την εκτίμηση-πρόβλεψη της εξαρτημένης τιμής που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι το ποσοστό τηλεθέασης και ο συνολικός αριθμός των μοναδικών 

χρηστών που παρακολούθησαν κάθε επεισόδιο της εκπομπής. Για τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρειάστηκε να υπολογίσουμε την μεταξύ τους εξάρτηση όπως και την 

εξάρτηση των μεταβλητών αυτών με την εξαρτημένη μεταβλητή. Το πιο γνωστό 

μέτρο της εξάρτησης μεταξύ δύο ποσοτήτων είναι ο συντελεστής συσχέτισης 

συνδιακύμανσης Pearson. Είναι το πηλίκο της διαίρεσης της συνδιακύμανσης των 

δύο μεταβλητών με το γινόμενο των τυπικών αποκλίσεων. Ο γνωστός συντελεστής 

συσχέτισης ρX, Y μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών X και Y με τις αναμενόμενες 

τιμές μX και μY και τυπική απόκλιση σX και σY ορίζεται ως:  

𝑝𝑥,𝑦 = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝜒𝜎𝑦
=

𝐸[(𝑋 − 𝜇𝜒)(𝛶 − 𝜇𝑦)

𝜎𝜒𝜎𝑦
 

Oπου Ε είναι η αναμενόμενη τιμή του χειριστή, cov σημαίνει συνδιακύμανση, 

και corr είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη σημειογραφία για το συντελεστή 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τυχαία_μεταβλητή
https://el.wikipedia.org/wiki/Αναμενόμενη_τιμή
https://el.wikipedia.org/wiki/Αναμενόμενη_τιμή
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
https://el.wikipedia.org/wiki/Αναμενόμενη_τιμή
https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance
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συσχέτισης. Η συσχέτιση Pearson είναι +1 σε περίπτωση μίας τέλειας άμεσης 

(αύξουσας) γραμμικής σχέσης (συσχέτιση), -1 σε περίπτωση μίας τέλειας φθίνουσας 

(αντίστροφης) γραμμικής σχέσης (αντισυσχέτιση), και κάποια τιμή μεταξύ -1 και 1 σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις, που δείχνει το βαθμό της γραμμικής εξάρτησης μεταξύ 

των μεταβλητών. Καθώς πλησιάζει το μηδέν υπάρχει λιγότερη σχέση (πιο κοντά σε 

ασυσχέτιστα). Όσο πιο κοντά είναι ο συντελεστής είτε στο -1 ή στο 1, τόσο 

ισχυρότερη είναι η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Αν οι μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες, o συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 0, αλλά το αντίστροφο 

δεν είναι αληθές, διότι ο συντελεστής συσχέτισης ανιχνεύει μόνο γραμμική εξάρτηση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα συσχέτισης όλων των χαρακτηριστικών.  

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_dependence
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_independence
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5.11 Επιλογή Χαρακτηριστικών 

 

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν χρειάστηκε να 

επιλέξουμε τα βέλτιστα για την τροφοδότηση και εκπαίδευση του εκάστοτε 

αλγορίθμου ώστε να υπάρχει καλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις. Λόγω του ότι κάθε 

αλγόριθμος λειτουργεί και συμπεριφέρεται διαφορετικά, δεν είναι ο ίδιος συνδυασμός 

χαρακτηριστικών (features) ο βέλτιστος για τον καθένα από αυτούς. Για την εύρεση 

του βέλτιστου συνδυασμού για τον κάθε αλγόριθμο εφαρμόσαμε εξαντλητική 

αναζήτηση. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 29 δυνατοί συνδυασμοί απο τα συνολικά 

9 χαρακτηριστικά που παρήχθησαν. Κάθε ένας από αυτούς τους συνδυασμούς 

τροφοδοτήθηκε στους αλγορίθμους ξεχωριστά και επιλέχθηκε εκείνος ο συνδυασμός 

που έδινε καλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις.  

1. #Function to find all the combinations of features   
2. import copy   
3. list10=[]    
4. def combinations(target,data,list10):   
5.     for i in range(len(data)):   
6.         new_target = copy.copy(target)   
7.         new_data = copy.copy(data)   
8.         new_target.append(data[i])   
9.         new_data = data[i+1:]   
10.         list10.append(new_target)   
11.         combinations(new_target,   
12.                       new_data,list10)    
13. target = []   
14. da-

ta = ['Tweets','Retweets','Favorites', 'Users','RatioRT','RatioFV','
TWRT','Sentiment','RatioU']    

15. combinations(target,data,list10)   
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Κεφάλαιο 6 

Πειραματική μελέτη 
 

6.1 Εκτίμηση ποσοστού τηλεθέασης με χρήση αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης 

 

 Στην ενότητα αυτή θα γίνει χρήση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης όπως 

αυτοί αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

για την πρόβλεψη τηλεθέασης του ιταλικού τηλεοπτικού προγράμματος “Le iene”. 

Για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού των χαρακτηριστικών για την 

τροφοδότηση του εκάστοτε αλγορίθμου πραγματοποιείται εξαντλητική αναζήτηση σε 

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών. Για την αξιολόγηση του 

μοντέλου και κατ’ επέκταση την ακρίβεια του θεωρούμε ως μετρική την παρακάτω: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 100% − 𝑀𝐴𝑃𝐸 

Ωστόσο συνυπολογίζεται τόσο το μέσο απόλυτο σφάλμα (MAΕ) όσο και το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα (MSE).Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που το accuracy δεν 

διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ συνδυασμών επιλέγεται ως βέλτιστος συνδυασμός 

εκείνος που αποδίδει το μικρότερο μέσο απόλυτο σφάλμα και το μικρότερο μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα. Η εκπομπή “Le iene” αποτελείται από 107 επεισόδια. Για τις 

ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας χωρίστηκαν τυχαία τα επεισόδια αυτά 

σε 90% δεδομένα εκπαίδευσης (training set) και 10% δεδομένα δοκιμής (test set). Για 

καθένα από τους αλγορίθμους παρουσιάζονται συγκριτικά τα σφάλματα για 

διαφορετικούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών ενώ για την βέλτιστο συνδυασμό 

παρουσιάζονται τα τελικά προβλεπόμενα αποτελέσματα συγκρινόμενα με τα 

πραγματικά δεδομένα τηλεθέασης. Τέλος γίνεται μια συνολική ανασκόπηση των 

διαφορετικών αλγορίθμων και των αποτελεσμάτων τους.  

 

6.1.1 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

 

Στον αλγόριθμο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης πρέπει να βρεθεί η 

γραμμική συνάρτηση του ποσοστού τηλεθέασης (μεταβλητή-στόχος) με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

 

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + … + 𝑏𝑖𝑥𝑖 + 𝑒 
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1. #X is the dataframe with features and y the dataframe with labels   
2. train_features, test_features, train_labels, test_labels = train_tes

t_split(X, y, test_size = 0.1, random_state = 42,shuffle=True)   
3. lm = linear_model.LinearRegression()   
4. model = lm.fit(train_features, train_labels)   
5. predictions = lm.predict(test_features)   

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα μέσα απόλυτα ποσοστιαία 

σφάλματα για τυχαίους συνδυασμούς ανεξάρτητων μεταβλητών για την τροφοδότηση 

του μοντέλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί 

εξαντλητική αναζήτηση σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών. 

Μετά την εξαντλητική αναζήτηση στους συνδυασμούς αυτούς βρέθηκε πως το 

μέγιστη ακρίβεια σε συνδυασμό ήταν ίση με 92.09% ενώ η μικρότερη ίση με 

88.4%.Αντίστοιχα για το μέσο απόλυτο σφάλμα βρέθηκε μικρότερο σφάλμα ίσο με 

0.79 και μεγαλύτερο ίσο με 1.13.Τέλος το εύρος του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

ήταν μεταξύ 0.95 και 2.07. Βρέθηκε πως ο αλγόριθμος δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

όταν τροφοδοτείται από το συνολικό αριθμό των favorites (ένδειξη «Μου αρέσει») 

και από τον λόγο retweets/tweets: 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Favorites, RatioRT 92,09% 0,79 0,95 
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Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες τιμές του 

μοντέλου συγκριτικά με τις πραγματικές 

 

 

 

Παρατηρείται πως για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση δεν υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των συνδυασμών, αφού το γενικό γραμμικό μοντέλο 

ψάχνει την βέλτιστή «γραμμή» συγκριτικά με τα δεδομένα εκπαίδευσης. 

 

6.1.2 Πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση 

 

 Στον αλγόριθμο της πολλαπλής πολυωνυμικής παλινδρόμησης πρέπει να βρεθεί 

η γραμμική συνάρτηση του ποσοστού τηλεθέασης (μεταβλητή-στόχος) με ένα 

πολυώνυμο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Εξετάζεται η περίπτωση πολυώνυμου 

δευτέρου και τρίτου βαθμού.  

 

6.1.2.1 Πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση δευτέρου βαθμού 

  

Στην πολυωνυμική παλινδρόμηση δευτέρου Βαθμού η εξαρτημένη μεταβλητή 

σχετίζεται γραμμικά με το άθροισμα των πολυωνύμων δευτέρου βαθμού των 

ανεξάρτητων μεταβλητών x. 

 

 

  

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏𝑖𝑥1 + 𝑏2𝑥1
2+. . +𝑒 
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Παραπάνω παρουσιάζονται διαγραμματικά τα μέσα απόλυτα ποσοστιαία 

σφάλματα για τυχαίους συνδυασμούς χαρακτηριστικών. Με την μέθοδο της 

εξαντλητικής αναζήτησης βρέθηκε πως οι τιμές τις ακρίβειας ήταν μεταξύ 81.1%-

93.83%, του μέσου απολύτου σφάλματος μεταξύ 0.60-1,97 και του μέσο 

τετραγωνικού σφάλματος μεταξύ 0.577-8.08 μεταξύ όλων των συνδυασμών ενώ ο 

βέλτιστος από αυτούς του συνδυασμούς είναι ο εξής: 

 

 

 

 

Με βάση τον συνδυασμό αυτό παρουσιάζονται οι πραγματικές τιμές συγκριτικά με 

τις προβλεπόμενες 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Tweets, Retweets, 

Users, Sentiment, 

Favorites, RatioU, 

TWRT 

93,83% 0,60 0,577 
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6.1.2.2 Πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση τρίτου βαθμού 

 

Στην πολυωνυμική παλινδρόμηση τρίτου Βαθμού η εξαρτημένη μεταβλητή 

σχετίζεται γραμμικά με το άθροισμα των πολυωνύμων τρίτου βαθμού των 

ανεξάρτητων μεταβλητών x.  

 

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏𝑖𝑥1 + 𝑏2𝑥1
2 + 𝑏3𝑥1

3. . +𝑒 

1. train_features, test_features, train_labels, test_labels = train_tes
t_split(X, y, test_size = 0.1, random_state = 42,shuffle=True)   

2. poly=PolynomialFeatures(degree=3)   
3. poly_x=poly.fit_transform(train_features)   
4. regressor=LinearRegression()   
5. regressor.fit(poly_x,train_labels)   
6. predictions=regressor.predict(poly.fit_transform(test_features))    

 

Σε πλήρη αντιστοιχία με τα παραπάνω δίνονται τα παρακάτω αποτελέσματα.  

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TV Ratings based on Multi 2D Polynomial 
Regression 

Measured Ratings

Estimated Ratings



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστος συνδυασμός χαρακτηριστικών και αποτελέσματα: 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Tweets, 

Users,Favorites,  

93,83% 0,61 0,66 
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6.1.3 Παλινδρόμηση Ridge, Lasso, Elastic Net 

 

 Για τις μεθόδους Ridge, Lasso, Elastic Net όπως αυτές αναφέρθηκαν στο 

κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες με το βέλτιστο συνδυασμό 

χαρακτηριστικών και τα συγκριτικά αποτελέσματα προβλεπόμενων και πραγματικών 

τιμών.  

Παλινδρόμηση Ridge 

 

Στην παλινδρόμηση αυτή τα προβλεπόμενα αποτελέσματα είναι ίδια με τα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα βέλτιστου συνδυασμού της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης.  

Παλινδρόμηση Lasso 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παλινδρόμηση Lasso λόγω του penalty που επιβάλει 

μπορεί να λειτουργήσει βέλτιστα και σε άλλους συνδυασμούς εφόσον επιτρέπει τον 

μηδενισμό των πολλαπλασιαστικών παραγόντων bi των ανεξάρτητων μεταβλητών.  

 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Favorites, RatioRT 92,08% 0,79 0,95 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Favorites 92,04% 0,795 0,975 
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Παλινδρόμηση Elastic Net 

 

Όπως αναμενόταν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της μεθόδου ElasticNet είναι 

ίδια με αυτά της μεθόδου Lasso και κατά βάση πολύ όμοια με τα αποτελέσματα της 

απλής πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης.  

 

6.1.4 Παλινδρόμηση με Δέντρα Απόφασης 

 

Στην παλινδρόμηση με δέντρα απόφασης, σχηματίζεται ένα δέντρο οπού οι 

διάφοροι κόμβοι του διαχωρίζονται με βάση κάποιο κριτήριο έως ότου δεν μπορεί να 

γίνει κάποιος άλλος διαχωρισμός. Οι τερματικοί κόμβοι-φύλλα του δέντρου 

αποτελούν τις τελικές τιμές.  

 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα του MAPE για τυχαίους συνδυασμούς 

χαρακτηριστικών ως είσοδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Favorites 92,04% 0,795 0,975 

1. train_features, test_features, train_labels, test_labels = train_tes
t_split(X, y, test_size = 0.1, random_state = 42)   

2. rf = DecisionTreeRegressor(random_state=0, criterion="mae",max_depth
=90)   

3. rf.fit(train_features, train_labels)   
4. predictions = rf.predict(test_features)   
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Μεταξύ των συνδυασμών βρέθηκαν αρκετά μεγάλες αποκλίσεις στον αλγόριθμο 

αυτό κάτι το οποίο αναμενόταν. Αναφέρεται πως η ακρίβεια βρέθηκε μεταξύ 76.2%-

94.33% , το μέσο απόλυτο σφάλμα μεταξύ 0.54-2.3 και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

μεταξύ 0.52-6.9. Ο βέλτιστος συνδυασμός χαρακτηριστικών για την είσοδο στον 

αλγόριθμο Decision tree regressor όπως και οι προβλεπόμενες συγκριτικά με τις 

πραγματικές τιμές για τον συνδυασμό αυτό  φαίνονται στα παρακάτω σχήματα : 

 

 

 

 

 

Το τελικό δέντρο που σχηματίζεται με βάση τα 4 ανωτέρω χαρακτηριστικά με τα 

οποία εκπαιδεύτηκε είναι σχηματικά το παρακάτω: 

 

 

 

 
  

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Tweets, Retweets, 

RatioU, RatioRT 

94,33% 0,54 0,52 
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6.1.5 Παλινδρόμηση με τυχαία Δάση 

 

Η παλινδρόμηση με τυχαία δάση (Random Forest Regression) πρόκειται για μία 

μέθοδο μηχανικής μάθησης κατά την οποία κατασκευάζονται πολλά δέντρα 

απόφασης στο χρόνο εκπαίδευσης ενώ η τελική πρόβλεψη προκύπτει από τον μέσο 

όρο των προβλέψεων των μεμονωμένων δέντρων. Τα τυχαία δάση διορθώνουν την 

συνήθεια των δέντρων αποφάσεων για overfitting και συνήθως τόσο σε προβλήματα 

κατηγοριοποίησης όσο και σε προβλήματα παλινδρόμησης φαίνεται πως αποδίδουν 

καλύτερα συγκριτικά με τα δέντρα απόφασης.  

 

 

Όπως και προηγουμένως παρουσιάζονται τα μέσα απόλυτα ποσοστιαία σφάλματα για 

τυχαίους συνδυασμούς χαρακτηριστικών τροφοδότησης-εισόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. train_features, test_features, train_labels, test_labels = train_tes
t_split(X, y, test_size = 0.1, random_state = 42,shuffle=True)   

2. rf = RandomForestRegressor(n_estimators = 60,bootstrap=True, min_sam
ples_leaf= 2,max_features= "auto",min_samples_split=4, max_depth=40,
random_state = 42)   

3. rf.fit(train_features, train_labels)   
4. predictions = rf.predict(test_features)  
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα του αλγορίθμου με διαφορετική τροφοδότηση 

χαρακτηριστικών υπολογίστηκε το μέτρο της ακρίβειας μεταξύ  87.97%-94.46%, το 

μέσο απόλυτο σφάλμα μεταξύ 0.56-1.19 και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ 

0.47-1.88. Ο βέλτιστος συνδυασμός χαρακτηριστικών εισόδου και τα συγκριτικά 

αποτελέσματα όπως και προηγουμένως φαίνονται παρακάτω: 

 

 

 

 

 
Παρατηρούμε πως ο Random Forest Regressor αποδίδει στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα καλύτερα από το απλό δέντρο απόφασης.  

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την εκπαίδευση του αλγορίθμου σημαντικό ρόλο 

έπαιξαν οι υπερπαράμετροι του όπως ο συνολικός αριθμός των δέντρων και το 

μέγιστο βάθος του καθενός. Για την εύρεση των βέλτιστων υπερπαραμέτρων του 

αλγορίθμου εφαρμόστηκε GridSearchCV, μια τεχνική για την ρύθμιση των 

υπερπαραμέτρων και την εύρευση αυτών που βελτιώνουν τον ήδη υπάρχων 

αλγόριθμο. Οι βέλτιστες αυτές υπερπαράμετροι διαφένονται στον κώδικα που 

παρατίθεται παραπάνω. 

 
 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Tweets, Retweets, 

RatioU 

94,46% 0,56 0,47 
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6.1.6 Παλινδρόμηση Xgboost 

Ο αλγόριθμος Xgboost η ολογράφως extreme gradient boosting είναι ένας από 

τους τελευταίους αλγόριθμους που εφευρέθηκε έχοντας κερδίσει μεταξύ άλλων 

αλγορίθμων σε αρκετούς διαγωνισμούς μηχανικής μάθησης. Ο αλγόριθμος αυτός 

όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3 προσθέτει διαδοχικά μοντέλα κατά την 

εκπαίδευση  του για την διόρθωση σφαλμάτων που προκύπτουν. Όπως και παραπάνω 

παρατίθεται το διάγραμμα με τα μέσα απόλυτα σφάλματα για διάφορους 

συνδυασμούς  

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου Xgboost για τους διαφορετικούς 

συνδυασμούς διαπιστώθηκε πως αποδίδει ακρίβεια μεταξύ 80.27%-96.31%, μέσο 

απόλυτο σφάλμα μεταξύ 0.36-1.98 και μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ 0.19-6.22.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βέλτιστα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν μετά την 

εφαρμογή του 

 

1. train_features, test_features, train_labels, test_labels = train_tes
t_split(X, y, test_size = 0.1, random_state = 42,shuffle=True)   

2. XGBMod-
el = XGBRegressor(max_depth=200, learning_rate=0.08, n_estimators=20
0, silent=True, objective='reg:linear', booster='gbtree',reg_alpha=0
, reg_lambda=1)   

3. model = XGBModel.fit(train_features,train_labels, verbose=False)   
4. predictions = XGBModel.predict(test_features)   
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Παρατηρείται πως ο αλγόριθμος Xgboost(extreme gradient boosting) με την 

βέλτιστη παραμετροποίηση των υπεραραμέτρων του αποδίδει καλύτερα στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα πρόβλεψης του ποσοστού τηλεθέασης. Συγκεκριμένα με 

εισόδους το συνολικό αριθμό των tweets, τον λόγο retweets/tweets, τον λόγο 

tweets/unique_users επιτυγχάνεται ακρίβεια 96,31%. Συγκριτικά τους υπόλοιπους 

αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν προσφέρει το μικρότερο 

μέσο απόλυτο σφάλμα, μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλματα, μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο πως ο Xgboost μπορεί να επιτυγχάνει 

μικρότερα σφάλματα στον βέλτιστο συνδυασμό το γενικό γραμμικό μοντέλο πολλών 

μεταβλητών έχει την μικρότερη διαφορά μεταξύ χειρότερου-καλύτερου συνδυασμού 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που 

χρησιμοποιούνται. 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Tweets, RatioRT, 

RatioU 

96, 31% 0, 36 0, 19 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τα βέλτιστα 

χαρακτηριστικά εισόδου για τον κάθε αλγόριθμο και η αντίστοιχη ακρίβεια που 

πετυχαίνουν στο 10% των δεδομένων δοκιμής για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

τροφοδότησης τους.  

 

 

Αλγόριθμος Linear 

Regression 

Polynomial 

Regression(degree=2) 

Polynomial 

Regression(degree=3) 

Χαρακτηριστικά 

Εισόδου 

Favorites, 

RatioRT 

Tweets, Retweets, 

Users, Sentiment, 

Favorites, RatioU, 

TWRT 

Tweets, Users, 

Favorites 

Ακρίβεια 92.09% 93.83 % 93.83 % 

 

 

Αλγόριθμος Decision Tree 

Regression 

Random Forest 

Regression 

Xgboost Regression  

Χαρακτηριστικά 

Εισόδου 

Tweets, 

Retweets, 

RatioU, 

RatioRT 

Tweets, Retweets, 

RatioU 

Tweets, RatioRT, 

RatioU 

Ακρίβεια 94.33% 94.46 % 96.31% 
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6.2 Εκτίμηση πλήθους τηλεθεατών με χρήση αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης 

 

Σε πλήρη αντιστοιχία με την προηγούμενη ενότητα γίνεται χρήση των ίδιων 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη του συνολικού αριθμού 

μοναδικών ατόμων που παρακολούθησαν το ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα “Le 

iene”. Για τον κάθε αλγόριθμο στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα βέλτιστα 

χαρακτηριστικά στα οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς και τα 

συγκριτικά αποτελέσματα προβλεπόμενων και πραγματικών τιμών.  

 

6.2.1 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

 

Στο πρόβλημα της εκτίμησης του πλήθους των τηλεθεατών που 

παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος Le 

Iene το γενικό γραμμικό μοντέλο παρουσίασε ακρίβεια μεταξύ 87.11%-90.86% , 

μέσο απόλυτο σφάλμα μεταξύ 183057-259064 και μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ 

1.095604e+11-4. 343547e+10. Ο βέλτιστος συνδυασμός του όπως και τα συγκριτικά 

αποτελέσματα πραγματικών-προβλεπόμενων τιμών φαίνεται παρακάτω: 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Retweets, TWRT, 

Sentiment 

RatioRT, Users, 

RatioU 

90. 86 183057. 427063 4. 343547e+10 
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6.2.2 Πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση  

 

Στην πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση εξετάζονται οι περιπτώσεις 

πολυωνύμου δεύτερου βαθμού και πολυωνύμου τρίτου βαθμού. Όσον αφορά την 

πολλαπλή πολυωνυμική παλινδρόμηση δευτέρου βαθμού διαπιστώθηκε ακρίβεια 

μεταξύ 63.28%-93.59% , μέσο απόλυτο σφάλμα μεταξύ  128322-789559 και μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ 2.657343e+10-1.200528e+11 . Για τις δύο περιπτώσεις 

πολυωνυμικής πολλαπλής παλινδρόμησης παρουσιάζονται οι βέλτιστοι συνδυασμοί 

με τα σφάλματα τους όπως και τα τελικά αποτελέσματα μετά την τροφοδότηση του 

βέλτιστου συνδυασμού  

Πολυωνυμική Πολλαπλή Παλινδρόμηση Δευτέρου βαθμού 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Τweets, retwets, favorites, users 

ratiou, sentiment 

 

93. 59% 128322. 21 2.657343e+10 
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Πολυωνυμική Πολλαπλή Παλινδρόμηση Τρίτου βαθμού 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Τweets, favorites, users, sentiment 

 

93. 34% 133003. 

143011 

3. 

379438e+10 

 

 

 

 

 

6.2.3 Παλινδρόμηση με Δέντρα Απόφασης 

 

Τα δέντρα απόφασης όπως και στην περίπτωση του πειράματος 1 δηλαδή της 

εκτίμησης του ποσοστού τηλεθέασης παρουσιάζουν αποκλίσεις στα σφάλματα τους 

μετά την εξαντλητική αναζήτηση συνδυασμών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η 

ακρίβεια υπολογίστηκε μεταξύ 79.2%-93.13%,  το μέσο απόλυτο σφάλμα μεταξύ 

128569-416067, το μέσο τετραγωνισμό σφάλμα μεταξύ 3.232178e+10 -

1.200528e+12. O βέλτιστος συνδυασμός τροφοδότησης με τα τελικά αποτελέσματα 

διαφαίνονται παρακάτω: 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Τweets, RatioRT, RatioU, TWRT, 

Sentiment 

 

93. 13% 128569. 

7273  

 

3. 

232178e+10 
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6.2.4 Παλινδρόμηση με τυχαία Δάση 

 

Τα τυχαία δάση (random forest) όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3 

χρησιμοποιούν την τεχνική του bagging σε αντίθεση με τα απλά δέντρα απόφασης. 

Υπολογίστηκε accuracy μεταξύ 82.48-92.03, μέσο απόλυτο σφάλμα μεταξύ 162586-

348597 και μέσο τετραγωνισμό σφάλμα μεταξύ 4.097589e+10 -1.642602e+12 για το 

σύνολο των συνδυασμών με βέλτιστο τον παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Τweets, TWRT, Sentiment 

 

92. 03% 162586. 

9882 

 

4. 

097589e+10 
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6.2.5 Παλινδρόμηση Xgboost  

 

Ο αλγόριθμος Xgboost επιτυγχάνει ακρίβεια μεταξύ 80.99%-94.57% ,  μέσο 

απόλυτο σφάλμα μεταξύ 108900.95-379347, μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ 

2.104472e+10-2.262265e+11. Τροφοδοτείται βέλτιστα με εισόδους το πλήθος των 

δημοσιεύσεων, το πλήθος των αναδημοσιεύσεων, το πλήθος των μοναδικών χρηστών 

που δημοσιεύουν και το άθροισμα δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων. Παρακάτω 

όπως και προηγουμένως παραθέτονται τα σφάλματα για τον βέλτιστο συνδυασμό και 

τα συγκριτικά αποτελέσματα πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Accuracy=100-

MAPE 

MAE MSE 

Τweets, TWRT, Retweets, Users 

 

94. 57% 108900. 95 

 

2. 

104472e+10 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TV Viewers based on Random Forest 
Regression 

Measured Ratings

Estimated Ratings



68 
 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τα βέλτιστα 

χαρακτηριστικά εισόδου για τον κάθε αλγόριθμο και η αντίστοιχη ακρίβεια τους.  

 

 

Αλγόριθμος Linear Regression Polynomial 

Regression(degree=2) 

Polynomial 

Regression(degree=3) 

Χαρακτηριστικά 

Εισόδου 

Retweets, TWRT, 

Sentiment,RatioRT, 

Users, RatioU 

Tweets, Retweets, 

Users, Sentiment, 

Favorites, RatioU 

Τweets,  

Favorites, Users, 

Sentiment 

Ακρίβεια 90.86% 93.59 % 93.34 % 

 

Αλγόριθμος Decision Tree 

Regression 

Random Forest 

Regression 

Xgboost 

Regression  

Χαρακτηριστικά 

Εισόδου 

Tweets, Sentiment, 

TWRT RatioU, 

RatioRT 

Tweets, TWRT, 

Sentiment 

Tweets, TWRT, 

Users, Retweets 

Ακρίβεια 93.13% 92.03 % 94.57% 
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Όπως και στην πρόβλεψη του ποσοστού τηλεθέασης της εκπομπής ο αλγόριθμος 

Xgboost αποδίδει καλύτερα στην πρόβλεψη μοναδικών ατόμων οι οποίοι 

παρακολούθησαν το επεισόδιο αποδίνοντας το μικρότερο μέσο απόλυτο και μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα και επιτυγχάνοντας την μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους αλγορίθμους. Όπως και στο πρώτο πείραμα το γενικό γραμμικό 

μοντέλο πολλών μεταβλητών παρουσιάζει τις μικρότερες αποκλίσεις στα σφάλματα 

καλύτερης-χειρότερης περίπτωσης σε σχέση με όλους τους άλλους αλγόριθμους που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα διπλωματική. Ωστόσο, παρατηρείται πως η 

πρόβλεψη του συνολικού αριθμού ατόμων αποδίδει χειρότερα από την πρόβλεψη του 

ποσοστού τηλεθέασης, κάτι το οποίο αναμενόταν λόγω του ότι η πρόβλεψη σε 

πραγματικούς αριθμούς είναι φύσει δυσκολότερη από την πρόβλεψη ποσοστού. 

Παράλληλα παρατηρείται πως τα βέλτιστα χαρακτηριστικά εισόδου διαφέρουν για 

τον κάθε αλγόριθμο στα δύο διαφορετικά πειράματα που έλαβαν χώρα.   
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6.3 Πρόβλεψη ποσοστού τηλεθέασης με χρήση μεθόδων χρονοσειρών 

 

Στο τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται η πρόβλεψη 

ποσοστού τηλεθέασης με την χρήση μεθόδων χρονοσειρών οι οποίες αναφέρθηκαν 

στο κεφάλαιο 2. Το συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιείται για να αποφανθεί το 

κατά πόσο μπορεί να προβλεφθεί το ποσοστό τηλεθέασης μελλοντικού επεισοδίου 

της συγκεκριμένης τηλεοπτικής εκπομπής χωρίς να υπάρχει γνώση δεδομένων, 

δηλαδή χωρίς να υπάρχουν οι τιμές των εξαγόμενων χαρακτηριστικών για το 

συγκεκριμένο επεισόδιο. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου πειράματος θεωρούμε 

ως άγνωστα τα δεδομένα που υπάρχουν για το 107ο, δηλαδή το τελευταίο επεισόδιο 

της εκπομπής. Για το κάθε ένα από τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά ( Tweets, Retweets, 

Favorites, Users, RatioRT, RatioU, RatioFV, TWRT, Sentiment) εφαρμόζονται οι 5 

μέθοδοι πρόβλεψης χρονοσειρών ( Naïve, Simple Average, Moving Average, Simple 

Exponential Smoothing, Arima) ενώ στην συνέχεια εφαρμόζεται ο βέλτιστος 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης όπως αυτός προέκυψε στην ενότητα 6.1.  

6.3.1 Πρόβλεψη ποσοστού τηλεθέασης τελευταίου επεισοδίου 

 
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.1 ο βέλτιστος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης 

για την πρόβλεψη του ποσοστού τηλεθέασης είναι ο extreme gradient boosting 

(Xgboost) με χαρακτηριστικά εισόδου τον συνολικό αριθμό των tweets, τον λόγο 

retweets/tweets και τον λόγο Tweets/Users. Το σύνολο δεδομένων (dataset) 

αποτελείται από 107 γραμμές, δηλαδή από 107 εκπομπές. Τροφοδοτώντας τον 

αλγόριθμο αυτό με τα δεδομένα των 106 πρώτων γραμμών (δεδομένα εκπαίδευσης) 

και έχοντας τα δεδομένα της τελευταίας γραμμής ως δεδομένα δοκιμής προκύπτει 

ακρίβεια στην πρόβλεψη της τάξης του 97, 95%. Συγκεκριμένα, το επίσημο ποσοστό 

τηλεθέασης της τελευταίας εκπομπής είναι 10.4 % ενώ ο αλγόριθμος μηχανικής 

μάθησης παράγει τηλεθέαση της τάξης του 10.19%.  

Οι τιμές των εξαγόμενων χαρακτηριστικών του τελευταίου επεισοδίου της 

εκπομπής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Tweets RatioRT RatioU 

1426 1. 21 2. 51 

 
 

6.3.2 Πρόβλεψη ποσοστού τηλεθέασης τελευταίου επεισοδίου με χρήση 

χρονοσειρών.  

  
 Αποκρύπτοντας τις τιμές των εξαγόμενων χαρακτηριστικών για το τελευταίο 

επεισόδιο επιχειρείται να εξαχθούν οι τιμές αυτές με τις μεθόδους πρόβλεψης 

χρονοσειρών (Naïve Method, Simple Average, Moving Average, Simple Exponential 

Smoothing, Arima). Κάθε συνδυασμός εξαγόμενων χαρακτηριστικών από τα 5 αυτά 

μοντέλα χρησιμοποιείται ως δεδομένα δοκιμής του αλγόριθμου Xgboost ενώ όπως 

και προηγουμένως τα δεδομένα των 106 πρώτων εκπομπών τροφοδοτούν τον 
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αλγόριθμο. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα των εξαγόμενων 

χαρακτηριστικών για κάθε μια από τις μεθόδους πρόβλεψης χρονοσειρών όσο και το 

αποτέλεσμα ποσοστού τηλεθέασης όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή του 

αλγορίθμου μηχανικής μάθησης Xgboost: 

 
 Naïve Method 

Εξαγόμενα χαρακτηριστικά: 

 

Tweets RatioRT RatioU 

2248 2. 42 2. 14 

 

Αποτέλεσμα ποσοστού τηλεθέασης: 

 

Πραγματική τιμή Προβλεπόμενη τιμή Xgboost  

10. 4% 15. 09% 

 

 Simple Average 

Εξαγόμενα χαρακτηριστικά: 

 

Tweets RatioRT RatioU 

2052 0. 97 2. 44 

 

Αποτέλεσμα ποσοστού τηλεθέασης: 

 

Πραγματική τιμή Προβλεπόμενη τιμή Xgboost  

10. 4% 12. 56% 

 

 Μoving Average (window=5) 

Εξαγόμενα χαρακτηριστικά: 

 

Tweets RatioRT RatioU 

1458 1. 40 2. 22 

 

Αποτέλεσμα ποσοστού τηλεθέασης: 

 

Πραγματική τιμή Προβλεπόμενη τιμή Xgboost  

10. 4% 11. 03% 

 

 Simple Exponential Smoothing 

Εξαγόμενα χαρακτηριστικά: 

 

Tweets RatioRT RatioU 

1959 1. 93 2. 20 

 

Αποτέλεσμα ποσοστού τηλεθέασης: 

 

Πραγματική τιμή Προβλεπόμενη τιμή Xgboost  

10. 4% 9. 3% 
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 ARIMA 

Εξαγόμενα χαρακτηριστικά: 

 

Tweets RatioRT RatioU 

1551 1. 01  2. 25 

 

Αποτέλεσμα ποσοστού τηλεθέασης: 

 

Πραγματική τιμή Προβλεπόμενη τιμή Xgboost  

10. 4% 10. 75% 

 

 

Όπως αναμενόταν η μέθοδος πρόβλεψης χρονοσειρών ARIMA έδωσε το μικρότερο 

απόλυτο σφάλμα ίσο με 0. 35% συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους πρόβλεψης 

χρονοσειρών. Αξίζει να σημειωθεί πως με τα πραγματικά εξαγόμενα χαρακτηριστικά 

το απόλυτο σφάλμα πραγματικής έναντι προβλεπόμενης τιμής είναι ίσο με 0. 21%. 

Συνεπώς παρατηρείται μικρή διαφορά στα απόλυτα σφάλματα. Λόγω του ότι το 

μοντέλο Arima συνδυάζει την λογική της παλινδρόμησης και της απλής εκθετικής 

εξομάλυνσης παρουσιάζει μικρά σφάλματα και είναι ικανό να προβλέψει το ποσοστό 

τηλεθέασης μελλοντικού επεισοδίου.  
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6.4 Σύνοψη πειραματικής μελέτης 

 

Mε βάση τα πειράματα που διεξάχθηκαν στις ενότητες 6.1, 6.2 παρατηρείται πως 

είναι ευκολότερη η εκτίμηση του ποσοστού τηλεθέασης τηλεοπτικών εκπομπών από 

την εκτίμηση των μοναδικών ατόμων που παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό το 

τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όλοι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που 

χρησιμοποιήθηκαν (πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή πολυωνυμική 

παλινδρόμηση, δέντρα απόφασης, τυχαία δάση, Χgboost) αποδίδουν καλύτερα στο 

πείραμα της εκτίμησης του ποσοστού τηλεθέασης πάρα σε αυτό της εκτίμησης των 

συνολικών ατόμων. Και στις δύο περιπτώσεις όπως ήταν αναμενόμενο ο αλγόριθμος 

Xgboost, έχοντας κερδίσει μεταξύ άλλων αλγορίθμων σε αρκετούς διαγωνισμούς 

μηχανικής μάθησης, αποδίδει μεγαλύτερα ακρίβεια (accuracy) στις εκτιμήσεις 

ποσοστού τηλεθέασης και συνολικών τηλεθεατών αποδίδοντας το μικρότερο μέσο 

απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα συγκριτικά με τους υπόλοιπους αλγορίθμους. 

Συγκεκριμένα έχοντας τυχαία χωρίσει το σύνολο δεδομένων (dataset) για την ιταλική 

τηλεοπτική εκπομπή Le Iene σε 90% δεδομένων εκπαίδευσης του αλγορίθμου και 

10%  δεδομένων δοκιμής, ο Xgboost επιτυγχάνει ακρίβεια της τάξης του 96,31% 

στην εκτίμηση του ποσοστού τηλεθέασης στο 10% των εκπομπών της τηλεοπτικής 

εκπομπής  και 94,57% ακρίβεια στην εκτίμηση των συνολικών ατόμων που 

παρακολούθησαν την εκπομπή.  

Παρατηρείται ωστόσο, πως ο κάθε αλγόριθμος από αυτούς που 

χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική μελέτη και στα δύο πειράματα 

«συμπεριφέρεται» διαφορετικά όσον αφορά τα δεδομένα εισόδου με τα οποία 

τροφοδοτείται. Συγκεκριμένα μετά από εξαντλητική αναζήτηση σε όλους του 

πιθανούς συνδυασμούς των εννέα εξαγόμενων χαρακτηριστικών εισόδου (Tweets, 

Retweets, Favorites, Users, RatioRT, RatioFV, RatioU, Sentiment, TWRT), κάθε 

ένας από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης αποδίδει βέλτιστα με διαφορετικό 

κατά κύριο λόγο συνδυασμό χαρακτηριστικών εισόδου. Όσον αφορά τον αλγόριθμο 

Xgboost αποδίδει ποσοστό ακρίβειας ίσο με 96.31% όταν τροφοδοτείται με τον 

συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων (Tweets), τον λόγο των συνολικών 

αναδημοσιεύσεων προς τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις (RatioRT) και τον λόγο των 

συνολικών δημοσιεύσεων προς τους αντίστοιχους μοναδικούς χρήσης (RatioU) στο 

πρώτο πείραμα, ενώ για το δεύτερο πείραμα αποδίδει βέλτιστα όταν τροφοδοτείται με 

τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων(Tweets), τον συνολικό αριθμό των 

αναδημοσιεύσεων (Retweets), τους μοναδικούς χρήστες που δημοσίευσαν (Users) 

όπως επίσης και με το άθροισμα δημοσιεύσεων και αναδημοσιεύσεων (TWRT).  

 Σε μια ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων για όλους τους 

αλγόριθμους παρατηρείται πως το πιο σημαντικό από τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά 

είναι ο συνολικός αριθμός-όγκος των δημοσιεύσεων (Tweets) καθώς κατά βάση δεν 

εκλείπει σε κανέναν από τους βέλτιστους συνδυασμούς των αλγορίθμων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 
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Όσον αφορά τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη φαίνεται πως τα δέντρα απόφασης με τις τεχνικές του bagging 

(Random Forest) και του boosting (XgBoost) με την κατάλληλη τροφοδότηση τους 

αποδίδουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις εκτιμήσεις τους συγκριτικά με τα γραμμικά και 

τα πολυωνυμικά μοντέλα με τον τελευταίο εξ ’αυτών (XgBoost) να αποδίδει τα 

καλύτερα αποτελέσματα.  Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος που παρέχει 

τις μικρότερες διαφορές στα σφάλματα μεταξύ χειρότερου-καλύτερου συνδυασμού 

των εννέα εξαγόμενων χαρακτηριστικών καταδεικνύεται το γενικό γραμμικό μοντέλο 

πολλών μεταβλητών και στα δύο πειράματα τα οποία έλαβαν χώρα.  

Όσον αφορά το πρώτο πείραμα, αυτό της εκτίμησης του ποσοστού τηλεθέασης 

της ιταλικής τηλεοπτικής εκπομπής Le Iene φαίνεται πως περισσότερο σημαντικά 

από τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά είναι πέρα από τον συνολικό αριθμό των 

δημοσιεύσεων (Τweets) , οι συνολικές αναδημοσιεύσεις (Retweets), ο λόγος των 

αναδημοσιεύσεων προς τις δημοσιεύσεις (RatioRT) και ο λόγος των δημοσιεύσεων 

προς τους αντίστοιχους μοναδικούς χρήστες (RatioU). Αντίστοιχα, λιγότερο 

σημαντικά από τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά φαίνεται πως είναι ο συνολικός 

αριθμός της ένδειξης «Μου αρέσει» (Favorites), ο λόγος των favorites προς τις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις (RatioFV), το άθροισμα δημοσιεύσεων και 

αναδημοσιεύσεων (TWRT) όπως και επίσης και η πολικότητα συναισθήματος 

(Sentiment). Συγκεκριμένα για το τελευταίο από τα λιγότερα σημαντικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκε, δηλαδή της πολικότητα του συναισθήματος, αξίζει 

να αναφερθεί πως λόγω του ότι το twitter δεν επιτρέπει σε κάθε δημοσίευση 

περισσότερους από 280 χαρακτήρες, είναι αρκετά δύσκολο να αναλυθεί η φυσική 

γλώσσα του πλήρες κειμένου λόγω του ότι πολλές από τις δημοσιεύσεις μπορεί να 

είναι αρκετά μικρές η να μην περιέχουν κάποια λέξη η φράση που να αντιστοιχεί σε 

θετική ή αρνητική δήλωση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως σύμφωνα με την 

ανάλυση συναισθήματος που πραγματοποιήθηκε το εύρος της πολικότητας για το 

σύνολο των 107 επεισοδίων της εκπομπής ήταν [-0. 04, 0. 06] ενώ όπως αναφέρθηκε 

στην ενότητα 5.6.9 η πολικότητα είναι ένας αριθμός που βρίσκεται στο εύρος του [-1, 

1] όπου 1 σημαίνει απόλυτα θετική δήλωση και -1 σημαίνει απόλυτη αρνητική 

δήλωση.  

 Στο δεύτερο πείραμα, πρόβλεψης του συνολικού αριθμού των μοναδικών 

ατόμων που παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό το επεισόδιο της εκπομπής, τα 

βέλτιστα εξαγόμενα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται και δεν παρατηρείται κάποια 

συγκεκριμένη συνάφεια των βέλτιστων χαρακτηριστικών μεταξύ των αλγορίθμων, 

κάτι το οποίο αναμενόταν λόγω της μεγαλύτερης δυσκολίας πρόβλεψης σε 

πραγματικούς αριθμούς. Ωστόσο χαρακτηριστικά όπως ο συνολικός αριθμός των 

δημοσιεύσεων (Tweets), ο συνολικός αριθμός των αναδημοσιεύσεων (Retweets)  και 

το άθροισμα τους ( TWRT) φαίνεται να έχουν ισχυρές προβλεπτικές ικανότητες στο 

πλήθος των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. 
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Τέλος στο τρίτο πείραμα γίνεται μια ανάλυση στο κατά πόσο μπορεί να 

προβλεφθεί η τηλεθέαση των τηλεοπτικών εκπομπών χωρίς να υπάρχει γνώση των 

εξαγόμενων χαρακτηριστικών. Το πείραμα αυτό χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο 

εξ αυτών εκτιμήθηκε η τηλεθέαση του τελευταίου επεισοδίου της ιταλικής 

τηλεοπτικής εκπομπής έχοντας γνώση των εξαγόμενων χαρακτηριστικών του 

επεισοδίου αυτού και τροφοδοτώντας τον αλγόριθμο Xgboost με τα δεδομένα των 

106 πρώτων εκπομπών. Προβλέφθηκε ακρίβεια της τηλεθέασης του τελευταίου 

επεισοδίου ίση με 97.95%, πράγμα το οποίο σημαίνει πως ο αλγόριθμος αποδίδει 

εξίσου αποδοτικά πέρα από το τυχαίο διαχωρισμό 10% που εφαρμόστηκε για την 

εύρεση του βέλτιστου μοντέλου μηχανικής μάθησης. Στο δεύτερο μέρος του 

πειράματος επιχειρήθηκε να προβλεφθούν τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά με την 

χρήση μεθόδων πρόβλεψης χρονοσειρών όπως η απλή μέθοδος, ο απλός μέσος όρος, 

ο κινητός μέσος όρος με παράθυρο 5, η απλή εκθετική εξομάλυνση και η μέθοδος 

ARIMA. Η τελευταία εξ αυτών των μεθόδων φαίνεται πως είναι ικανή να κάνει μια 

«καλή» πρόβλεψη των εξαγόμενων χαρακτηριστικών και συνεπώς με βάση τα 

εξαγόμενα χαρακτηριστικά αυτά να εκτιμηθεί το ποσοστό τηλεθέασης κάτι το οποίο 

αποτυπώνει πως και χωρίς τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά από την πλατφόρμα του 

Twitter μπορεί να εξαχθεί μερικώς πληροφορία για το ποσοστό ακροαματικότητας 

μελλοντικού επεισοδίου.  
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Κεφάλαιο 7 

Επίλογος 
 

7.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στις μέρες μας είναι διαρκώς αυξανόμενη. Για 

τον λόγο αυτό η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων και των πληροφοριών που αυτά 

παρέχουν ενδιαφέρουν τόσο τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς όσο και την 

επιστημονική κοινότητα αφού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών και την πραγματοποίηση 

προβλέψεων.  

Στην παρούσα διπλωματική εξετάζονται οι πληροφορίες που τα κοινωνικά 

δίκτυα παρέχουν και συγκεκριμένα το Twitter όσον αφορά την δραστηριότητα των 

χρηστών κατά την ζωντανή διάρκεια μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών. 

Συγκεκριμένα στην διπλωματική αυτή με βάση την δραστηριότητα των χρηστών που 

αφορά κατά κύριο λόγο τις δημοσιεύσεις τους στην πλατφόρμα του Twitter, 

εξάγονται πολλαπλά γνωρίσματα-χαρακτηριστικά με στόχο την εξαγωγή γνώσης για 

την τηλεθέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 

έρευνες τα τελευταία χρόνια που αξιοποιούν τα δεδομένα του Twitter για την 

εκτίμηση της τηλεθέασης ποικίλων τηλεοπτικών εκπομπών. Ωστόσο, στην παρούσα 

διπλωματική γίνεται προσπάθεια για την εξαγωγή πολλαπλών γνωρισμάτων πέρα από 

το σύνολο των δημοσιεύσεων για το κάθε επεισόδιο από την πλατφόρμα τα οποία 

μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με την ακροαματικότητα των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων. Παράλληλα εξετάζονται σύγχρονοι αλγόριθμοι που αξιοποιούν 

αποδοτικότερα τις πληροφορίες αυτές.  

 Για την εκπόνηση της διπλωματικής εξετάζεται η περίπτωση ενός ιταλικού 

τηλεοπτικού προγράμματος, του “Le Iene”. Αρχικά ανακτώνται όλες οι δημοσιεύσεις 

από την πλατφόρμα που αφορούν το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα για τα έτη 

2016-2017. Με βάση τις δημοσιεύσεις αυτές εξάγονται χαρακτηριστικά(features) τα 

οποία τροφοδοτούν ποικίλους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης με στόχο την 

παραγωγή προβλέψεων όπως η γραμμική παλινδρόμηση, η πολυωνυμική 

παλινδρόμηση, τα δέντρα απόφασης, τα τυχαία δάση.  

 Τα πειράματα που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους 

μηχανικής μάθησης καταδεικνύουν πως τα δεδομένα του Twitter έχουν ισχυρές 

προβλεπτικές ικανότητες τόσο στο ποσοστό τηλεθέασης των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων όσο και στο πλήθος των ατόμων που το παρακολουθούν. Ο 

σύγχρονος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης Xgboost, ο οποίος έχει ιδιαίτερη 

δημοτικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, παραμετροποιώντας τον κατάλληλα 

αποδίδει μεγάλη ακρίβεια στις προβλέψεις του εφόσον το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο 
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σφάλμα στην περίπτωση του ποσοστού τηλεθέασης είναι 3, 69% σε δείγμα 10% των 

συνολικών τηλεοπτικών επεισοδίων της εκπομπής με δεδομένα εισόδου που αφορούν 

κυρίως τις συνολικές δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και μοναδικούς χρήστες κάθε 

επεισοδίου. Ο αλγόριθμος αποφεύγει την υπερμοντελοποίηση (overfitting) εφόσον 

και σε νέα δεδομένα αποδίδει εξίσου αποδοτικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η 

εξέταση μεμονωμένων επεισοδίων και η εκπαίδευση του αλγορίθμου σε μεγαλύτερο 

πλήθος ελαχιστοποιεί ακόμα περισσότερο το μέσο ποσοστιαίο σφάλματα. Στην 

περίπτωση των συνολικών ατόμων που παρακολούθησαν έστω για 1 λεπτό επεισόδιο 

της εκπομπής επιτυγχάνει εξίσου μεγάλη ακρίβεια, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 

μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα είναι ίσο με 5.43%. Αξίζει να αναφερθεί πως και 

στα δύο αυτά πειράματα εφαρμόστηκε και η μέθοδος cross-validation με 

διαφορετικούς διαχωρισμούς στο σύνολο εκπαίδευσης και στο σύνολο δοκιμής. O 

μέσος όρος των αποτελεσμάτων για διαφορετικούς διαχωρισμούς απέδωσε παρόμοια 

αποτελέσματα με βάση τα βέλτιστα χαρακτηριστικά εισόδου για τον κάθε αλγόριθμο 

με τον Xgboost να αποδίδει σαφώς καλύτερα από τους υπόλοιπους αλγορίθμους. 

Παράλληλα με βάση το τελευταίο πείραμα και την μελέτη των χαρακτηριστικών 

εισόδου των αλγορίθμων διαπιστώνεται πως σε έναν βαθμό μπορεί να προβλεφθεί το 

τηλεμερίδιο μελλοντικών επεισοδίων με μεθόδους πρόβλεψης χρονοσειρών και 

συγκεκριμένα με την μέθοδο ARIMA χωρίς να υπάρχει γνώση των εξαγόμενων 

χαρακτηριστικών.  

Ως τελικό συμπέρασμα, διαπιστώνεται πως η δραστηριότητα των χρηστών στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την διάρκεια μετάδοσης τηλεοπτικών 

προγραμμάτων έχει άμεση σχέση με την ακροαματικότητα των προγραμμάτων 

αυτών. Η μελέτη που πραγματοποιείται για το ιταλικό αυτό τηλεοπτικό πρόγραμμα 

μπορεί να γενικευτεί και σε υπόλοιπα τηλεοπτικά προγράμματα όπως και σε 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή αντίστοιχου ενδιαφέροντος.  

 

7. 2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 

Η παρούσα μελέτη δίνει χώρο για πολλές πιθανές επεκτάσεις. Δεδομένου ότι οι 

χρήστες που δημοσιεύουν στην πλατφόρμα του Twitter είναι κατά κύριο λόγο 

νεότερες ηλικιακές ομάδες, σημαντικό πεδίο έρευνας αποτελεί η εξαγωγή 

δημογραφικών στοιχείων για τους χρήστες που δημοσιεύουν, όπως η ηλικία και το 

φύλο. Στο ίδιο πλαίσιο αρκετά σημαντικό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελέσει η 

διαφορετική επιρροή που μπορεί να έχουν οι χρήστες ανάλογα με το πλήθος των 

ακόλουθων τους.  

 Μια περαιτέρω επέκταση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είναι η μελέτη 

διαφορετικών τηλεοπτικών προγραμμάτων ποικίλης θεματολογίας, η εξαγωγή 

δεδομένων για το πλήθος των προγραμμάτων αυτών ώστε να αποφανθεί με 

μεγαλύτερη σαφήνεια ποια από τα χαρακτηριστικά εισόδου είναι τα πλέον σημαντικά 

για την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά 
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έχουν εξίσου καλές προβλεπτικές ικανότητες για διαφορετικά είδη τηλεοπτικών 

εκπομπών ώστε να γενικευτεί η παρούσα μελέτη.  

 Ακόμα πέρα από την πλατφόρμα του Twitter, θα μπορούσαν να συλλεχθούν και 

δεδομένα από άλλες πλατφόρμες που παρέχουν πληροφορία κατά την ώρα μετάδοσης 

των εκπομπών όπως τα Google Trends και το Facebook και κατ’ επέκταση να 

συνδυαστούν με την πληροφορία που παρέχει το Twitter για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και ίσως καλύτερων προβλέψεων.  

  Τέλος, ανοιχτό πεδίο μελέτης αποτελεί η διαφορετική παραμετροποίηση των 

αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν ή ακόμα και η χρήση διαφορετικών αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης για το πρόβλημα αυτό.  
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