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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία, διερευνάται το ζήτημα της κατηγοριοποίησης (classification) 

χρησιμοποιώντας πολυμεσικά δεδομένα (ήχο, εικόνα). Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το πρόβλημα 

αναγνώρισης ομιλητή από κλειστό σύνολο ομιλητών. Η εκπαίδευση των αλγορίθμων 

κατηγοριοποίησης  γίνεται βασιζόμενη σε συγκεκριμένα audio features (MFCCs) όσον αφορά τον ήχο, 

ενώ για την εικόνα που παράγεται από τα ηχητικά σήματα,  χρησιμοποιείται μία πλειάδα από 

διαφορετικά image features (jpeg, autocorrect, phog, κτλ). Τέλος, προτείνεται ένας τρίτος τρόπος 

κατηγοριοποίησης που συνδυάζει χαρακτηριστικά ήχου και εικόνας, o οποίος και παρουσιάζει 

καλύτερα αποτελέσματα.  

  Στο πλαίσιο της πειραματικής διαδικασίας εξετάζεται η αποδοτικότητα συγκεκριμένων ταξινομητών 

(ενδεικτικά αναφέρονται οι Naive Bayes, SMO, Random Forest, Ibk, LogitBoost που 

αντιπροσωπεύουν κάποιες από τις κύριες οικογένειες ταξινομητών (Μπεϋζιανοί ταξινομητές (Bayesian 

Classifiers), Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines – SVM), Δέντρα 

αποφάσεων (Decision Trees) , Αλγόριθμοι Κ Κοντινότερων Γειτόνων (K Nearest Neighbors 

Algorithms) , Συνδυαστικές μέθοδοι (Ensemble Methods)). Επιπροσθέτως, οι ταξινομητές 

«δοκιμάζονται» σε σενάρια που διαφοροποιούνται ως προς πλήθος των ομιλητών (8, 16 και 36 

ομιλητές) αλλά και ως προς τον τύπο ομιλίας (κανονική σε ένταση ομιλία, γρήγορη ομιλία και ψίθυρος), 

ώστε να γίνει αντιληπτή η αύξηση του βαθμού δυσκολίας του προβλήματος όταν αυξάνεται ο αριθμός 

ομιλητών και όταν η ομιλία τροποποιείται.  

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Μηχανική Μάθηση, Κατηγοριοποίηση, Ταξινομητές, αναγνώριση ομιλίας, MFCCs, 

CBIR features 
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ABSTRACT 

This  master thesis deals with the issue of classification using multimedia data (sound, image). In 

particular, it addresses the speaker recognition problem by a closed set of speakers. The training of 

the classification algorithms is based on specific audio features    ( MFCCs) in terms of sound , 

while the image generated by the audio signal uses a multitude of different image features (jpeg, 

autocorrect, phog, etc.). Finally , a third categorization mode is proposed, that combines audio and 

video features, which has better results.  

The experimental process examines the efficiency of specific classifiers (including Naive Bayes, 

SMO, Random Forest, Ibk, LogitBoost representing some of the main classifiers families (Bayesian 

Classifiers), Support Vector Machines (SVM ), Decision Trees, K Nearest Neighbors Algorithms, 

Ensemble Methods, etc.) In addition, classifiers are "tested" in a variety of scenarios (8, 16 and 36 

speakers) but also in terms of speech type (normal speech, fast speech and whisper)  in order to 

make clear that the problem is more complex , when the number of speakers increases and when 

the speech is modified. 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Machine Learning, Classification, Classifiers, Speech Recognition, MFCCs, CBIR 

features 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της κατηγοριοποίησης ομιλητών που αποτελεί 

αντικείμενο του κλάδου της Μηχανικής Μάθησης. Συγκεκριμένα περιορίζεται στην περίπτωση της 

αναγνώρισης ομιλητή από κλειστό σύνολο ομιλητών, με τη χρήση χαρακτηριστικών ήχου, εικόνας 

αλλά και συνδυασμό αυτών. Η διάρθρωση της εργασίας περιγράφεται στη συνέχεια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση. Δίνονται κάποια 

παραδείγματα όπου η Μηχανική Μάθηση βρίσκει εφαρμογή στις μέρες μας, ο ορισμός της αλλά και 

γίνεται συσχέτιση της με άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως η Επιστήμη των Υπολογιστών και 

Στατιστική. Περιγράφονται επίσης τα βασικά είδη στα οποία διακρίνονται τα προβλήματα Μηχανικής 

Μάθησης, αλλά και η γενική φιλοσοφία που διακρίνει την αντιμετώπισή τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα προβλήματα κατηγοριοποίησης που αποτελούν 

μια από τις κυριότερες υποκατηγορίες προβλημάτων της Μηχανικής Μάθησης. Αναφέρονται τα είδη 

τους, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Ακόμη, παρουσιάζονται τεχνικές αντιμετώπισης για τις 

περιπτώσεις που το σύνολο δεδομένων δεν είναι αρκούντως μεγάλο σε μέγεθος. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα μέτρα απόδοσης ενός ταξινομητή, ενώ ακολουθεί η 

παρουσίαση των βασικότερων οικογενειών ταξινομητών στις ο οποίες υπάγονται οι ταξινομητές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πειραματικό μέρος της εργασίας. Αυτές είναι: οι Μπεϋζιανοί Ταξινομητές 

(Bayesian Classifiers) και ιδιαίτερα ο Αφελής Μπεϋζιανός Ταξινομητής (Naive Bayes), τα Δέντρα 

Απόφασης (Decision Tress) με βασικό εκπρόσωπο τον αλγόριθμο ID3, τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural 

Networks), οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVM) και οι Μέθοδοι Ομάδων (Ensemble 

Methods). Σε κάθε περίπτωση γίνεται σύντομη περιγραφή της φιλοσοφίας κάθε οικογένειας καθώς και 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.  

Το επόμενο κεφάλαιο, το τρίτο σε σειρά, χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη από αυτές 

αφορά τον ήχο και τα χαρακτηριστικά του, ενώ η δεύτερη την εικόνα.  Στο μέρος που σχετίζεται με 

τον ήχο,  δίνεται ο ορισμός, τα είδη του και αναφέρονται φαινόμενα που σχετίζονται με αυτόν. Στη 

συνέχεια δίνονται κάποιες πληροφορίες για την ανθρώπινη ομιλία. Έπειτα, περιγράφεται η κυματική 

εξίσωση του ήχου ,ώστε να γίνει αναφορά στο Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier (Discrete Fourier 

Transform - DFT ), στο Ταχύ Μετασχηματισμό Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) και στον 

Βραχύ Μετασχηματισμό Fourier (Short Time Fourier Transform - STFT). Τέλος, γίνεται αναφορά 

στο φασματογράφημα (spectrogram) καθώς και στα MFCCs features, καθώς χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια της εργασίας. Στο μέρος που σχετίζεται με την εικόνα, γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες 

που σχετίζονται με αυτήν. Από την ανθρώπινη όραση, γίνεται μετάβαση στην ψηφιακή φωτογραφία και 

έπειτα περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι ανάκτησης πληροφορίας από δεδομένα εικόνας. Έπειτα 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου της εικόνας (χρώματος, υφής και σχήματος) που 
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εξάγονται για το σκοπό της κατηγοριοποίησης. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία της 

ευρετηριοποίησης (indexing) των εξαχθέντων χαρακτηριστικών.  

Πρέπει εδώ να τονιστεί πως οι εικόνες που αναφέρονται στο πλαίσιο της εργασίας είναι 

εξολοκλήρου παραγόμενες από ηχητικά σήματα, οπότε δεν προσφέρονται για να ικανοποιούν στο 

μέγιστο όσο περιγράφονται στο κεφάλαιο της εικόνας. Παρόλα αυτά, τα φίλτρα εικόνων κάνουν για να 

εξάγουν χαρακτηριστικά βασίζονται σε τμήματα της θεωρίας που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό, οπότε 

κρίθηκε σκόπιμη η σύντομη αναφορά τους. 

Ενώ τα πρώτα τρία κεφάλαια δίνουν ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο για το ζήτημα που 

πραγματεύεται η εργασία, τα τρία τελευταία αφορούν την πειραματική διαδικασία. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των πειραμάτων που υλοποιήθηκαν. Περιγράφεται το σύνολο δεδομένων 

και γίνεται μια πολύ σύντομη αναφορά στη σουίτα Μηχανικής Μάθησης WEKA. Στη συνέχεια 

περιγράφονται οι τρεις περιπτώσεις κατηγοριοποίησης που εξετάζονται: με χρήση χαρακτηριστικών 

ήχου, εικόνας αλλά και συνδυασμό των δύο. Ιδιαίτερα στην πρώτη περίπτωση εξετάζονται τα σενάρια 

κατηγοριοποίησης ανά φύλο, εθνικότητα και ανά ομιλητή, ενώ στις δύο επόμενες μόνο ανά ομιλητή, 

καθώς είναι η περίπτωση που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία. Σε όλες τις περιπτώσεις 

εξετάζονται σενάρια για διαφορετικό αριθμό ομιλητών (8,16 και 36 ομιλητές), αλλά και είδους ομιλίας 

(κανονική, γρήγορη και ψίθυρος). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας. 

Χρησιμοποιούνται πίνακες και διαγράμματα για την καλύτερη παρουσίασή τους. Επίσης 

πραγματοποιείται έναν σύντομος στατιστικός έλεγχος, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται.  

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη 

των αποτελεσμάτων και δίνονται κάποιες ιδέες για μελλοντική έρευνα. 
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1.  ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΣΗ  

1.1  Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση και παραδείγματα εφαρμογών     

  Η μάθηση αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις ιδιότητες της νοήμονος συμπεριφοράς του 

ανθρώπου. Από την αρχαιότητα οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με το πώς ο άνθρωπος αποκτά γνώση, ενώ 

σήμερα αυτό αποτελεί το βασικό αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας. Παρά τους τόσους αιώνες 

μελέτης ακόμη η μάθηση αποτελεί έννοια η οποία δεν έχει γίνει κατανοητή πλήρως.  

  Με τον όρο μάθηση εννοούμε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το περιβάλλον από 

κάποιον, ώστε αυτός να βελτιώνεται σταδιακά κατά την εκτέλεση μιας λειτουργία [19] [13] . Ο 

άνθρωπος με τη βοήθεια των αισθήσεων του συλλέγει πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται και 

μετασχηματίζει σε γνώση. Η γνώση αυτή αποθηκεύεται και μπορεί να ανακληθεί όταν τη χρειαστεί. 

Σύμφωνα με την Ψυχολογία, για να κατανοηθεί σε βάθος η διαδικασία την μάθησης, πρέπει να 

μελετηθεί διεξοδικά η διαδικασία μετατροπής της πληροφορίας σε γνώση. Προφανώς η συλλογή 

δεδομένων και πληροφοριών από το περιβάλλον του ανθρώπου δεν αποτελεί από μόνη της γνώση. Όλα 

αυτά τα δεδομένα πρέπει να φιλτραριστούν και έπειτα να μετασχηματιστούν σε γνώση, μια διαδικασία 

στην οποία εμπλέκονται πολλές από τις βασικές γνωστικές λειτουργείες όπως αυτές της αντίληψης, της 

μνήμης, της γλώσσας, της σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.  

      Στη σημερινή εποχή που η τεχνολογία προσφέρει πανίσχυρους υπολογιστές ήταν αναμενόμενο 

ο άνθρωπος σαν ένας νέος πολυμήχανος Οδυσσέας να θέλει να εκμεταλλευτεί τις νέες δυνατότητες που 

του χαρίζει η χρήση των υπολογιστών και στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι τις τελευταίες δεκαετίες 

γίνεται λόγος για τη λεγόμενη Μηχανική Mάθηση (Machine Learning), ενός κλάδου της Τεχνητής 

Νοημοσύνης που αναπτύσσεται ραγδαία και απαντάται σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας,. Ο 

όρος Τεχνητή Νοημοσύνη είναι συνυφασμένος στο μυαλό του μέσου ανθρώπου με ανθρωπόμορφα 

ρομπότ που μιμούνται πλήρως την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν και η δημιουργία τέτοιου είδους 

κατασκευών ίσως αργήσει, είναι αλήθεια πως εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης κρύβονται πίσω από 

πολλές καθημερινές συνήθειες.  

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές ενδιαφέρουσες εφαρμογές η λειτουργία των οποίων βασίζεται 

σε αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης: 
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 Μηχανές αναζήτησης: Αποτελούν ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του διαδικτύου. Το όνομά 

τους περιγράφει τη λειτουργία τους. Ο χρήστης εισάγει κάποιες λέξεις κλειδιά με σκοπό η 

μηχανή να του επιστρέψει σελίδες σχετικές με τις λέξεις που εισήγαγε. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τον εξής τρόπο: στο παρασκήνιο της μηχανής λειτουργούν web robots (τα λεγόμενα crawlers) 

τα οποία επισκέπτονται σελίδες του διαδικτύου διαβάζοντας το περιεχόμενό τους και 

ελέγχοντας τις συνδέσεις τους με άλλες σελίδες.  Όχι απλά βρίσκουν συνδέσεις (links) μα 

ελέγχουν τακτικά αν οι συνδέσεις αυτές αλλάζουν και πως. Παράλληλα οι πληροφορίες που 

συλλέγονται αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων (indexing). Τέλος λαμβάνει χώρα το 

σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας κατά το οποίο αποφασίζεται ποια αποτελέσματα θα 

εμφανιστούν σε μια αναζήτηση (ranking). Στο κομμάτι αυτό εμπλέκεται η Μηχανική Μάθηση, 

γιατί η απόφαση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης και 

συγκεκριμένα κατηγοριοποίησης. Κάθε μηχανή χρησιμοποιεί διαφορετικό αλγόριθμο, γι’ 

αυτό το λόγο αν γίνει εισαγωγή των ίδιων λέξεων κλειδιών σε διαφορετικές μηχανές, τα 

αποτελέσματα δε θα εμφανίζονται με την ίδια σειρά και πιθανόν να διαφέρουν γενικότερα. Οι 

αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για το ranking βελτιώνονται διαρκώς για να 

ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναζητήσεις των χρηστών. Επίσης δεν είναι λίγες 

οι φορές που έχει τεθεί το ερώτημα κατά πόσο ιδιοκτήτες σελίδων εκμεταλλεύονται τη φύση 

των αλγορίθμων ώστε οι σελίδες τους να αποκτούν πλεονέκτημα στις αναζητήσεις των χρηστών 

.  

 Εφαρμογές αυτόματης αναγνώρισης προσώπων στο facebook: Μια σχετικά νέα εφαρμογή που 

προσφέρει η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook είναι η αυτοματοποιημένη προσθήκη   

ετικετών (tags) στις φωτογραφίες που ανεβάζει ο χρήστης με άλλα πρόσωπα. Καθώς ο χρήστης 

προσθέτει μια νέα φωτογραφία αλγόριθμοι μάθησης που υλοποιούν αναγνώριση προσώπου, 

«αναγνωρίζουν» τα πρόσωπα των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στη φωτογραφία και 

προτείνουν στο χρήστη να επισυνάψει το όνομά του αυτόματα. Παρόμοιες εφαρμογές ήχου 

είναι ήδη γνωστές στους λάτρεις της μουσικής. Το Shazam είναι ίσως η πιο γνωστή εφαρμογή 

η οποία «αναγνωρίζει» ένα τραγούδι από ένα ηχογραφημένο τμήμα του και ενημερώνει το 

χρήστη για το όνομά του και τον ερμηνευτή του.  

 Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων: Έτσι ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα χειρόγραφο 

κείμενο ή εικόνα σαρώνεται επιτρέποντας έτσι την επεξεργασία του από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται εκ νέου δακτυλογράφηση. Η υλοποίηση των παραπάνω μπορεί 
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αν γίνει με δύο τρόπους: είτε με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων σε έτοιμα πρότυπα είτε με 

την εξαγωγή χαρακτηριστικών μια μέθοδος που βασίζεται στην τοπολογική ανάλυση των 

χαρακτήρων.  

 Spam filtering: Η διαδικασία κατά την οποία τα spam mails χαρακτηρίζονται αυτόματα ως 

τέτοια και απομονώνεται από τα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Η 

διαλογή γίνεται βασιζόμενη στα αποτελέσματα αλγορίθμων μάθησης και μάλιστα οι τελευταίες 

τροποποιήσεις δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να συμμετέχει στην εκπαίδευση του 

αλγορίθμου διαμορφώνοντας εκείνος κατηγορίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιθυμητές ή 

ανεπιθύμητες.  

 

1.2  Ορισμός της Μηχανικής Μάθησης 

Είναι λοιπόν σαφές πως η Μηχανική Μάθηση και οι εφαρμογές της βρίσκονται ήδη στην 

καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Τι είναι όμως η Μηχανική Μάθηση; Παρακάτω θα δοθεί 

ένας ορισμός της μηχανικής μάθησης δοσμένος από τον Tom M. Mitchell: 

«Ένα πρόγραμμα υπολογιστή λέγεται ότι μαθαίνει από εμπειρία E ως προς μια κλάση εργασιών T και 

ένα μέτρο επίδοσης P, αν η επίδοσή του σε εργασίες της κλάσης Τ, όπως αποτιμάται από το μέτρο Ρ, 

βελτιώνεται με την εμπειρία Ε»  

Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια μόνο ερώτηση: «Πώς είναι δυνατό να 

χτιστούν υπολογιστικά συστήματα τα οποία βελτιώνονται αυτόματα και ποιοι νόμοι διέπουν αυτή την 

διαδικασία μάθησης;» Το υπάρχον ερώτημα σχετικά με το  αν οι υπολογιστές μπορούν να μιμηθούν 

την ανθρώπινη συμπεριφορά, μετασχηματίζεται στο ισοδύναμο ερώτημα αν οι υπολογιστές μπορούν 

να μιμηθούν τους ανθρώπινους μηχανισμούς μάθησης. 

 

1.3  Η Μηχανική Μάθηση ως επιστημονικός κλάδος 

 Η Μηχανική Μάθηση σαν επιστημονικός τομέας αναπτύχθηκε στην τομή της Επιστήμης των 

Υπολογιστών και της Στατιστικής. Η Επιστήμη των Υπολογιστών προσπαθεί να δώσει απάντηση στο 

ερώτημα: «Πώς μπορούν να δημιουργηθούν μηχανές που λύνουν προβλήματα και ποια προβλήματα 

είναι από τη φύση τους επιλύσιμα σε πολυωνυμικό χρόνο;». Η Στατιστική πάλι προσπαθεί να δώσει 

απάντηση στο ερώτημα «Με ποια πιθανότητα μπορούν να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα 
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συνδυάζοντας δεδομένα και ένα σύνολο παραδοχών και μοντέλων;» Η ερώτηση που διέπει την 

Μηχανική Μάθηση και την χαρακτηρίζει σαν επιστήμη, βασίζεται στις δύο προηγούμενες αλλά 

αποτελεί μια ξεχωριστή ερώτηση που τις επεκτείνει σε νέα εδάφη, δίνοντας νέες προοπτικές έρευνας. 

Η Επιστήμη των Υπολογιστών επικεντρώνεται στο πως μπορούμε να προγραμματίσουμε αποδοτικά 

υπολογιστές, ενώ η Μηχανική Μάθηση στο πως οι υπολογιστές μπορούν να προγραμματιστούν μόνοι 

τους μαθαίνοντας μέσω της εμπειρία που αποκτούν (έχοντας φυσικά κάποια αρχική δομή που 

προσφέρεται για κάτι τέτοιο). Ενώ η Στατιστική ασχολείται με το πώς μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα από δεδομένα, η Μηχανική Μάθηση προσθέτει νέες προεκτάσεις αναζητώντας 

υπολογιστικές δομές και αλγορίθμους που μπορούν αποδοτικά να χειριστούν τα δεδομένα αυτά ή 

μελετά πως  μεγαλύτερα συστήματα μπορούν να χειριστούν μέσω μικρότερων υποπροβλημάτων τους.  

Η Επιστήμη των Υπολογιστών και η Στατιστική είναι οι δύο βασικότεροι πυλώνες στους 

οποίους τις τελευταίες δεκαετίες στήθηκε το οικοδόμημα της Μηχανικής Μάθησης μα δεν είναι οι 

μόνοι. Η διαδικασία της μάθησης στον άνθρωπο και στα ζώα, τομέας με τον οποίο ασχολούνται η 

Ψυχολογία και οι Νευροεπιστήμες προσέφεραν πολλά στην ανάπτυξη του κλάδου της Μηχανικής 

Μάθησης, ακόμη κι αν η προσφορά τους αυτή δεν είναι εμφανής. Είναι όμως αναμενόμενο, πως αν 

γίνουν περισσότερο κατανοητοί οι μηχανισμοί μάθησης στον άνθρωπο, όχι μόνο η σύνδεση των δύο 

επιστημών να γίνει εμφανέστερη, μα και θα συντελεστεί αλματώδης πρόοδος στον τομέα της 

Μηχανικής Μάθησης αλλά και αμφίδρομα.  

Άλλα επιστήμες όπως η Βιολογία ή οι Οικονομικές Επιστήμες που ασχολούνται με το πώς ένα 

σύστημα προσαρμόζεται ή βελτιστοποιεί το περιβάλλον του, προσφέρονται για αλληλεπίδραση με τις 

ιδέες που διέπουν τη Μηχανική Μάθηση. Υπάρχει εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και 

θεωριών ανάμεσα σε αυτές τις επιστήμες και την Μηχανική Μάθηση ενώ ήδη έχει παρατηρηθεί πως οι 

σημαντικότερες ανακαλύψεις πλέον βρίσκονται στα πεδία τομής δύο ή περισσότερων επιστημών. 

 

1.4  Τομείς της Μηχανικής Μάθησης 

Ο τομέας της Μηχανικής Μάθησης αναπτύσσει τρεις τρόπους μάθησης, σε αναλογία με τους 

τρόπους που μαθαίνει ο άνθρωπος.  Την επιβλεπόμενη Μάθηση, τη Μη Επιβλεπόμενη Μάθηση και 

την Ενισχυτική Μάθηση.  

Παρακάτω αναπτύσσονται συνοπτικά οι τρεις αυτοί τομείς: 
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Επιβλεπόμενη Μάθηση (Supervised Learning): Είναι η κατηγορία της Μηχανικής 

Μάθησης στόχος της οποίας είναι ο χαρακτηρισμός νέων δεδομένων με βάση κάποια δεδομένα 

εκπαίδευσης. Τα δεδομένα εκπαίδευσης αποτελούν ένα σύνολο γνωστών παραδειγμάτων με βάσει τα 

οποία εκπαιδεύεται ένα μοντέλο πρόβλεψης. Κάθε παράδειγμα αποτελείται από είναι σύνολο εισόδου 

όπως ένα διάνυσμα με κάποια χαρακτηριστικά και μια επιθυμητή τιμή εξόδου. Οι αλγόριθμοι  

Επιβλεπόμενης Μάθησης αναλύοντας τα δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης δημιουργούν ένα 

μοντέλο πρόβλεψης. Στόχος είναι όταν ένα νέο παράδειγμα εμφανιστεί , το μοντέλο πρόβλεψης να 

μπορέσει να καθορίσει σωστά την ετικέτα κατηγορίας του.  

Το βέλτιστο σενάριο επιτρέπει στον αλγόριθμο να μπορεί να καθορίσει σωστά την ετικέτα σε 

άγνωστα παραδείγματα. Για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει ο αλγόριθμος να μπορεί να γενικεύει με ένα 

λογικό τρόπο από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Στη σημερινή εποχή που ο όγκος των δεδομένων είναι 

τεράστιος είναι σχεδόν απίθανο να προκύψει κάποιο παράδειγμα όμοιο με τα προηγούμενα οπότε η 

καλή γενίκευση ενός αλγορίθμου εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του αλγορίθμου. Δεν είναι 

λίγες οι φορές που ένας αλγόριθμος σε νέα δεδομένα αν και ήταν πολλά υποσχόμενος έχει ποσοστό 

επιτυχίας όσο αυτό του απλού μαντέματος. [22] [12] 

Μη Eπιβλεπόμενη Mάθηση (Unsupervised Learning): Σε αυτή την κατηγορία μηχανικής 

μάθησης δεν παρέχεται στον αλγόριθμο κάποια προηγούμενη γνώση, παρά μόνο τα δεδομένα εισόδου 

και ο αλγόριθμος προσπαθεί να βρει τη δομή τους ή καλύτερα προσπαθεί να ανακαλύψει πρότυπα σε 

αυτά. Εφόσον δεν υπάρχουν προκαθορισμένες κατηγορίες δεδομένων, δεν υπάρχει σφάλμα, ώστε να 

μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της μη 

επιβλεπόμενης μάθησης από την επιβλεπόμενη και την ενισχυμένη μάθηση. 

Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning): Σε αυτή την κατηγορία Μηχανικής 

Μάθησης ο αλγόριθμος μαθαίνει μια στρατηγική σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Κατά την 

επίδραση με το περιβάλλον παράγονται ενέργειες 1 2, ,...a a  οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν το 

περιβάλλον επιφέροντας διαδοχικά αποτελέσματα 1 2, ,...r r   τα οποία μπορούν να αποτελούν είτε 

κέρδος είτε ζημία. Στόχος είναι να επιλεγούν οι κατάλληλες ενέργειες οι οποίες μακροπρόθεσμα 

μεγιστοποιούν το κέρδος ή ελαχιστοποιούν τη ζημία αντίστοιχα.  Βρίσκει εφαρμογές όπως η Θεωρία 

Παιγνίων, η Θεωρία Ελέγχου και η Επιχειρησιακή Έρευνα.  
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1.5  Φιλοσοφία Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 

Για κάθε πρόβλημα που ανήκει στο χώρο της Μηχανικής  Μάθησης υπάρχει έναν κατάλληλος 

τρόπος μάθησης. Αφού αποφασιστεί ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος μάθησης, στη συνέχεια πρέπει 

να αποφασιστεί ποιος από τους αλγορίθμους που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο τρόπο μάθησης θα 

χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχει πανάκεια που να εγγυάται τη σωστή επιλογή αλγόριθμου αν και φυσικά 

η φύση κάθε προβλήματος αλλά και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαράσταση των δεδομένων 

σε κάθε πρόβλημα συνήθως δίνουν κάποια κύρια κατεύθυνση για την επιλογή αλγορίθμου. Σε γενικές 

γραμμές όλοι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης βασίζουν τη λειτουργία τους στη διαδικασία που 

φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο σύνολα: το σύνολο εκπαίδευσης (training set) και το σύνολο 

ελέγχου (test set). Ανάλογα με το  είδος της μάθησης (αν πρόκειται για επιβλεπόμενη ή για μη 

επιβλεπόμενη μάθηση) στο σύνολο εκπαίδευσης μπορεί ή όχι να περιέχεται η ήδη υπάρχουσα γνώση. 

Το σύνολο εκπαίδευσης στη συνέχεια δίνεται σαν είσοδος στον αλγόριθμο μάθησης όπου λαμβάνει 

χώρα το σημαντικότερο βήμα όλης της διαδικασίας, η εκπαίδευση μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

δημιουργία νέας γνώσης. Η νέα γνώση πρέπει να πιστοποιηθεί και αυτό γίνεται με τη βοήθεια του 

συνόλου ελέγχου, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση του αλγορίθμου. Αν όντως το μοντέλο που 

δημιουργήθηκε κριθεί αποδοτικό, στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα δεδομένα και να 

εξαχθούν αποτελέσματα. [32] 

 

 

Εικόνα 1: Διαγραμματική απεικόνιση  διαδικασίας  της  Μηχανικής Μάθησης 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως είναι πολύ σημαντικό το αρχικό σύνολο δεδομένων 

να χωρίζεται σε σύνολο εκπαίδευσης και σε σύνολο ελέγχου και το σύνολο εκπαίδευσης να μη 

χρησιμοποιείται στη διαδικασία αξιολόγησης του μοντέλου που προέκυψε από τη διαδικασία 

εκπαίδευσης. [22] Αυτό γιατί πρέπει το μοντέλο να κριθεί σε νέα δεδομένα και όχι σε αυτά στα οποία 

βασίστηκε η δημιουργία του. Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα, όπως είναι λογικό, ποσοστά 

επιτυχίας που είναι δυνατό να αγγίζουν το ακόμη και το 100%, αλλά στην ουσία είναι πλασματικά. Η 

διατήρηση ενός συνόλου ελέγχου μειώνει τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για την εκπαίδευση του 

μοντέλου κάτι που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα ειδικά σε περιπτώσεις που τα δεδομένα 

ήταν εξαρχής λίγα. Ο συνήθης τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο είναι η εφαρμογή της της 

διασταυρωμένης επικύρωσης (cross validation) κατά την οποία το αρχικό σύνολο χωρίζεται σε n 

υποσύνολα και κάθε φορά ένα από αυτά χρησιμοποιείται για σύνολο ελέγχου, ενώ τα άλλα για σύνολο 

εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος των αποδόσεων των παραπάνω διαδικασιών αποτελεί τη συνολική απόδοση 

του μοντέλου. Η μέθοδος αυτή περιγράφεται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 
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2.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ  

2.1  Ορισμός και κατηγορίες των προβλημάτων κατηγοριοποίησης 

Τα προβλήματα κατηγοριοποίησης (classification problems) αποτελούν μια από τις βασικές 

υποκατηγορίες προβλημάτων της Μηχανικής Μάθησης. Ως πρόβλημα κατηγοριοποίησης θεωρείται 

κάθε πρόβλημα στο οποίο το σχήμα μάθησης τροφοδοτείται με ένα σύνολο δειγμάτων που ονομάζεται 

σύνολο εκπαίδευσης (training set), το καθένα από τα οποία εκ των προτέρων είναι κατηγοριοποιημένο 

σε μια κατηγορία, η οποία καλείται κλάση (class) [22]. Τα δείγματα αυτά καλούνται στιγμιότυπα 

(instances). Μετά την εκπαίδευση, το μοντέλο πρέπει να είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί ένα νέο μη 

ταξινομημένο στιγμιότυπο στη σωστή κατηγορία. Κάθε μοντέλο μάθησης που έχει εκπαιδευτεί με 

στόχο να λύνει προβλήματα κατηγοριοποίησης, ονομάζεται ταξινομητής (classifier). 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες προβλημάτων κατηγοριοποίησης, ανάλογα με το πλήθος των 

κλάσεων κατηγοριοποίησης [11]: 

 Δυαδικά προβλήματα κατηγοριοποίησης (Binary classification problems): Τα προβλήματα 

αυτής της υποκατηγορίας διαθέτουν μόνο δυο κλάσεις και έτσι κάθε νέο στιγμιότυπο πρέπει αν 

ταξινομηθεί είτε στη μία είτε στην άλλη. Τα περισσότερα προβλήματα αυτής της κατηγορίας 

στοχεύουν στο να δώσουν απάντηση στο αν το προς κατηγοριοποίησης στιγμιότυπο έχει ή όχι 

μια ιδιότητα.  

 Προβλήματα κατηγοριοποίησης πολλών κλάσεων (Multi-class classification problems) : Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν προβλήματα όπου τα νέα στιγμιότυπα ταξινομούνται ανάμεσα σε 

περισσότερες από δύο κλάσεις.  

Πολλές φορές προβλήματα κατηγοριοποίησης πολλών κλάσεων παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δυσκολία ως προς την επίλυσή τους, οπότε είναι συνήθης τακτική ο μετασχηματισμός τους σε 

περισσότερα από ένα δυαδικά προβλήματα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές μετατροπής προβλημάτων 

πολλών κλάσεων σε δυαδικά, οι κυριότερες από τις οποίες είναι [22]: 

 Κατηγοριοποίησης Ενός εναντίον Όλων (One vs All Classification-OVA): Η στρατηγική 

αυτή εφαρμόζεται ως εξής: για πρόβλημα κατηγοριοποίησης n κλάσεων δημιουργούνται n-1 
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δυαδικοί ταξινομητές συνδεδεμένοι σε σειρά. Ο πρώτος διαχωρίζει την πρώτη κλάση από τις 

υπόλοιπες, ο δεύτερος τη δεύτερη κλάση από τις υπόλοιπες κ.ο.κ., ενώ ο τελευταίος διαχωρίζει 

τις δύο τελευταίες κλάσεις που απομένουν. Το δεδομένο παράδειγμα προς ταξινόμηση 

εισέρχεται αρχικά στον πρώτο ταξινομητή, όπου αποφασίζεται το αν ανήκει στην πρώτη κλάση 

ή όχι. Αν η απάντηση είναι όχι, το παράδειγμα εισέρχεται στο δεύτερο ταξινομητή όπου πλέον 

θα αποφασιστεί αν ανήκει στη δεύτερη κλάση, ή σε μια από της εναπομείναντες. Αν η απάντηση 

είναι και πάλι αρνητική το παράδειγμα εισάγεται στον τρίτο ταξινομητή και ούτω καθεξής. Τα 

δεδομένα του παραδείγματος πρέπει αν τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να περιέχουν κάθε 

φορά, μόνο τις κλάσεις εκείνες για τις οποίες αναφέρεται ο ταξινομητής καθώς η παραπάνω 

διαδικασία εξελίσσεται.  

 Κατηγοριοποίηση Όλων Εναντίων Όλων (All vs All Classification - AVA): Η στρατηγική 

αυτή εφαρμόζεται ως εξής: Για πρόβλημα κατηγοριοποίησης n κλάσεων δημιουργούνται n(n-

1)/2 ταξινομητές, ένας για κάθε ζεύγος κλάσεων. Κάθε παράδειγμα προς ταξινόμηση περνά 

από όλους τους ταξινομητές και στη συνέχεια επιλέγεται να ταξινομηθεί στην κλάση που 

εμφανίζεται συχνότερα ως αποτέλεσμα. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει τα δεδομένα να 

μετατραπούν κατάλληλα ώστε να  προσαρμόζονται κάθε φορά στο ζεύγος κλάσεων που 

εξετάζει ο κάθε ταξινομητής.  

 Διόρθωση Σφαλμάτων με Κωδικούς Εξόδου (Error Correcting Output Codes): Σε κάθε μία 

από τις κλάσεις ανατίθεται μια κωδική λέξη μήκους n αποτελούμενη από δυαδικά ψηφία. Για 

κάθε θέση bit δημιουργείται ένας ταξινομητής, άρα δημιουργούνται n ταξινομητές. Για κάθε 

νέο παράδειγμα προς κατηγοριοποίηση, χρησιμοποιούνται όλοι οι ταξινομητές ώστε να 

υπολογιστεί η κωδική λέξη. Σαν κλάση, επιλέγεται αυτή που η κωδική λέξη της παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ομοιότητα με τη λέξη που υπολογίστηκε.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει μέθοδος πανάκεια που να χρησιμοποιείται για όλα τα 

προβλήματα κατηγοριοποίησης και κάθε φορά πρέπει η εφαρμογή της καθεμίας να ελέγχεται μέσω 

της πειραματικής διαδικασίας.  
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2.2  Αξιολόγηση ταξινομητών 

Η αξιολόγηση ενός ταξινομητή (και γενικότερα ενός μοντέλου μάθησης) είναι το βήμα που 

έπεται του σχεδιασμού του και είναι εξίσου σημαντικό με τη φάση της υλοποίησής του. Η αξιολόγηση 

αυτή έχει δύο βασικούς προσανατολισμούς: 

 Την αποτίμηση απόδοσης του ταξινομητή, δηλαδή το κατά πόσο ο ταξινομητής είναι σε θέση 

να ταξινομεί ορθά νέα παραδείγματα. 

 Την αξιολόγηση της δομής του μοντέλου δηλαδή το αν το μοντέλο είναι απλό ή σύνθετο, την 

ικανότητά του να γενικεύει με στόχο να αποφευχθεί το φαινόμενο της απομνημόνευσης 

δεδομένων.  

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αναπτύσσονται περισσότερο οι τρόποι αποτίμησης της 

απόδοσης των ταξινομητών και όχι η δομή τους.  

Ένας ταξινομητής έχει σχεδιαστεί επιτυχώς όταν είναι σε θέση να ταξινομεί με επιτυχία 

παραδείγματα που δεν υπάρχουν στο σύνολο εκπαίδευσης και δεν έχουν εμφανιστεί ξανά στο παρελθόν. 

Είναι προφανές πως αν για την αξιολόγηση ενός ταξινομητή χρησιμοποιηθούν παραδείγματα του 

συνόλου εκπαίδευσης τότε το ποσοστό επιτυχίας του θα είναι μεγάλο, αλλά πλασματικό καθώς η 

δημιουργία του βασίστηκε στα παραδείγματα αυτά. Συνεπώς η αξιολόγηση του ταξινομητή γίνεται σε 

ένα σύνολο παραδειγμάτων που δε χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση, το λεγόμενο σύνολο ελέγχου.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:  

i. Συλλογή μεγάλου πλήθους δειγμάτων 

ii. Διαίρεση του συνόλου δειγμάτων σε δύο υποσύνολα: το σύνολο εκπαίδευσης (training set) και το σύνολο 

ελέγχου (test set)  

iii. Δημιουργία του μοντέλου μάθησης (ταξινομητή) στο σύνολο εκπαίδευσης. 

iv. Μέτρηση ποσοστού σωστής ταξινόμησης των παραδειγμάτων του συνόλου ελέγχου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πράξη, για τη δημιουργία ενός καλού ταξινομητή (δηλαδή ενός 

ταξινομητή που προσφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας) η παραπάνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται μονάχα 

μια φορά. Το σύνολο δεδομένων χωρίζεται τυχαία σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου πολλές φορές 

και η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ένα από αυτά τα ζευγάρια. Έτσι, η τελική 
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αποτίμηση της απόδοσης του ταξινομητή είναι στην πραγματικότητα μια μέση τιμή των αποτιμήσεων 

που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία. Η παραπάνω διαδικασία απεικονίζεται στην Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Διαγραμματική αναπαράσταση εκπαίδευσης ταξινομητή 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η απόδοση του ταξινομητή μπορεί να θεωρηθεί συνάρτηση του μεγέθους 

του συνόλου εκπαίδευσης. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής ονομάζεται καμπύλη μάθησης 

(learning curve) και παρουσιάζει την αναλογία των σωστά ταξινομημένων παραδειγμάτων ανά το 

μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης. Οι καμπύλες μάθησης δεν είναι όρος που παρουσιάστηκε πρώτη 

φορά στη Μηχανική Μάθηση, αλλά στην Γνωστική Ψυχολογία από τον Hermann Ebbinghaus το 

1885, ο οποίος ανακάλυψε πως ο χρόνος απομνημόνευσης μιας χωρίς νόημα σειράς συλλαβών 

αυξάνεται δραματικά καθώς το μήκος των συλλαβών αυξάνει. Ο όρος κληροδοτήθηκε στη Μηχανική 

Μάθηση με δύο διαφορετικές σημασίες-εφαρμογές: 

 Συγκεκριμένα στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

αποκλίνουσα συμπεριφορά  της εντός και εκτός του δείγματος απόδοσης σαν συνάρτηση του 

αριθμό των κύκλων εκπαίδευσης σε ένα σύνολο εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων.  
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 Γενικά στη Μηχανική Μάθηση ώστε να περιγραφεί η γενική απόδοση ενός μοντέλου σε 

συνάρτηση με το μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης. 

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που αναφέρεται στο συγκεκριμένο κομμάτι της εργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το σχήμα της καμπύλης μάθησης (πάντα σε δεδομένα που όντως εμφανίζουν 

πρότυπο) διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης. Σε σύνολα εκπαίδευσης 

μικρού μεγέθους, η καμπύλη είναι περισσότερο απότομη, φανερώνοντας μεγάλη αύξηση στην απόδοση 

του ταξινομητή. Αντίθετα για μεγάλα σύνολα εκπαίδευσης η καμπύλη φαίνεται να ομαλοποιείται και 

συνεπώς το κέρδος στην απόδοση του ταξινομητή να είναι πολύ μικρό. Ακριβώς για το λόγο αυτό, σε 

πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων στο γράφημα της καμπύλης μάθησης είναι δύσκολο να αναπαρασταθεί 

η αύξηση της απόδοσης η οποία όμως είναι υπαρκτή. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη λογαρίθμιση 

της μεταβλητής του οριζόντιου άξονα, ώστε οι μεταβολές να είναι περισσότερο ορατές. Επίσης 

συνήθως συνιστάται η μέτρηση στον κατακόρυφο άξονα να μην ξεκινά από το 0 αλλά από την τιμή της 

συνάρτησης για το μικρότερο σύνολο εκπαίδευσης, ώστε η γραφική παράσταση να μη «στριμώχνεται» 

στο πάνω τμήμα του γραφήματος.  

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως είναι δυνατό καμπύλες μάθησης για το ίδιο 

πρόβλημα αλλά για διαφορετικά μοντέλα να διασταυρώνονται. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως 

διαφορετικές μέθοδοι, λειτουργούν διαφορετικά για διάφορες τιμές δεδομένων κάτι που σημαίνει πως 

είναι απαραίτητη μια μορφή μελέτης πριν την εφαρμογή αλγορίθμων που ίσως να μην συμπεριφέρονται 

επαρκώς σωστά κυρίως σε μικρότερα σύνολα εκπαίδευσης. Για να αποφευχθούν τέτοια λάθη, συνήθως 

χρησιμοποιείται η διαδικασία της διασταυρωμένης επικύρωσης (cross validation) που θα αναπτυχθεί 

παρακάτω.  

2.3  Τεχνικές διαίρεσης συνόλου δεδομένων σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το σύνολο δεδομένων πρέπει να χωριστεί σε δύο νέα υποσύνολα: το 

σύνολο εκπαίδευσης (training set) και το σύνολο ελέγχου (test set). Το σύνολο εκπαίδευσης είναι αυτό 

που συμβάλει στην δημιουργία του μοντέλου ταξινόμησης, ενώ το σύνολο εκπαίδευσης 

χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση του μοντέλου. Είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας το σύνολο ελέγχου 

να μη συμμετέχει στη δημιουργία του μοντέλου, καθώς κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 

πλαστών υψηλών ποσοστών επιτυχίας κατά την αξιολόγηση του μοντέλου. Αν για κάποιο λόγο ο 
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αλγόριθμος λάβει υπόψη τα δεδομένα του συνόλου ελέγχου κατά τη διαδικασία εκμάθησης του 

μοντέλου, λέμε ότι  «κρυφοκοιτάζει» τα δεδομένα ελέγχου (peeking).  

Γενικά, όταν το σύνολο ελέγχου είναι επαρκώς μεγάλο, μια συνήθης τακτική είναι ο τυχαίος 

διαχωρισμός των δειγμάτων του σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. Τυπικά, τα 2/3 τον δειγμάτων 

επιλέγονται για το σύνολο εκπαίδευσης ενώ το 1/3 για το σύνολο ελέγχου. Πολλές φορές όμως η 

απόκτηση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων είναι δύσκολη ή κοστοβόρα κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα 

να αναζητηθούν νέες μέθοδοι διάσπασης του συνόλου δεδομένων που θα υπερνικούσαν το πρόβλημα 

αυτό. Η μέθοδος που δημιουργήθηκε ονομάζεται διασταυρωμένη επικύρωση (cross validation) και 

υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τις οι οποίες χωρίζονται σε δύο οικογένειες: 

 Μέθοδοι εξαντλητικής διασταυρωμένης επικύρωσης: στην οποία ανήκουν μέθοδοι που 

μελετούν όλους τους δυνατούς τρόπους διαχωρισμού του αρχικού συνόλου δεδομένων σε 

σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. 

o Επικύρωση με αποκλεισμό p δειγμάτων (Leave-p-out cross-validation - LpO CV): 

Στη μέθοδο αυτή p παρατηρήσεις αποτελούν το σύνολο ελέγχου, ενώ οι υπόλοιπες το 

σύνολο εκπαίδευσης. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώσπου να σχηματιστούν όλοι οι 

δυνατοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύνολο ελέγχου μεγέθους 

p από το σύνολο δεδομένων. Με την υπόθεση ότι το αρχικό σύνολο δεδομένων έχει n 

παρατηρήσεις θα πρέπει η διαδικασία να επαναληφθεί 
!

!( )!

n n

p p n p

 
 

 
  φορές. Αν 

το n είναι αρκετά μεγάλο είναι αδύνατο να γίνουν οι παραπάνω υπολογισμοί  στην 

πράξη.  

o Επικύρωση με αποκλεισμό ενός δείγματος (Leave-one-out cross-validation - 

LOOCV):  Αποτελεί υποπερίπτωση της παραπάνω μεθόδου για p=1. Στην πράξη 

αυτό σημαίνει πως κάθε φορά μια παρατήρηση μόνο αποτελεί το σύνολο ελέγχου, ενώ 

όλες οι υπόλοιπες το σύνολο εκπαίδευσης. Για αρχικό σύνολο δεδομένων μεγέθους n 

η διαδικασία επαναλαμβάνεται n φορές αφού 
1

n
n

 
 

 
. 

 Μέθοδοι μη  εξαντλητικής διασταυρωμένης επικύρωσης: στην οποία ανήκουν μέθοδοι που 

μελετούν όλους τους δυνατούς τρόπους διαχωρισμού του αρχικού συνόλου δεδομένων σε 
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σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μέθοδοι-παραλλαγές του 

leave-p-out cross-validation. 

o  Κ-φορές αναδιπλωμένη διασταυρωμένη επικύρωση (k-fold cross-validation): Στη 

μέθοδο αυτή το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε k υποσύνολα καθένα από τα 

οποία περιέχει ίσο αριθμό δειγμάτων (ή περίπου ίσο αριθμό δειγμάτων όταν το σύνολο 

δε μπορεί να διαιρεθεί σε ακριβώς ίσα υποσύνολα). Κάθε φορά ένα από τα k 

υποσύνολα αποτελεί το σύνολο ελέγχου, ενώ τα k-1 το σύνολο εκπαίδευσης. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται k φορές. Η μέση τιμή των k εκτιμήσεων της απόδοσης 

του ταξινομητή αποτελεί τη γενική απόδοση του μοντέλου. Βασικό πλεονέκτημα αυτής 

της μεθόδου είναι ότι όλες οι παρατηρήσεις χρησιμοποιούνται τόσο στην εκπαίδευση 

όσο και στον έλεγχο, αλλά κάθε παρατήρηση χρησιμοποιείται στον έλεγχο ακριβώς 

μια φορά. Συνήθως επιλέγεται k=10, αν και μπορεί να επιλεχθεί οποιοσδήποτε 

αριθμός k. Για k=n η μέθοδος ταυτίζεται με την επικύρωση με αποκλεισμό ενός 

δείγματος.  

o 2-φορές αναδιπλωμένη διασταυρωμένη επικύρωση (2-fold cross-validation): Στη 

μέθοδο αυτή το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε δύο μόνο υποσύνολα ίσου 

μεγέθους 1k   και 2k  . To 1k   χρησιμοποιείται ως σύνολο εκπαίδευσης και το 2k   ως 

σύνολο ελέγχου. Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται αλλά πλέον το 2k   

χρησιμοποιείται  ως σύνολο εκπαίδευσης και το 1k   ως σύνολο ελέγχου. Έτσι κάθε 

παράδειγμα χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και για έλεγχο χωρίς όμως αυτό να 

συμβαίνει ταυτόχρονα, ενώ εξασφαλίζεται πως και τα δύο σύνολα είναι αρκετά μεγάλα.    

o Επαναλαμβανόμενη Διασταυρωμένη επικύρωση Monte Carlo: (Monte Carlo cross-

validation): Στη μέθοδο αυτή το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίζεται τυχαία σε 

σύνολο εκπαίδευσης και σύνολο ελέγχου. Κάθε φορά, όπως και στις προηγούμενες 

μεθόδους, το μοντέλο χτίζεται «μαθαίνοντας» από τα δεδομένα εκπαίδευσης, ενώ η 

ακρίβειά του εξετάζεται με το σύνολο ελέγχου. Η τελική ακρίβεια   είναι η μέση 

ακρίβεια που προκύπτει για όλους τους τυχαίους διαμοιρασμούς σε σύνολα 

εκπαίδευσης και ελέγχου.  Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το ποσοστό 

επιτυχίας της μεθόδου δε συνδέεται με τον αριθμό των επαναλήψεων όπως συμβαίνει 
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στην  k-φορές αναδιπλωμένη διασταυρωμένη επικύρωση. Βασικό μειονέκτημά της 

είναι ότι τα σύνολα ελέγχου μπορεί να αλληλοκαλύπτονται, δηλαδή κάποια 

παραδείγματα να επιλεχθούν αρκετές φορές για έλεγχο, ενώ κάποια άλλα καμία.  

Θεωρητικά, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων τείνει στο άπειρο η όλη διαδικασία τείνει 

να ταυτιστεί με αυτή της επικύρωσης με αποκλεισμό p δειγμάτων.  

2.4  Μέτρα απόδοσης ταξινομητή 

Μετά τη δημιουργία του μοντέλου σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης, απαραίτητη είναι η μέτρηση 

της απόδοσης του, δηλαδή το κατά πόσο το μοντέλο μπορεί να ταξινομήσει σωστά νέα στιγμιότυπα. 

Ένας τρόπος οπτικοποίησης της απόδοσης του ταξινομητή, είναι ο πίνακας σύγχυσης (confusion 

matrix). 

Σε ένα πρόβλημα δυαδικής ταξινόμησης με κλάσεις 1   και 2    όπου θεωρούμε πως τα 

στιγμιότυπα διαχωρίζονται στις κλάσεις αυτές ανάλογα με το αν έχουν ή όχι κάποια ιδιότητα A , ο 

πίνακας σύγχυσης έχει την μορφή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Παράδειγμα confusion matrix σε πρόβλημα δυαδικής κατηγοριοποίησης 

 Predicted Class 

1a
 2a

 

Actual Class 
1a
 

TP FN 

2a
 

FP TN 

 

Θεωρούμε ότι στην κλάση 1   κατατάσσονται τα στιγμιότυπα που έχουν την ιδιότητα Α (θετική 

υπόθεση – P), ενώ στην 2   αυτά που δεν έχουν την ιδιότητα Α (αρνητική υπόθεση – Ν). Έτσι 

ορίζονται οι παραπάνω ποσότητες.   

 TP (True Possitive - hit): Ο αριθμός των στιγμιότυπων που ανήκουν στην κλάση 1   και ορθώς 

ταξινομήθηκαν σε αυτή. (Θετικά στιγμιότυπα που όντως ταξινομήθηκαν ως θετικά) 
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 FP (False Negative – Type I error): Ο αριθμός των στιγμιότυπων που ανήκουν στην κλάση 

1   αλλά εσφαλμένα ταξινομήθηκαν στην κλάση 2   . (Θετικά στιγμιότυπα που εσφαλμένα 

ταξινομήθηκαν ως αρνητικά) 

 FP (False Positive – Type II error): Ο αριθμός των στιγμιότυπων που ανήκουν στην κλάση 

2   αλλά εσφαλμένα ταξινομήθηκαν στην κλάση 1   . (Αρνητικά στιγμιότυπα που εσφαλμένα 

ταξινομήθηκαν ως θετικά) 

 TN (True Negative – correct rejection): Ο αριθμός των στιγμιότυπων που ανήκουν στην 

κλάση 2   και ορθώς ταξινομήθηκαν σε αυτή. (Αρνητικά στιγμιότυπα που όντως 

ταξινομήθηκαν ως αρνητικά) 

Σημαντικότερο από τα μέτρα απόδοσης ενός μοντέλου που βασίζεται σε έναν ταξινομητή είναι 

η ακρίβεια (accuracy) η οποία υπολογίζεται από τον τύπο: 

TP TN
ACC

P N




                                                         (2.1)                                             

δηλαδή αποτελεί το λόγο των ορθώς ταξινομημένων στιγμιότυπων ως προς το σύνολο των 

στιγμιότυπων. Εκτός από την ακρίβεια ορίζονται και άλλα μέτρα απόδοσης, κάποια από τα οποία 

φαίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2. [35] 

Πίνακας 2: Μέτρα απόδοσης ταξινομητή 

Μέτρο Απόδοσης Τρόπος Υπολογισμού 

True Positive Rate (TPR) ή sensitivity 
TP TP

TPR
P TP FN

 
  

True Negative Rate (TNR) ή specificity 
TN TN

TNR
N FP TN

 
  

Positive Predicted Value (PPV) ή precision 
TP

PPV
TP FP


  

Negative Predictive Value (NPV) 
TN

NPV
TN FN


  

False Positive Rate (FPR) ή Fall Out 1
FP FP

FPR TNR
N FP TN
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Falls Discovery Rate (FDR) 1
FP

FDR PPV
FP TP

  
  

Falls Negative Rate (FNR) 1
FN FN

FNR TPR
P FN TP

   
  

F1 Score 
1

2

2

TP
F

TP FP FN


   

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά σε έναν άλλο τρόπο εξέτασης της 

αποτελεσματικότητας ενός ταξινομητή, εκτός από τον πίνακα σύγχυσης. Αυτός είναι η επονομαζόμενη 

καμπύλη ROC. Μια καμπύλη ROC είναι ένα γράφημα όπου ο False Positive Rate εμφανίζεται στον 

οριζόντιο άξονα, ενώ ο True Positive Rate στον κατακόρυφο. Η καμπύλη ROC περιορίζεται στο 

πρώτο τεταρτημόριο του καρτεσιανού συστήματος και δεν μπορεί να ξεπερνά την τιμή 1 τόσο στον 

οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο άξονα. Ένα τυπικό παράδειγμα καμπύλης ROC φαίνεται στην 

Εικόνα 3. [36] 

To σημείο (0,1) αντιστοιχεί στον τέλειο ταξινομητή. Ταξινομεί όλα τα στιγμιότυπα σωστά (θετικά και 

αρνητικά) και προκύπτει ως εξής: Η τετμημένη 0 αντιστοιχεί σε μηδενική τιμή για το False Positive 

Rate, ενώ η τεταγμένη με τιμή 1 αντιστοιχεί στο True Positive Rate που αφού έχει την τιμή 1 σημαίνει 

πως όλα τα στιγμιότυπα ταξινομήθηκαν σωστά. Αντίστοιχα το σημείο (0,0) αντιστοιχεί στον 

ταξινομητή που ταξινομεί όλα τα στιγμιότυπα ως αρνητικά, ενώ το (1,1) σε αυτόν που τα ταξινομεί όλα 

ως θετικά. Το (1,0) αντιστοιχεί στον ταξινομητή που ταξινομεί όλα τα στιγμιότυπα λάθος. Υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες ένας ταξινομητής έχει παραμέτρους που μπορούν να ρυθμιστούν ώστε είτε να 

αυξηθεί η τιμή TP με κόστος την παράλληλη αύξηση της FP, είτε να μειωθεί  η FP με κόστος την 

μείωση της TP. Κάθε τέτοια ρύθμιση των παραμέτρων παρέχει ένα ζεύγος τιμών (FP,TP). Η καμπύλη 

ROC είναι το αποτέλεσμα της οπτικοποίησης ενός συνόλου τέτοιων σημείων. Αν πάλι ο ταξινομητής 

δεν  έχει τέτοιες παραμέτρους, τότε απεικονίζεται με ένα μόνο σημείο, το (FP,TP).  

Κάθε πληροφορία του πίνακα σύγχυσης μπορεί να ανακτηθεί από την καμπύλη ROC καθώς 

το FN είναι συμπλήρωμα του TP και το ΤΝ συμπλήρωμα του FP. Επιπροσθέτως, αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο για την οπτικοποίηση της μεταβολής της ικανότητας του ταξινομητή να ταξινομεί σωστά τα 

στιγμιότυπα ενώ παράλληλα δείχνει τον αριθμό των αρνητικών περιπτώσεων που ταξινομήθηκαν λάθος. 

Τέλος, το εμβαδόν της περιοχής κάτω από την καμπύλη ROC μπορεί να αποτελέσει μέτρο της 

αποτελεσματικότητας του ταξινομητή σε πολλές εφαρμογές.  
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Εικόνα 3: Παράδειγμα καμπύλης ROC 

 

2.5  Προσεγγίσεις στο πρόβλημα ταξινόμησης – Οικογένειες ταξινομητών 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται κάποιες βασικές οικογένειες ταξινομητών, 

η φιλοσοφία τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Φυσικά, δεν 

παρουσιάζονται όλες οι γνωστές ομάδες ταξινομητών, παρά μόνο εκείνες που κάποιος αντιπρόσωπός 

τους έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της πειραματικής διαδικασίας. Η επιλογή ενός ταξινομητή για 

ένα δεδομένο πρόβλημα κατηγοριοποίησης αποτελεί από μόνη της ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο 

δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση. Η  φύση ενός προβλήματος συνήθως προϊδεάζει τον έμπειρο αναγνώστη 

για την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου. Συνήθως όμως η απάντηση έρχεται έπειτα από πλήθος 

δοκιμών σε διαφορετικούς ταξινομητές.   

2.5.1 Ταξινομητές Bayes 

Σε πολλές εφαρμογές η σχέση μεταξύ του συνόλου χαρακτηριστικών και της μεταβλητής 

κατηγορίας δεν είναι ντετερμινιστική και συνεπώς η ετικέτα της κατηγορίας κατά την ταξινόμηση δε 

μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Η ύπαρξη θορύβου στα δεδομένα ή παραμέτρων που δεν 

μπορούν να εντοπιστούν στην ανάλυση του προβλήματος αλλά επηρεάζουν την κατηγοριοποίηση 

μπορεί να επιφέρουν τέτοια αποτελέσματα. Έτσι αναπτύχθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί μια οικογένεια 

ταξινομητών βασισμένη στις πιθανότητες και συγκεκριμένα στο γνωστό θεώρημα Bayes. Οι  
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ταξινομητές Bayes αποτελούν μια οικογένεια πιθανοτικών ταξινομητών που βασίζονται στο θεώρημα 

του Bayes λαμβάνοντας σαν προϋπόθεση την ανεξαρτησία μεταξύ των χαρακτηριστικών. Αρχικά, θα 

γίνει αναφορά στο θεώρημα αυτό και έπειτα θα περιγράφει πως αυτό χρησιμοποιείται στην ταξινόμηση. 

2.5.1.1  Νόμος Bayes 

Έστω ο δειγματικός χώρος S  και 1 2, ,..., nA A A  μια διαμέρισή του δηλαδή 

1 2 ... nA A A S     και i jA A   για κάθε i j . Έστω επίσης ότι οι πιθανότητες των 

1 2, ,..., nA A A  είναι όλες μη μηδενικές, δηλαδή ( ) 0iP A   για κάθε 1,2,...,i n . Τότε ισχύει το 

Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας σύμφωνα με το οποίο για οποιοδήποτε γεγονός B  του δειγματικού 

χώρου S ισχύει: 

1 1 2 2( ) ( ) ( / ) ( ) ( / ) ... ( ) ( / )n nP B P A P B A P A P B A P A P B A      

1

( ) ( / )
n

i i

i

P A P B A


                                                       (3.1) 

Όπου ( / )P B A  η δεσμευμένη πιθανότητα του B  δοθέντος του A  υπολογίζεται ως εξής: 

  
( )

/
( )

P A B
P B A

P B


 .                                                (3.2) 

Το θεώρημα ολικής πιθανότητας εφαρμόζεται όταν ένα γεγονός B   δεν μπορεί να υπολογιστεί 

απευθείας, αλλά υπολογίζεται σε σχέση με τα άλλα γεγονότα 1 2, ,..., nA A A  έτσι ώστε η πιθανότητα να 

συμβεί το Β εξαρτάται με ποιό από τα 1 2, ,..., nA A A   συνέβη. Έτσι, με το θεώρημα Bayes είναι εφικτό, 

γνωρίζοντας την πιθανότητα του A   δεδομένου B  , να υπολογιστεί η πιθανότητα του B δεδομένου 

του .A  Για μία διαμέριση του S  αποτελούμενη μόνο από δύο ενδεχόμενα B  και 'B   

 
( )

/
(A)

P A B
P B A

P


   

( ) ( / ) ( )

( ) ( ') ( / ) ( ) ( / ') ( ')

P A B P A B P B

P A B P A B P A B P B P A B P B


 

   
                   (3.3) 

2.5.1.2  Γενικευμένη μορφή θεωρήματος Bayes 
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  Αν η διαμέριση αποτελείται από περισσότερα ενδεχόμενα 1 2, ,..., nA A A   τότε  για κάθε άλλο 

ενδεχόμενο B  του δειγματικού χώρου   ισχύει: 

1 2

1

( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
n

i n

i

P B P B A P B A P B A P B A


                          (3.4) 

Λόγω της δεσμευμένη; Πιθανότητας η παραπάνω γράφεται: 

1 1 2 2

1

( ) ( ) ( / ) ( ) ( / ) ( ) ( / ) ... ( ) ( / )
n

i i n n

i

P B P A P B A P A P B A P A P B A P A P B A


       (3.5) 

Αν επίσης ισχύει ( ) 0P B   τότε ο κανόνας του Bayes παίρνει τη μορφή: 

(B/ A ) ( )
(A / )

( ) ( / )

i i
i

i ii

P P A
P B

P A P B A



.                                            (3.6) 

Γίνεται λοιπόν σαφές πως το συγκεκριμένο θεώρημα επιλέχθηκε για να αναπτυχθεί μια 

ολόκληρη τεχνική κατηγοριοποίησης γύρω του, γιατί επιτρέπει την έκφραση της εκ των υστέρων 

πιθανότητας σε σχέση με την εκ των προτέρω πιθανότητα. Ακόμη, οι ταξινομητές της οικογένειας 

αυτής είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι, όχι μόνο γιατί λόγω του θεωρήματος Bayes  είναι ιδιαίτερα κατανοητός 

ο τρόπος λειτουργίας τους, αλλά και γιατί προσφέρουν μια θεωρητική αιτιολόγηση και σε άλλους 

ταξινομητές. 

Ένα βασικό πλεονέκτημά τους είναι πως έχουν τον μικρότερο ρυθμό λάθους με άλλους 

ταξινομητές. Δυστυχώς στην πράξη, λόγω σφαλμάτων που πολλές φορές γίνονται στις υποθέσεις και 

αφορούν κυρίως την ανεξαρτησία ως προς την κατανομή των κλάσεων, πολλές φορές αυτό δεν ισχύει. 

Παρόλα αυτά, έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη πως παρουσιάζουν υψηλή απόδοση σε ταχύτητα και 

ακρίβεια όταν χρησιμοποιούνται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων.  

2.5.1.3.  Ο Απλοϊκός ταξινομητής Bayes 

Οι ταξινομητές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή [7] [29] εκτιμούν την εξαρτώμενη από την 

κατηγορία πιθανότητα, υποθέτοντας ότι τα χαρακτηριστικά είναι υπό συνθήκη ανεξάρτητα, δεδομένης 

μιας ετικέτας κατηγορίας y . Η υπό συνθήκη ανεξαρτησία μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

1

( | ) ( | )
d

i

i

P X Y y P X Y y


                                            (3.7) 
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όπου 
1 2{ , ,..., }d      ένα σύνολο αποτελούμενο από d  χαρακτηριστικά.  

Ο απλοϊκός ταξινομητής Bayes για να ταξινομήσει ένα στιγμιότυπο ελέγχου υπολογίζει την εκ 

των υστέρων πιθανότητα για κάθε κατηγορία Υ: 

1

( ) ( | )

( | )
( )

d

i

i

P Y P X Y

P Y X
P X




                                             (3.8) 

Με δεδομένο ότι η τιμή ( )P X  είναι σταθερή για την απόδοση κατηγορίας αρκεί να επιλεγεί εκείνη 

που μεγιστοποιεί τον αριθμητή 
1

( ) ( | )
d

i

i

P Y P X Y


 . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση συνεχών χαρακτηριστικών είτε πρέπει να γίνει 

διακριτοποίηση τους και να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες διακριτές τιμές τους, είτε να 

χρησιμοποιηθεί μια μορφή κατανομής πιθανότητας και να εκτιμηθούν οι παράμετροι κατανομής μέσω 

του συνόλου εκπαίδευσης.  

2.5.1.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ταξινομητών Bayes 

Οι ταξινομητές Bayes αποτελούν μια από τις κλασικότερες επιλογές για την επίλυση ενός 

προβλήματος ταξινόμησης. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Η λειτουργία τους μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή μέσω της θεωρίας Bayes. 

 Είναι εύρωστοι σε απομονωμένα σημεία θορύβου, καθώς τέτοια σημεία υπολογίζονται στο 

μέσο όρο κατά τον υπολογισμό των υπό συνθήκη πιθανοτήτων. 

 Μπορούν αν διαχειριστούν δεδομένα με ελλιπείς τιμές σε χαρακτηριστικά τους.  

 

Στον αντίποδα, μερικά μειονεκτήματά τους είναι: 

 Η ύπαρξη συσχετιζόμενων χαρακτηριστικών μπορεί να μειώσει την απόδοση των απλοϊκών 

κυρίως ταξινομητών Bayes. 

 Είναι απαραίτητη η χρήση προσεγγίσεων στον υπολογισμό τους ώστε το μοντέλο να είναι 

αποδοτικό.  
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 Η χρήση τους για χαρακτηριστικά με συνεχείς τιμές απαιτεί περαιτέρω προεπεξεργασία 

(διακριτοποίηση) 

 

2.5.2  Δέντρα Απόφασης 

Τα Δέντρα Απόφασης [16] αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα κατηγοριοποίησης. Ένα 

δέντρο απόφασης είναι ένας γράφος με δενδρική δομή, ο οποίος αποτελείται από: 

 τη ρίζα, δηλαδή ο αρχικός κόμβος 

 τους εσωτερικούς κόμβους  

 τα φύλλα, δηλαδή τους εξωτερικούς κόμβους 

Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με ακμές, έτσι ώστε σε κάθε κόμβο (εσωτερικό ή εξωτερικό) 

εκτός από τη ρίζα να εισέρχεται μια κατευθυνόμενη ακμή από άλλο κόμβο είτε κατευθείαν από τη ρίζα.  

Θεωρώντας πως σε κάθε κόμβο αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για τον 

περεταίρω διαχωρισμό του δέντρου,  είναι αντιληπτό πως η δενδρική αυτή δομή αποτελείς την 

πραγματικότητα ένα σύνολο κανόνων ταξινόμησης.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 

ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία ενός αλγορίθμου επαγωγικής μάθησης καθώς τα δέντρα αποφάσεων 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αφού δημιουργούν γενικούς κανόνες βασιζόμενα σε ένα σύνολο 

παρατηρήσεων [22]: 

I. Πρέπει να είναι δυνατό να καθοριστεί ένα σύνολο χαρακτηριστικών (feature set – FS) τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία των κανόνων ταξινόμησης, δηλαδή:   

 1 2, ,..., nFS F F F
                                                   (3.9) 

II. Πρέπει να καθοριστεί εξ αρχής ένα σύνολο διακριτών κατηγοριών ταξινόμησης (classes – C) 

οι οποίες αποτελούν κλάσεις- στόχους στις οποίες θα πρέπει να διαχωριστούν τα δεδομένα 

προς ταξινόμηση, δηλαδή: 

 1 2, ,...,C c c c
                                                   (3.10) 
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III. Ένα σύνολο με επαρκή αριθμό δειγμάτων που θα προκύψουν από παρατήρηση και θα 

αποτελέσουν βάση για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού συνόλου (training set - TS). 

2.5.2.1  Διαδικασία δημιουργίας Δέντρου Απόφασης 

Η διαδικασία κατασκευής ενός δέντρου απόφασης είναι μια επαναληπτική διαδικασία. Πρώτη 

κίνηση για την κατασκευή ενός δέντρου απόφασης  είναι η απόφαση των κλάσεων – στόχων. Έπειτα 

πρέπει να μελετηθούν τα διαθέσιμα δείγματα και να γίνει εξαγωγή χαρακτηριστικών από αυτά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά στη συνέχεια θα ανατεθούν στους κόμβους του δέντρου καθώς αυτό 

δημιουργείται. Στη συνέχεια πρέπει να αποφασιστεί πιο χαρακτηριστικό θα συσχετιστεί με την κορφή 

του δέντρου. Έπειτα ανάλογα με τις δυνατές τιμές του χαρακτηριστικού σχεδιάζονται εξερχόμενες 

τιμές που αντιστοιχούν στις τιμές αυτές και με τη σειρά τους οδηγούν σε νέους κόμβους. Στους νέους 

αυτός κόμβους ανατίθενται πάλι χαρακτηριστικά και με βάση τις τιμές τους σχεδιάζονται ξανά ακμές 

και ούτω καθεξής. Τα δύο αυτά βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι όλα τα χαρακτηριστικά να εισαχθούν 

στους κόμβους του δέντρου. Στην πραγματικότητα η παραπάνω διαδικασία αποτελεί εφαρμογή του 

αλγορίθμου διαίρει και βασίλευε. Τέλος σε κάθε φύλλο αντιστοιχεί μια κατηγορία ταξινόμησης.  

Συνοψίζοντας, σχετικά με τους κόμβους και τις κορυφές ενός δέντρου ισχύουν τα παρακάτω: 

 Στη ρίζα του δέντρου ανατίθεται το χαρακτηριστικό που σύμφωνα με τον αλγόριθμο 

επιτυγχάνει τον καλύτερο διαχωρισμό.  

 Σε κάθε νέο κόμβο στα επίπεδα που βρίσκονται ανάμεσα στη ρίζα και στα φύλλα ανατίθεται 

ένα νέο χαρακτηριστικό (που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κόμβο προηγουμένως)  

 Σε κάθε φύλλο αντιστοιχεί μια κατηγορία ταξινόμησης. 

 Σε κάθε ακμή αντιστοιχεί μια τιμή από το σύνολο των δυνατών τιμών που  μπορεί να πάρει το 

χαρακτηριστικό που έχει ανατεθεί στον κόμβο από των οποίο εξέρχεται η ακμή αυτή.  

2.5.2.2  Ο αλγόριθμος Iterative Dichotomizer 3 -  ID3 

Ένας από τους πλέον διαδεδομένους αλγορίθμους για την κατασκευή Δέντρων Αποφάσεων 

είναι ο ID3 ο οποίος αποτελεί βελτίωση του αλγορίθμου Concept Learning System (CLS). Βασικό 

στοιχείο του αλγορίθμου αυτού είναι ότι χρησιμοποιεί ευρετική αναζήτηση χαρακτηριστικών [22]. 

Αυτό σημαίνει πως σε κάθε κόμβο αναζητά το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει καλύτερα τα 
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παραδείγματα προς ταξινόμηση. Ο αλγόριθμος λειτουργεί αναδρομικά χρησιμοποιώντας άπληστη 

αναζήτηση. Όταν φτάσει σε κάποιο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει πλήρως το σύνολο εκπαίδευσης 

σταματά. Αν όχι λειτουργεί αναδρομικά στα n διαχωρισμένα υποσύνολα (όπου n είναι ο αριθμός των 

διαφορετικών τιμών που μπορεί να πάρει ένα χαρακτηριστικό), ώστε να επιλέξει το ‘’καλύτερο’’ 

χαρακτηριστικό, δηλαδή αυτό που επιτυγχάνει την καλύτερη διαχωριστικότητα. Η αναζήτηση είναι 

άπληστη καθώς ο αλγόριθμος δεν ανατρέχει σε χαρακτηριστικά που ήδη έχουν εξεταστεί για να τα 

επανεξετάσει. Δεν είναι απίθανο το γεγονός ο αλγόριθμος να ταξινομήσει λάθος κάποιο στιγμιότυπο, 

είτε γιατί  δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα σωστά χαρακτηριστικά κατά τη συλλογή των δειγμάτων είτε 

λόγω πολύ μικρού συνόλου δειγμάτων που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ γρήγορη αλλά παραπλανητική 

σύγκλιση. Και στις δύο περιπτώσεις η αστοχία ταξινόμησης δεν οφείλεται στον ίδιο τον αλγόριθμο, 

αλλά σε κακό προγραμματισμό κατά την αξιοποίηση των δειγμάτων. 

Η επιλογή του χαρακτηριστικού προς διαχωρισμό γίνεται με χρήση στατιστικών μεθόδων, 

συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας μεγέθη όπως η εντροπία πληροφορίας (information entropy) και το 

κέρδος πληροφορίας (information gain) δυο μεγέθη που παρουσιάζονται παρακάτω.  

 Εντροπία πληροφορίας: χαρακτηρίζει το βαθμό αβεβαιότητας ενός συνόλου δεδομένων S   

και υπολογίζεται ως εξής: 

1

( ) log
n

i i

i

Entropy S p p


                                       (3.11)                                                 

όπου 
ip   συμβολίζεται η πιθανότητα εμφάνισης του i ύ   ενδεχομένου του συνόλου.  

H εντροπία  ενός χαρακτηριστικού X  που μπορεί να πάρει n   διαφορετικές τιμές 
ic  σε σχέση 

με ένα σύνολο S   δίνεται από τον τύπο: 

1

( , ) ( )* ( )
n

i i

i

Entropy S X P c Entropy c


                             (3.12) 

  

Η εντροπία εκφράσει το την ομοιογένεια των τιμών του αρχικού συνόλου δεδομένων ως 

προς κάποιο χαρακτηριστικό. Μηδενική εντροπία σημαίνει πως όλα τα χαρακτηριστικά είναι 

ομοιογενή, ενώ όταν η εντροπία ισούται με ένα, τότε οι κατηγορίες που ανήκουν τα δείγματα είναι 



 

 

 Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 

 

45 

διαφορετικές (στην περίπτωση που τα δείγματα που ανήκουν στην κάθε μια κατηγορία έχουν το 

ίδιο πλήθος).  

Στην ειδική περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο κλάσεις κατηγοριοποίησης, η εντροπία 

υπολογίζεται από τον τύπο; 

( ) log (1 ) log(1 )Entropy p p p p p                                    (3.13) 

 Κέρδος πληροφορίας (Information gain): χαρακτηρίζει την ποσότητα πληροφορίας που φέρει 

ένα χαρακτηριστικό X  σε ένα σύνολο δειγμάτων S  και υπολογίζεται ως εξής: 

1

( , ) ( ) ( )* ( )
i

m

s i X

i

G S X E S f S E S


                                      (3.14) 

Όπου: 

o E  η συνάρτηση της εντροπίας 

o m  το πλήθος των τιμών iX   που παίρνει το X   στο  S  . 

o (X )s if  το ποσοστό των δειγμάτων στο S   που παίρνουν την τιμή iX   . 

o 
iXS  το υποσύνολο του S   όπου η τιμή του X   είναι iX   . 

Μια πιο απλή μορφή του παραπάνω τύπου βασισμένη στην εντροπία είναι η εξής: 

( , ) ( ) ( , )Gain S X Entropy S Entropy S X                                   (3.15) 

O αλγόριθμος ID3 χρησιμοποιεί τις δύο παραπάνω ποσότητες για να διαχωρίσει το σύνολο 

δειγμάτων σε κάθε κορυφή του δέντρου σε δύο ή περισσότερα νέα υποσύνολα. Δηλαδή, κατά την 

κατασκευή του δέντρου, για να αποφασιστεί ποιο χαρακτηριστικό θα ανατεθεί σε ποιο κόμβο 

λαμβάνονται υπόψιν τα δύο παραπάνω μεγέθη. Για να αποφασιστεί ποιο χαρακτηριστικό θα ανατεθεί 

σε ένα συγκεκριμένο κλαδί αρχικά υπολογίζεται η εντροπία κάθε χαρακτηριστικού που δεν έχει ακόμη 

χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα δείγματα. Επιλέγεται το χαρακτηριστικό με το μεγαλύτερο κέρδος 

πληροφορίας και δημιουργείται κόμβος για το χαρακτηριστικό αυτό. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται για τα εναπομείναντα χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να αποφασιστεί 

ποιο χαρακτηριστικό θα ανατεθεί στον κόμβο της ρίζας υπολογίζεται η εντροπία όλων των 
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χαρακτηριστικών σε σχέση με τα δείγματα. Μετά το πέρας της διαδικασίας η κατασκευή του δέντρου 

έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν κάθε κλαδί του δέντρου καταλήγει σε φύλλο, 

οπότε δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διαχωρισμός ή όταν δεν έχουν απομείνει χαρακτηριστικά για τη 

δημιουργία νέων κόμβων, αλλά υπάρχουν ακόμη κλαδιά που δεν καταλήγουν σε φύλλα. Στη δεύτερη 

περίπτωση  υπάρχει αποτυχία διαχωρισμού λόγω μη επαρκούς αριθμού χαρακτηριστικών  και η 

διαδικασία μελέτης του προβλήματος πρέπει να ξαναπραγματοποιηθεί.  

Η διαδικασία ταξινόμησης ενός στιγμιότυπου αρχίζει με την επίσκεψη στη ρίζα και τον έλεγχο 

της τιμής του χαρακτηριστικού που αντιστοιχεί στη ρίζα. Με τον τρόπο αυτό αποφασίζεται το μονοπάτι 

που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια ‘ώστε να γίνει η μετάβαση στον επόμενο κόμβο. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου προσεγγιστεί κάποιος από τους τερματικούς  κόμβους (φύλα). Όταν 

αυτό συμβεί, στο  στιγμιότυπο ανατίθεται η κατηγορία που αντιστοιχεί στο φύλο αυτό.  

 

2.5.2.3  Τεχνικές και παραλλαγές του ID3 

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει κατά την ανάπτυξη του αλγορίθμου ID3 είναι πως 

λειτουργεί μόνο για διακριτές τιμές χαρακτηριστικών. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως πρέπει κατά την 

προεπεξεργασία των δεδομένων να γίνει διακριτοποίηση στις τιμές όσων χαρακτηριστικών είναι 

συνεχής. Στα περισσότερα προβλήματα επίσης, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να 

οριστούν οι τελικές κατηγορίες, κάτι που οδηγεί σε υποκειμενικότητα κατά την επιλογή τους και επίσης 

στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τις οποίες μπορούν να οριστούν αυτές.  

Βασικές παραλλαγές του ID3 περιλαμβάνουν χρήση τεχνικών κλαδέματος (πριν ή μετά την 

ολοκλήρωση του δέντρου), χρήση διαφόρων κριτηρίων τερματισμού, τρόπους για την αυτόματη 

μετατροπή των συνεχών τιμών σε διακριτές κ.α. Η σημαντικότερη παραλλαγή του ID3 είναι ο 

αλγόριθμος C4.5. O C4.5 μπορεί να διαχειριστεί, τόσο διακριτές όσο και συνεχείς τιμές, να 

διαχειριστεί δεδομένα που σε κάποια πεδία τους παρουσιάζουν ελλιπείς τιμές, να διαχειριστεί 

χαρακτηριστικά τα οποία έχουν διαφορετική βαρύτητα (κόστος) αλλά και ακολουθεί διαδικασία 

κλαδέματος του δέντρου μετά τη δημιουργία του ώστε να απομακρυνθούν κλαδιά που δε συμβάλλουν 

ή συμβάλλουν ελάχιστα στην ταξινόμηση.  

2.5.2.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Δέντρων Απόφασης 
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Τα δέντρα απόφασης αποτελούν μια παραδοσιακή κατηγορία αλγορίθμων στον κλάδο της 

Μηχανικής Μάθησης. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματά τους παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Είναι εύκολα στην κατανόηση, ενώ ο τρόπος αναπαράστασής τους ενδείκνυται για 

αποσαφήνιση σχετικά με τον τρόπο λήψης της τελικής απόφασης.  

 Από τα Δέντρα Απόφασης μπορούν εύκολα να εξαχθούν σύνολα κανόνων που οδηγούν στο 

ίδιο αποτέλεσμα απόφασης. 

 Προσφέρονται για μετατροπή σε κώδικα καθώς αυτό μπορεί να γίνει με απλό τρόπο με χρήση 

δομών επιλογής  

Όπως και κάθε άλλη κατηγορία αλγορίθμων, έτσι και τα Δέντρα Απόφασης παρουσιάζουν και 

μειονεκτήματα, βασικότερα από τα οποία είναι: 

 Είναι δυνατό να πάσχουν από υπερπροσαρμογή· ιδίως σε μικρά σύνολα εκπαίδευσης τείνουν 

να γενικεύουν πολύ γρήγορα, απομνημονεύοντας στην ουσία τα παραδείγματα, με αποτέλεσμα 

να αποτυγχάνουν στην ταξινόμηση νέων δεδομένων.  

 Δεν χειρίζονται εύκολα αριθμητικά δεδομένα, καθώς η ανάγκη για διακριτοποίηση των τιμών 

των χαρακτηριστικών συχνά οδηγεί σε μείωση της απόδοσης του αλγορίθμου. 

 Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν μεγάλα σε μέγεθος και να χρειάζονται 

περικοπή/κλάδεμα. Η υπερβολική ανάπτυξη των κλαδιών αν και μειώνει το μέγεθος του 

σφάλματος στο σύνολο εκπαίδευσης αυξάνει κατά πολύ το πλήθος των απαιτούμενων ελέγχων 

σφάλματος.  

2.5.3   ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

2.5.3.1  Φυσικός και Τεχνητός Νευρώνας 

Τα Τεχνικά Νευρωνικά  Δίκτυα αποτελούν μια προσπάθεια μίμησης, στο πλαίσιο της 

Μηχανικής Μάθησης, του τρόπου λειτουργίας των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο τρόπος 

λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος αποτελεί ακόμη και σήμερα επίκεντρο 

επιστημονικής μελέτης αλλά και θαυμασμού. H δομή του εγκεφάλου επιτρέπει την μάθηση μέσω της 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και της επεξεργασίας των δεδομένων/πληροφοριών που 

συλλέγονται από αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχώς εξελισσόμενη καθώς η επεξεργασία νέων 
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πληροφοριών οδηγεί σε νέα μάθηση καθιστώντας τον εγκέφαλο σε θέση να επιλύει σύνθετα 

προβλήματα. Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή του βιολογικού νευρώνα.  

Ο νευρώνας αποτελεί τη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος. Κάθε 

κύτταρο-νευρώνας αποτελείται  από ένα κυτταρικό σώμα που με τη σειρά του αποτελείται από τον 

πυρήνα, πολυάριθμα οργανίδια και μια ή περισσότερες αποφυάδες οι οποίες χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: τους δενδρίτες και τον άξονα. Η αποστολή των δενδριτών είναι η συλλογή των νευρικών 

σημάτων που φτάνουν στο νευρικό κύτταρο, ενώ του άξονα η μετάδοση των ωθήσεων στο κυτταρικό 

σώμα. Αν και υπάρχουν διάφορα είδη νευρώνων, το σώμα, ο άξονας και οι δενδρίτες συναντώνται σε 

κάθε είδος. Το σώμα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του νευρικού κύτταρου μεταξύ των δενδριτών 

και του νευράξονα.  Αν και σε κάθε κύτταρο υπάρχει μόνο ένας νευράξονας, αυτός διακλαδίζεται έντονα 

ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία με πολλά γειτονικά κύτταρα. Το μήκος του νευράξονα μπορεί να 

είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερο από τη διάμετρο του σώματος του νευρικού κυττάρου. Τέλος, οι 

δενδρίτες είναι σχετικά μικρές σε μήκος απολήξεις οι οποίες επιτυγχάνουν τη σύνδεση με τα γειτονικά 

κύτταρα καθώς στην άκρη των δενδριτών βρίσκονται οι αντίστοιχες συνάψεις για την μεταξύ τους 

επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό τα νευρικά κύτταρα σε ομάδες, επικοινωνούν και συνεργάζονται, 

μεταφέροντας ερεθίσματα προς το κέντρο του νευρικού συστήματος. Ο αριθμός των νευρικών 

κυττάρων είναι τεράστιος και δεν έχει μετρηθεί με ακρίβεια. Το μήκος του νευράξονα όσο και των 

δενδρίτων κυμαίνεται στο 1 μm, ενώ του σώματος περίπου25 μm, όχι πολύ μεγαλύτερο από τον πυρήνα 

που περιέχει. Η τυπική μορφή ενός νευρώνα απεικονίζεται στην Εικόνα 4 [39]  .  

 

 

Εικόνα 4: Ο βιολογικός νευρώνας 
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Ο τεχνητός νευρώνας (artificial neuron) αποτελεί υπολογιστικό μοντέλο σχεδιασμένο έτσι 

ώστε τα μέρη και η λειτουργία του  να βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτά του βιολογικού νευρώνα. 

Ένας τυπικός τεχνητός νευρώνας αποτελείται [21] [26]: 

 Από έναν πεπερασμένο αριθμό συνάψεων (εισόδων) jx  κάθε μια από τις οποίες 

χαρακτηρίζεται από ένα βάρος το οποίο μπορεί έχει θετική ή αρνητική τιμή, ανάλογα με το 

αν αντιπροσωπεύει μια ενισχυτική ή μια ανασταλτική σύναψη με το νευρώνα. Κάθε  σήμα σε 

μια είσοδο jx   που συνδέεται με το νευρώνα k  πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο βάρος 

jkw . Οι είσοδοι μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές (περιβάλλον ή άλλους νευρώνες). 

 Έναν αθροιστή όπου αθροίζονται  γραμμικά τα σήματα εισόδου πολλαπλασιασμένα με τα 

αντίστοιχα βάρη. 

 Μία συνάρτηση ενεργοποίησης, λειτουργία της οποίας είναι να περιορίζει την έξοδο του 

νευρώνα σε κάποιο πεπερασμένο σύνολο τιμών. 

 Ένα συνοπτικό βάρος 0kw   που ονομάζεται πόλωση (bias) ή κατώφλι (threshold) το οποίο 

ισούται πάντα με τη μονάδα και αποτελεί εξωτερικό παράγονται του νευρώνα. Ενεργοποιείται 

μόνο όταν το συνολικό άθροισμα των υπόλοιπων εισόδων είναι μεγαλύτερο από την τιμή αυτή 

και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση της διέγερσης της συνάρτησης ενεργοποίησης.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω ένας νευρώνας περιγράφεται από τις μαθηματικές συναρτήσεις: 

0

m

k kj j

j

u w x


                                                       (3.16) 

και  

( )k ky u                                                         (3.17) 

όπου    συμβολίζεται η συνάρτηση ενεργοποίησης. Η μορφή ενός Τεχνητού Νευρώνα φαίνεται στην 

Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5: Τεχνητός Νευρώνας 

 

2.5.3.2  Συναρτήσεις ενεργοποίησης 

Η συνάρτηση ενεργοποίησης εξασφαλίζει πως η έξοδος του νευρώνα θα βρίσκεται σε κάποιο 

συγκεκριμένο σύνολο τιμών. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων συναρτήσεων, κυριότερες από τις οποίες 

είναι: 

 Βηματικές συναρτήσεις:  

Δύο  από τις βηματικές συναρτήσεις (step functions) που χρησιμοποιούνται συχνά είναι η 

βηματική 0/1 καθώς και η βηματική -1/1 που φαίνονται στην Εικόνα 6: 

1,     αν x 0
( )   

0,     αν x>0
x
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1,     αν x 0
( )  

1,     αν x>0
x


 

  

 

Εικόνα 6: Βηματικές συναρτήσεις ενεργοποίησης 

 

Μειονέκτημα των βηματικών συναρτήσεων είναι πως η παράγωγός τους απειρίζεται, 

συνεπώς δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικές στην χρήση τους ως συναρτήσεις ενεργοποίησης. 

Για το λόγο αυτό, προέκυψε η χρήση συνεχών συναρτήσεων που όμως η γραφική τους παράσταση 

μοιάζει με αυτή της βηματικής, όπως είναι η σιγμοειδής που θα δούμε στη συνέχεια.  

 Γραμμικές συναρτήσεις: 

Η διχοτόμος του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου που απεικονίζεται στην Εικόνα 7 μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σα συνάρτηση ενεργοποίησης, όπως και κάθε άλλη γραμμική συνάρτηση. 

: 

 

( )x x   

 

Εικόνα 7: Διχοτόμος του 1ο και του 4ο τεταρτημορίου 

 

 Σιγμοειδής συναρτήσεις:  

Αποτελεί την περισσότερο κοινή συνάρτηση ενεργοποίησης ενός Νευρωνικού Δικτύου. Είναι 

αυστηρά αύξουσα, παίρνει τιμές σε ένα συνεχές πεδίο αριθμών από 0 έως ένα και είναι διαφορίσιμη. 

Η συνηθέστερη σιγμοειδής συνάρτηση είναι η λογιστική σιγμοειδής που απεικονίζεται στην Εικόνα 

8. Συχνά χρησιμοποιείται και η υπερβολική εφαπτομένη: ( ) tanhx x   
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1
( )

1 bn
x

e





  

 

Εικόνα 8: Σιγμοειδής συνάρτηση ενεργοποίησης 

     

2.5.3.3  Αρχιτεκτονικές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Ένα Νευρωνικό Δίκτυο καθορίζεται από διάφορα στοιχεία: το είδος ή τα είδη των νευρώνων 

που το απαρτίζουν καθώς και το πώς είναι αυτοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους, τον αλγόριθμο στον οποίο 

στηρίζεται η εκπαίδευσή του αλλά και το αν η μάθηση είναι ή όχι επιβλεπόμενη.  

Η αρχιτεκτονική του Νευρωνικού Δικτύου αναφέρετε στον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι 

έχουν διαταχθεί και συνδέονται μεταξύ τους. Σε κάθε Νευρωνικό Δίκτυο οι κόμβοι είναι οργανωμένοι 

μεταξύ τους σε επίπεδα. Κάθε Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο περιέχει ένα επίπεδο εισόδου, ένα ή 

περισσότερα κρυφά επίπεδα και ένα εξόδου (αθροιστικό επίπεδο).  

Επίπεδο εισόδου:  Οι κόμβοι του επιπέδου αυτού δέχονται τα σήματα (δεδομένα) από το 

εξωτερικό περιβάλλον και τα μεταβιβάζουν στους κόμβους του επόμενου επιπέδου χωρίς να επιτελούν 

κάποιον άλλο υπολογισμό.  

Κρυμμένα στρώματα: Οι κόμβοι των κρυμμένων στρωμάτων λαμβάνουν δεδομένα από το 

προηγούμενο στρώμα, είτε αυτό είναι τα στρώμα εισόδου είτε κάποιο άλλο προηγούμενο κρυφό 

στρώμα. Ένας νευρώνας ενεργοποιείται μόνο όταν η αξία της εισόδου του υπερβεί της αξία της 

ευαισθησίας του.  Η αξία της εισόδου του υπολογίζεται αθροίζοντας τα βάρη όλων των σημάτων που 

φτάνουν στον νευρώνα. Αν ο νευρώνας ενεργοποιηθεί θα στείλει μέσω των εξερχόμενων βαρών του 

σήματα σε όλους τους νευρώνες με τους οποίους είναι συνδεδεμένος μέσω αυτών. Το  αν αυτοί θα 

ενεργοποιηθούν εξαρτάται από το άθροισμα των βαρών όλων των σημάτων που καταφθάνουν σε αυτούς 

κοκ.  

Επίπεδο εξόδου: Αποτελείται από τους νευρώνες που μεταφέρουν την εξόδου του συστήματος 

στο χρήστη ή στο εξωτερικό περιβάλλον.  
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Ο αριθμός των κρυφών επιπέδων που βρίσκονται ανάμεσα στα στρώματα εισόδου και εξόδου 

διαφέρει από ένα Νευρωνικό Δίκτυο σε ένα άλλο. Μπορεί να η υπάρχει μονάχα ένα, περισσότερα ή 

κανένα τέτοιο στρώμα. Επίσης ανάλογα με το είδος του αλγορίθμου εκμάθησης είναι δυνατό η διάδοση 

των σημάτων μεταξύ των νευρώνων να γίνεται και ανάποδα από τη συμβατική φορά. Σε γενικές 

γραμμές, όταν ο αριθμός των νευρώνων αυξηθεί πολύ, το Νευρωνικό Δίκτυο συμπεριφέρεται με τρόπο 

που δηλώνει ότι έχει απομνημονεύσει τα στοιχεία εκμάθησης κάτι που το καθιστά ανίκανο σε επίπεδο 

γενίκευσης και γενικότερα άχρηστο. 

Η αρχιτεκτονική ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

νευρώνες του διατάσσονται και συνδέονται μεταξύ τους και σε σημαντικό βαθμό σχετίζεται με τον 

αλγόριθμο μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευσή του. Υπάρχουν τρεις βασικές τέτοιες 

αρχιτεκτονικές: 

I. Δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης ενός επιπέδου (feedforward): Αποτελούνται από ένα επίπεδο 

εισόδου και ένα επίπεδο εξόδου χωρίς καθόλου ενδιάμεσα επίπεδα, συνεπώς θεωρούνται ως η 

απλούστερη μορφή ΤΝΔ. Το σήμα μεταφέρεται από τους νευρώνες εισόδου στους νευρώνες 

εξόδου δηλαδή στους υπολογιστικούς κόμβους, αποκλειστικά με τη φορά αυτή.  Ονομάζονται 

και ΤΝΔ ενός επιπέδου καθώς το επίπεδο εισόδου δεν προσμετράται αφού σε αυτό δεν 

εκτελούνται καθόλου υπολογισμοί.  

II. Πολυεπίπεδα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης: Αποτελούνται από ένα επίπεδο εισόδου και ένα 

εξόδου ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλονται ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο 

οι κόμβοι έχουν εισόδους τα σήματα που εξέρχονται από κόμβους του ακριβώς προηγούμενου 

επιπέδου. Ομοίως με τα μονοεπίπεδα δίκτυα στο επίπεδο των κόμβων εισόδου δεν 

πραγματοποιείται κανένας υπολογισμός.  

III. Αναδρομικά ΤΝΔ (recurrent neural networks): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ΤΝΔ στα 

οποία υπάρχει τουλάχιστον ένας βρόχος ανάδρασης. Η έξοδος κάθε νευρώνα του δικτύου 

ανατροφοδοτεί την είσοδο σε άλλους νευρώνες του ίδιου επιπέδου ή ακόμη και την δική του 

είσοδο (αυτοανάδραση). Είναι προφανές πως η υπάρξει βρόχων ανάδρασης επηρεάζει τη 

δυνατότητα μάθησης του ΤΝΔ. 
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2.5.3.4 Εκπαίδευση Νευρωνικού Δικτύου 

Το πιο σημαντικό στοιχείο των Νευρωνικών Δικτύων είναι η ικανότητά τους να μαθαίνουν ή 

αλλιώς να εκπαιδεύονται. Γενικά τα Νευρωνικά Δίκτυα επιτελούν δύο διαδικασίες: τη μάθηση 

(learning) και την ανάκληση (recall) 

 Μάθηση ονομάζεται η διαδικασία τροποποίησης της τιμής  των βαρών του δικτύου .  

 Ανάκληση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία για ένα δεδομένο διάνυσμα εισόδου και 

τιμές βαρών υπολογίζεται ένα διάνυσμα εξόδου. 

Η μάθηση γίνεται με βάση κάποιου αλγορίθμου εκπαίδευσης και με χρήση ενός συνόλου 

παραδειγμάτων εκπαίδευσης. Υπάρχουν διάφορα είδη μάθησης, αλλά σε κάθε περίπτωση η βασική 

διαδικασία είναι η ίδια και αποτελείται από τρεις φάσεις: 

1. Το Νευρωνικό Δίκτυο  διεγείρεται από το περιβάλλον του. 

2. Το Νυρωνικό Δίκτυο υφίσταται μια σειρά αλλαγών λόγω της παραπάνω διέγερσης. 

3. Το Νευρωνικό Δίκτυο αντιδρά με ένα νέο τρόπο στο περιβάλλον του, ανάλογα με τις αλλαγές που 

έλαβαν χώρα.  

Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται εκπαίδευση (training). 

Το είδος μάθησης που συνήθως χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου 

είναι η μάθηση με επίβλεψη αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τεχνικές μη επιβλεπόμενης ή 

βαθμολογούμενης μάθησης. 

2.5.3.5    Το μοντέλο του απλού αισθητήρα (perceptron) 

Το μοντέλο του απλού αισθητήρα ή αλλιώς απλά perceptron αποτελεί την απλούστερη μορφή 

Νευρωνικού Δικτύου. Αποτελείται από ένα μόνο νευρώνα και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία 

συνθετότερων μοντέλων.  

Η αρχιτεκτονική του είναι σχετικά απλή. Αποτελείται από έναν αριθμό εισόδων 
1 2, ,..., nx x x   

αλλά μονάχα μια έξοδο. Κάθε σύνδεση με το νευρώνα χαρακτηρίζεται με ένα συναπτικό βάρος 
iw  .  

Κάθε σήμα σε κάθε μια από τις εισόδους 
1 2, ,..., nx x x  πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο βάρος και 

έτσι προκύπτουν τα γινόμενα 
i ix w  , όπου i  ο αύξων αριθμός της εισόδου. Ο νευρώνας επίσης είναι 
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εφοδιασμένος με μια παράμετρο θ που ονομάζεται κατώφλι και η τιμή του αποτελεί το όριο 

ενεργοποίησης ή μη ενεργοποίησης του νευρώνα.  Γενικά ο απλός νευρώνας περιγράφεται από τις  

εξισώσεις: 

1

n

i i

i

u w x 


                                                        (3.18) 

και  

1

( )
n

i i

i

y f u f w x 


 
   

 
                                           (3.19) 

Η πρώτη εξίσωση συμβολίζει τη διέγερση του νευρώνα, ενώ η δεύτερη την έξοδό του. Ο 

νευρώνας ενεργοποιείται μόνο όταν το άθροισμα των γινομένων 
i ix w   είναι μεγαλύτερο από την τιμή 

του κατωφλιού. Η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι η βηματική 0/1 ή -1/1. Πολλές φορές θεωρούμε 

το κατώφλι    σαν ένα επί πλέον συναπτικό βάρος 
0w    το οποίο αντιστοιχεί στην είσοδο 

0 1x    

. Έτσι η εξίσωση της διέγερσης γίνεται: 

0 0

1 1 0

n n n

i i i i i i

i i i

u w x w x w x w x
  

                                            (3.20) 

Το βάρος 
0w     αντιστοιχεί στην είσοδο 

0 1x     και ονομάζεται πόλωση (bias ή απλά b) ενώ δεν 

παρουσιάζει φυσική σημασία. 

Η επιτυχία της λειτουργίας του perceptron βασίζεται στην παραδοχή ότι τα δεδομένα είναι 

γραμμικώς διαχωρίσιμα, Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθμος του perceptron συγκλίνει σε 

πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων, χωρίζοντας τα πρότυπα σε δύο κλάσεις. Αν για παράδειγμα 

χρησιμοποιηθεί η βηματική συνάρτηση 0/1 τότε τα πρότυπα που έχουν σαν αποτέλεσμα 0 ανήκουν 

στη μια κλάση, ενώ αυτά με τον αριθμό ΄1 στην άλλη. Οι δυο περιοχές απόφασης χωρίζονται από ένα 

υπερεπίπεδο, το οποίο αποτελεί το όριο απόφασης μεταξύ των δύο κλάσεων.  

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η λειτουργία του perceptron ας θεωρηθεί η περίπτωση μόνο 

δύο μεταβλητών εισόδου 
1x   και 

2x  . Στην περίπτωση αυτή το όριο απόφασης των δύο κλάσεων είναι 

η ευθεία που δίνεται από την εξίσωση 
1 1 2 2 0w x w x b    . Στην περίπτωση αυτή η πόλωση b   

μετατοπίζει το όριο της απόφασης ενώ η τιμή της διέγερσης u  καθορίζει σε ποιο ημιεπίπεδο 
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εκατέρωθεν της  ευθείας θα ταξινομηθεί κάθε σημείο ανάλογα με το αν είναι 0u    ή 0u   . Στην 

περίπτωση που 0u   το σημείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην ευθεία. Οπτικά, το παραπάνω 

παράδειγμα παρουσιάζεται στην Εικόνα 9 . 

 

Εικόνα 9: Όριο απόφασης στην περίπτωση δύο μεταβλητών 

 

2.5.3.6 Πολυεπίπεδο δίκτυο perceptron (Multi-Layer  perceptron – MLP) 

Το Πολυεπίπεδο Δίκτυο perceptron [31] αποτελεί γενίκευση του απλού αισθητήρα 

perceptron. Αποτελείται από ένα δίκτυο κόμβων εισόδου, ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα νευρώνων 

και ένα επίπεδο υπολογιστικών κόμβων εξόδου.  Οι κόμβοι κάθε επιπέδου τροφοδοτούνται με τα 

σήματα που έρχονται από τους κόμβους του προηγούμενου μόνο επιπέδου, ενώ κάθε νευρώνας 

συνδέεται με όλους τους νευρώνες του προηγούμενου επιπέδου, δηλαδή πρόκειται για ένα πλήρως 

διασυνδεδεμένο δίκτυο. Η ροή του σήματος γίνεται αποκλειστικά από αριστερά προς τα δεξιά. 

Συνήθως σαν συνάρτηση ενεργοποίησης χρησιμοποιείται η σιγμοειδής (ή κάποια άλλη μη γραμμική 

συνάρτηση αρκεί να είναι παντού παραγωγίσιμη και να παίρνει συνεχής τιμές.  

Τα είδη σημάτων  που μεταδίδονται σε ένα Πολυεπίπεδο Νευρωνικό Δίκτυο είναι δύο: τα 

λειτουργικά σήματα (functional signals) που μεταδίδονται προς τα εμπρός  διαμέσου του δικτύου και 

εμφανίζονται σαν σήματα εξόδου στο τελευταίο επίπεδο και τα σήματα σφάλματος που δημιουργούνται 

στους νευρώνες εξόδου και διαδίδονται προς τα πίσω διά μέσω του δικτύου. Κάθε νευρώνας που ανήκει 

σε ένα από τα κρυφά επίπεδα ή στο επίπεδο εξόδου υπολογίζει το λειτουργικό σήμα που εμφανίζεται 

στην έξοδο του και βρίσκει μια εκτίμηση για το διάνυσμα κλίσης ώστε να τροφοδοτήσει την πίσω 

διάδοση μέσω του δικτύου [26]. Ένα perceptron με δύο κρυφά επίπεδα φαίνεται στην Εικόνα 10.  
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Εικόνα 10: Percetron με δύο κρυφά επίπεδα 

Καθώς τα δίκτυα perceptron πολλών επιπέδων αποτελούν γενίκευση του απλού perceptron 

μπορούν να υλοποιήσουν συναρτήσεις που αυτό δε μπορεί να υλοποιήσει. Ειδικά όταν χρησιμοποιούν 

σαν συνάρτηση ενεργοποίησης τη σιγμοειδή, μπορούν να προσεγγίσουν με οποιαδήποτε επιθυμητή 

ακρίβεια οποιαδήποτε συνάρτηση. Για τον παραπάνω λόγο ονομάζονται καθολικοί προσεγγιστές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σκοπό αυτό αρκούν δυο κρυφά επίπεδα νευρώνων [5] [13].  

Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός τέτοιου Νευρωνικού Δικτύου βασίζεται στη ρύθμιση των 

συνοπτικών βαρών του ώστε να ικανοποιείται κάποιο κριτήριο βελτιστοποίησης, με σκοπό το δίκτυο 

να μπορεί να προσεγγίσει οποιαδήποτε συνάρτηση σε οποιοδήποτε επιθυμητό βαθμό. Συνήθως, ο 

αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του δικτύου είναι ο Αλγόριθμος Οπισθοδιάδοσης 

του Λάθους (Back Propagation) [22] που βασίζεται στον κανόνα μάθησης διόρθωσής του λάθους και 

ανήκει στην κατηγορία επιβλεπόμενης μάθησης. Συνοπτικά η ιδέα πίσω από τον αλγόριθμο αυτό είναι 

η εξής: πραγματοποιούνται δύο περάσματα διά μέσου του δικτύου. Κατά το πρώτο πέρασμα, το οποίο 

έχει φορά προς τα εμπρός, ένα διάνυσμα εισόδου εμφανίζεται ως ερέθισμα στους νευρώνες του 

επιπέδου εισόδου και από επίπεδο σε επίπεδο αρχίζουν να ενεργοποιούνται νευρώνες μεταφέροντας το 

σήμα χωρίς όμως να πραγματοποιείται καμία αλλαγή  στα βάρη .Στο τελικό επίπεδο παράγεται η 

έξοδος, δηλαδή η πραγματική απόκριση του δικτύου. Κατά το δεύτερο πέρασμα, η πραγματική 

απόκριση του δικτύου αφαιρείται από την έξοδο και έτσι δημιουργείται ένα σήμα λάθους που ταξιδεύει 
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με την αντίθετη φορά, ενώ πλέον τα βάρη προσαρμόζονται για να πλησιάσει η πραγματική απόκριση 

την επιθυμητή.  

Αν και ο αλγόριθμος της οπισθοδιάδοσης του λάθους είναι ο πλέον συνηθισμένος για την 

εκπαίδευση Πολυεπίπεδων Νευρωνικών Δικτύων, υπάρχουν περιπτώσεις που αποτυγχάνει ή η επιτυχία 

του δεν είναι άμεση. Συνήθως αυτό οφείλεται στις αρχικές τιμές των παραμέτρων, οπότε με την αλλαγή 

τους το πρόβλημα αυτό παύει να υφίσταται. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις στης οποίες ο αλγόριθμος 

φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά μετά από χιλιάδες κύκλους εκπαίδευσης, κάτι που απαιτεί πάρα 

πολύ χρόνο. Στην περίπτωση αυτή αλλάζοντας το βήμα εκπαίδευσης και πάλι το πρόβλημα επιλύεται.  

2.5.3.7  Πλεονεκτήματα και όρια των νευρωνικών δικτύων 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων ενός μεγάλου 

φάσματος λόγω της ικανότητάς τους να βρίσκουν λύσεις σε περιπτώσεις με πολύπλοκα ή και 

αποσπασματικά δεδομένα. Συνοψίζοντας, τα βασικά πλεονεκτήματα τους είναι τα εξής [26]: 

 Δυνατότητα αναπαράστασης γραμμικών αλλά και μη γραμμικών σχέσεων. 

 Προσαρμοστικότητα. Το δίκτυο δηλαδή μαθαίνει να εκτελεί διαδικασίες βασισμένες στα 

δεδομένα που του δίνονται. 

  Επεξεργασία σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Η δυνατότητα ταχύτατης εκτέλεσης  

υπολογισμών πηγάζει από τη χρήση παράλληλης αρχιτεκτονικής των επεξεργαστών του 

συστήματος. 

 Αυτό-οργάνωση. Με την πάροδο του χρόνου το Νευρωνικό Δίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

οργανώνεται με βάση τα διάφορα δεδομένα που δέχεται στις εισόδους του.  

  Δυνατότητα διόρθωσης λαθών. Το Νευρωνικό Δίκτυο αποκτά ανοχή στα σφάλματα μέσω της 

περιττής κωδικοποίησης πληροφοριών.   

 Ομοιομορφία ανάλυσης και σχεδίασης. Καθώς τα Νευρωνικά Δίκτυα χρησιμοποιούν την ίδια 

σημειολογία για την αναπαράστασή τους η χρήση ίδιων θεωριών και αλγορίθμων εκπαίδευσης 

είναι δυνατή σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.  

Αν και τα Νευρωνικά Δίκτυα παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα η χρήση τους έρχεται 

αντιμέτωπη με κάποια σημαντικά προβλήματα.  
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 Πολλές φορές γίνονται ασταθή κατά την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερα προβλήματα. 

 Η μίμηση των Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων και κατά συνέπεια η επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων τους είναι ένας κλάδος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν 

υπάρχει γενικός τρόπος για την ερμηνεία της εσωτερικής λειτουργίας του Νευρωνικού 

Δικτύου.  

 Απαιτείται συνεχώς αύξηση στην ταχύτητα επεξεργασίας, καθώς τα προβλήματα  προς επίλυση 

που παρουσιάζονται σε διάφορους επιστημονικούς τομείς είναι όλο και δυσκολότερα.  

 Η ικανότητα γενίκευσης του Νευρωνικού Δικτύου είναι δύσκολα προβλέψιμη. 

2.5.4 ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης [13] [24] αποτελούν μια τεχνική κατηγοριοποίησης 

που έχει τις ρίζες της στη θεωρία της στατιστικής εκπαίδευσης. Λόγω του ότι επιτυγχάνουν υψηλές 

επιδόσεις σε πρακτικά προβλήματα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών στον τομέα 

της Μηχανικής Μάθησης. Βασικός λόγος της προσοχής αυτής είναι  ότι χειρίζονται καλά δεδομένα 

πολλών διαστάσεων ενώ παράλληλα  είναι ανθεκτικά στην κατάρα της διαστασιμότητας. Στην 

περίπτωση των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης το όριο απόφασης αντιπροσωπεύεται από ένα 

σύνολο δειγμάτων εκπαίδευσης, τα επονομαζόμενα διανύσματα υποστήριξης.  

Στο πρόβλημα της ταξινόμησης οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης στοχεύουν στον 

εντοπισμό μίας υπερεπιφάνειας  που να διαχωρίζει τα στιγμιότυπα των δύο κατηγοριών. Η επιλογή της 

επιφάνειας είναι τέτοια, ώστε να απέχει όσο το δυνατό περισσότερο από τα στιγμιότυπα και των δύο 

κατηγοριών. Επιλέγεται δηλαδή η επιφάνεια μέγιστου περιθωρίου ανάμεσα σε όλες αυτές που μπορούν 

να διαχωρίσουν επιτυχώς τα στιγμιότυπα. Η επιλογή αυτή γίνεται γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το 

περιθώριο της υπερεπιφάνειας, τόσο μικρότερο είναι το σφάλμα γενίκευσης σε περιπτώσεις  

περισσότερο επιρρεπείς σε υπερπροσαρμογή  στα δεδομένα εκπαίδευσης.  

2.5.4.1   Γραμμική Μηχανή Διανυσμάτων Υποστήριξης 

Έστω ένα δυαδικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης που περιλαμβάνει     δείγματα εκπαίδευσης. 

Κάθε δείγμα εκπαίδευσης έχει τη μορφή πλειάδας ( , )i ix y   με 1,2,...,i N   και { 1,1}iy     όπου 

iy   η κατηγορία του δείγματος. Το όριο απόφασης ενός γραμμικού κατηγοριοποιητή έχει τη μορφή: 
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 0w x b                                                            (3.21) 

όπου w   και b   παράμετροι του μοντέλου.  

Για δύο δείγμα 
ax   και 

bx   το όριο απόφασης γίνεται αντίστοιχα: 

0aw x b                                                         (3,22) 

0bw x b                                                         (3.23) 

 Με αφαίρεση των δύο παραπάνω σχέσεων κατά μέλη προκύπτει: 

( ) 0b aw x x                                                     (3.24) 

To 
b ax x   είναι διάνυσμα παράλληλο στο όριο απόφασης, οπότε αφού το παραπάνω 

εσωτερικό γινόμενο είναι 0, το διάνυσμα αυτό είναι κάθετο  στο w  . 

Θεωρώντας πως τα δείγματα τις μιας  κατηγορίας έχουν την ετικέτα -1 και της άλλης 1 θα 

ισχύει: 

1,  αν w z+b<0

1,  αν w z+b>0
y

 
 


                                                (3.25) 

για κάθε δείγμα ελέγχου z . 

Θεωρώντας το στοιχείο κάθε κατηγορίας (με ετικέτα -1 ή 1) που βρίσκεται πιο κοντά στο όριο 

απόφασης, το περιθώριο του ορίου απόφασης καθορίζεται από τη μεταξύ τους απόσταση. Έστω 
1 2,x x   

δύο δείγματα εκατέρωθεν του ορίου απόφασης. Αντικαθιστώντας και αφαιρώντας κατά μέλη προκύπτει 

πως: 

1 2

2
( ) 2 2w x x w d d

w
                                     (3.26) 

 

όπου d   το μέτρο του περιθωρίου. 

Κατά τη φάση της εκπαίδευσης της μηχανής διανυσμάτων υποστήριξης πρέπει να εκτιμηθούν 

οι τιμές των παραμέτρων w   και b  , ώστε να ισχύουν οι συνθήκες: 
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1,  αν y 1

1,  αν y 1

i i

i i

w x b

w x b

     

   
                                           (3.27) 

οι οποίες μπορούν να πάρουν τη μορφή μίας εξίσωσης: 

y ( ) 1,  για  i 1,2,...,i iw x b N                                      (3.28) 

Το περιθώριο του ορίου απόφασης πρέπει να είναι μέγιστο, οπότε πρέπει για να βρεθεί, να 

ελαχιστοποιηθεί η αντικειμενική συνάρτηση: 

2

( )
2

w
f w                                                   (3.29) 

Συνεπώς η εύρεση του μεγαλύτερου περιθωρίου είναι ένα κυρτό πρόβλημα βελτιστοποίησης, αφού η 

αντικειμενική συνάρτηση είναι τετραγωνική, οπότε μπορεί να λυθεί με την μέθοδο του πολλαπλασιαστή 

του Lagrange. Με την επίλυση του παραπάνω προβλήματος και το υπολογισμό των παραμέτρων w   

και b   κάθε δείγμα z  μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την τιμή της συνάρτησης f  . 

Θεωρώντας την μια κατηγορία θετική και την άλλη αρνητική, προκύπτει πως αν ( ) 1f z    το δείγμα 

ανήκει στη θετική κατηγορία, αλλιώς στην αρνητική. 

Η παραπάνω ιδέα λειτουργεί στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι γραμμικώς διαχωρίσιμα. 

Στα πραγματικά προβλήματα αυτό συμβαίνει σπάνια, οπότε κρίνεται απαραίτητη ή τροποποίηση της 

παραπάνω μεθόδου,  ώστε να μπορεί να είναι περισσότερο ανεκτική σε μικρά σφάλματα, αλλά ακόμη 

και να μπορεί να λειτουργεί σε περιπτώσεις μη γραμμικά διαχωρίσιμες. Η τεχνική που χρησιμοποιείται 

είναι γνωστή ως τεχνική απαλού περιθωρίου (soft margin). Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των 

θετικών μεταβλητών στους περιορισμούς του προαναφερθέντος  προβλήματος βελτιστοποίησης, τις 

λεγόμενες χαλαρές μεταβλητές ( ). Οι εξισώσεις του προβλήματος πλέον έχουν μετασχηματιστεί ως 

εξής: 

 
1 ,  αν y 1

1 ,  αν y 1

i i i

i i i

w x b

w x b





      

    
    όπου  0i                            (3.30) 

Αν χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη αντικειμενική συνάρτηση υπάρχει περίπτωση το μεγάλο 

πλάτος του περιθωρίου να οδηγήσει στη λάθος ταξινόμηση πολλών δειγμάτων, οδηγώντας σε έναν μη 

αποτελεσματικό ταξινομητή. Για το λόγω αυτό, η αντικειμενική συνάρτηση τροποποιείται ως εξής: 
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2

1

( )
2

k
N

i

i

w
f w C 



 
   

 
                                                 (3.31)  

όπου οι παράμετροι C   και k   ορίζονται από το χρήστη και αντιπροσωπεύουν ποινή για τις 

εσφαλμένα κατηγοριοποιημένες εισόδους. Στην περίπτωση αυτή και πάλι το πρόβλημα λύνεται με τη 

μέθοδο πολλαπλασιαστών του Lagrange με μετατροπή των περιορισμών ανισοτήτων σε περιορισμό 

ισοτήτων μέσω των συνθηκών Karush-Kuhn-Tucker. 

2.5.4.2  Μη γραμμικές Μηχανές Διανυσμάτων Μηχανικής Υποστήριξης 

Στις παραπάνω περιπτώσεις της γραμμικής μηχανής διανυσμάτων υποστήριξης δημιουργείται 

γραμμικό όριο απόφασης. Με το μετασχηματισμό των δεδομένων από τον αρχικό χώρο 

συντεταγμένων στο x   σε ένα νέο χώρο ( )x  ώστε ένα γραμμικό όριο να μπορεί να διαχωρίσει τις 

κατηγορίες στο μετασχηματισμένο χώρο, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν δεδομένα που είναι μη 

γραμμικά διαχωρίσιμα [11].  

Ένα βασικό πρόβλημα της προσέγγισης αυτής είναι πως μπορεί να επηρεαστεί από της κατάρα 

των πολλών διαστάσεων. Για το λόγο αυτό, η μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης σε αυτή την περίπτωση 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα με μια μέθοδο γνωστή ως το πρόβλημα του πυρήνα. Υπάρχει ακόμη 

δυσκολία στην εύρεση της κατάλληλες απεικόνισης ( )x  ώστε να διατηρηθεί η γραμμικότητα του 

ορίου απόφασης. Αν βρεθεί κατάλληλη τέτοια απεικόνιση το γραμμικό όριο θα έχει τη μορφή: 

( ) 0w x b                                                        (3.32) 

Η εκπαίδευση μιας μη γραμμικής μηχανής διανυσμάτων υποστήριξης αντιστοιχεί στο 

παρακάτω πρόβλημα βελτιστοποίησης: 

2

min
2w

w
                                                       (3.33) 

υπό τους περιορισμούς: ( ( ) ) 1i iy w x b     για 1,2,...,i N  . 

Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος απαιτεί τον υπολογισμό του εσωτερικού γινομένου 

ζευγών διανυσμάτων στον μετασχηματισμένο χώρο. Η δυσκολία των υπολογισμών αυτών, σε 

συνδυασμό με τον κίνδυνο της κατάρας της διαστασιμότητας που ελλοχεύει, οδήγησαν στην αναζήτηση 

νέων προσεγγίσεων. Μια λύση του παραπάνω προβλήματος είναι το κόλπο του  πυρήνα (kernel trick). 
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Το κόλπο του πυρήνα συνιστά έναν τρόπο υπολογισμού ομοιότητας στο μετασχηματισμένο χώρο, με 

τη χρήση όμως των αρχικών χαρακτηριστικών. Αποδεικνύεται πως το εσωτερικό γινόμενο δύο 

διανυσμάτων στον μετασχηματισμένο χώρο μπορεί να γραφεί ως εξής: 

2( ) ( ) ( , ) ( 1)u v K u v u v                                          (3.34) 

Η συνάρτηση    είναι γνωστή με την ονομασία συνάρτηση πυρήνα (kernel function). Βασικό της 

πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά του αρχικού χώρου, ενώ δεν είναι απαραίτητο 

να είναι γνωστή η συνάρτηση απεικόνισης  . Αυτό συμβαίνει γιατί η συνάρτηση πυρήνα 

εκμεταλλεύεται το θεώρημα Mercer που εξασφαλίζει ότι οι συναρτήσεις πυρήνα μπορούν πάντα να 

γραφούν σαν το εσωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων σε ένα πολυδιάστατο χώρο. Άλλο ένα βασικό 

πλεονέκτημα είναι ότι οι υπολογισμοί των εσωτερικών γινομένων με τη χρήση συναρτήσεων πυρήνα 

είναι πολύ πιο οικονομικοί. 

2.5.4.3  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης  

Στα πλεονεκτήματα των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης συγκαταλέγονται τα εξής: 

 Μπορούν να διαχειριστούν πολυδιάστατα δεδομένα. 

 Εντοπίζουν το βέλτιστο όριο απόφασης (καθώς βρίσκουν την υπερεπιφάνεια μέγιστου 

περιθωρίου) 

 Συνήθως έχουν πολύ καλή απόδοση  

 Λόγω της χρήσης συναρτήσεων πυρήνα μπορούν να αντιμετωπίσουν περίπλοκα προβλήματα 

Κάποια μειονεκτήματά τους είναι: 

 Απαιτούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά δείγματα εκπαίδευσης. 

 Έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε μνήμη κατά την εκτέλεσή τους.  

 Η σωστή επιλογή της συνάρτησης πυρήνα είναι βαρύνουσας σημασίας για την καλή απόδοση 

του μοντέλου.  

2.5.5  Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ Κ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ 
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Η μέθοδος των Κ Κοντινότερων Γειτόνων (Κ Nearest Neighbors Algorithm – KNN) [11] 

[22] είναι μια μη παραμετρική μέθοδος που ανήκει σε μια ευρύτερη τεχνική, γνωστή ως εκπαίδευση 

βάση εγγραφών, ενώ μπορεί να  χρησιμοποιηθεί τόσο για ταξινόμηση όσο και για παλινδρόμηση. Η 

ιδέα πίσω από τη μέθοδο είναι απλή και για αυτό το λόγο ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα συχνά σε προβλήματα ταξινόμησης. Από τα δείγματα εκπαίδευσης εντοπίζονται αυτά που 

βρίσκονται πλησιέστερα στο προς ταξινόμηση στιγμιότυπο, το οποία ονομάζονται πλησιέστεροι 

γείτονες. Φυσικά, στον μαθηματικό κόσμο δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ‘μετρηθεί’ η απόσταση. 

Έτσι μια σημαντική παράμετρος του αλγορίθμου είναι αυτή που ορίζει την μετρική που 

χρησιμοποιείται. Αφού προσδιοριστούν τα K κοντινότερα δείγματα, ανάλογα με την κλάση στην οποία 

αυτά είναι ταξινομημένα, αποφασίζεται το σε ποια κλάση θα ανήκει το στιγμιότυπο που πρέπει να 

ταξινομηθεί. Ο αριθμός K  καθορίζει το πόσα θα είναι τα δείγματα που θα ληφθούν υπόψιν για την 

απόφαση αυτή και αποτελεί σημαντική παράμετρο του αλγορίθμου. 

2.5.5.1 Περιγραφή του αλγορίθμου ΚΚΓ 

Οι ταξινομητές που ανήκουν στην κατηγορία Κ Κοντινότερων Γειτόνων αναπαριστούν κάθε 

στιγμιότυπο ως ένα σημείο σε ένα χώρο d  διαστάσεων. Ο αριθμός d  ισούται με το πλήθος των 

χαρακτηριστικών των στιγμιότυπων, το οποίο είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς έτσι είναι δυνατό να 

υπολογιστεί η εγγύτητα με μαθηματικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας την έννοια της απόστασης. Τα 

βήματα που ακολουθούνται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου είναι τα παρακάτω: 

1. Επιλέγεται το μέγεθος του k καθώς και το μέτρο εγγύτητας (απόσταση) που θα χρησιμοποιηθεί.  

2. Για κάθε δείγμα ελέγχου ( ', ')z x y  επανάλαβε 

3. Υπολόγισε την απόσταση ανάμεσα στο z  και σε κάθε δείγμα ( , )x y D  , δηλαδή το ( ', )d x x . 

4. Επίλεξε το σύνολο των K κοντινότερων Γειτόνων του z  δηλαδή το 
zD D   

5. Θέσε 'y  ίσο με την κατηγορία στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των Κ κοντινότερων γειτόνων του z . 

6. Τέλος Για κάθε 

Στην παραπάνω μορφή του αλγορίθμου, η ‘ψήφος’ κάθε γείτονα έχει την ίδια βαρύτητα. Μια 

παραλλαγή είναι η ψηφοφορία με βάρη, με τρόπο τέτοιο ώστε όσο πιο κοντά στο στιγμιότυπο προς 
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ταξινόμηση z  βρίσκεται ένας γείτονας, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα στην τελική απόφαση 

διαδραματίζει. Έτσι ο αλγόριθμος δεν είναι τόσο ευαίσθητος στην επιλογή της παραμέτρου Κ.  

2.5.5.2  Η επιλογή του Κ 

Η επιλογή της καταλληλότερης τιμής για το Κ εξαρτάται πάντα από τα δεδομένα του 

προβλήματος. Σε γενικές γραμμές μεγαλύτερες τιμές του Κ κάνουν τον ταξινομητή να έχει μεγαλύτερη 

ανοχή στο θόρυβο αλλά ταυτόχρονα κάνουν τα όρια μεταξύ των κλάσεων ασαφή. Αντίθετα, οι μικρές 

τιμές του Κ κάνουν τον αλγόριθμο επιρρεπή σε θόρυβο. Συνήθως για την επιλογή του Κ 

χρησιμοποιούνται διάφορες ευρετικές μέθοδοι.  

Στα δυαδικά προβλήματα συνηθίζεται το Κ να είναι περιττός αριθμός, καθώς αποκλείει το 

ενδεχόμενο ισοβαθμίας των ψήφων . 

2.5.5.3  Μετρικές  

Η πιο συνηθής μετρική που χρησιμοποιείται για να καθοριστούν τα σημεία – κοντινότεροι 

γείτονες στη μέθοδο των Κ Κοντινότερων Γειτόνων είναι η ευκλείδεια απόσταση που δίνεται από τον 

τύπο:   

1

( , ) ( )
n

k k

k

d x y x y


                                                (3.35) 

Το μέτρο της Ευκλείδειας Απόστασης γενικεύεται στο μέτρο της απόστασης  Minkowski που δίνεται 

από την εξίσωση: 

1

1

( , )
n rr

k k

k

d x y x y


 
  
 
                                            (3.36) 

Οι τρεις συνηθέστερες αποστάσεις της οικογένειας Minkowski ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου

r , είναι: 

 Για 1r   η απόσταση Μanhattan ή City Block  

 Για 2r   η ευκλείδεια νόρμα που παρουσιάστηκε παραπάνω 
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 Για r   η απόσταση άνω φράγματος, που είναι η μέγιστη διαφορά μεταξύ δύο 

χαρακτηριστικών των αντικειμένων 

2.5.5.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  

Όπως και κάθε άλλος αλγόριθμος ταξινόμησης, έτσι και ο αλγόριθμος Κ Κοντινότερων 

Γειτόνων Παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται: 

 Είναι απλός, αλλά παράλληλα ισχυρός ταξινομητής που δεν απαιτεί τη ρύθμιση σύνθετων 

παραμέτρων 

 Δεν χρησιμοποιεί οκνηρή μάθηση, άρα μπορούν εύκολα να προστεθούν νέα δείγματα 

εκπαίδευσης. 

Ενώ κάποια από τα μειονεκτήματά του είναι: 

 Είναι αρκετά αργός και κοστοβόρος. Η πολυπλοκότητά του είναι της τάξης (m d)O   όπου m  

το πλήθος των παραδειγμάτων και d  το πλήθος των διαστάσεων. Για κάθε νέο σημείο πρέπει 

να υπολογιστεί η απόσταση του από όλα τα δείγματα του συνόλου εκπαίδευσης.  

 Άστοχες επιλογές του Κ μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποτελεσματική ταξινόμηση. 

2.5.6  ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι τεχνικές γνωστές με το όνομα Μέθοδοι Ομάδων (ensemble methods) ή Μέθοδοι 

Συνδυασμού Κατηγοριοποιητών (classifier combination methods) [1] [11] [14] είναι κατηγορία 

μεθόδων που στοχεύει στη βελτίωση της ορθότητας κατηγοριοποίησης, συναθροίζοντας τις προβλέψεις 

πολλών κατηγοριοποιητών. Μια μέθοδος ομάδας κατηγοριοποιεί δημιουργώντας βασικούς 

κατηγοριοποιητές από τα δείγματα του συνόλου εκπαίδευσης, κάθε ένας από τους οποίους συμβάλει 

στο τελικό αποτέλεσμα με μια ψήφο (πρόταση). Το σύνολο των ψήφων των κατηγοριοποιητών αυτών 

διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.  

2.5.6.1  Δημιουργία Ομάδας Κατηγοριοποιητών 

Η φιλοσοφία της μεθόδου όπως ήδη αναφέρθηκε έγκειται στην κατασκευή πολλαπλών 

κατηγοριοποιητών των οποίων οι προβλέψεις τους συναθροίζονται οδηγώντας στο τελικό αποτέλεσμα.  
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Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την κατασκευή συνόλου κατηγοριοποιητών: 

1. Με διαχείριση του συνόλου εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή κατασκευάζονται πολλαπλά 

σύνολα εκπαίδευσης με επαναληπτική δειγματοληψία σύμφωνα με κάποια κατανομή. Από κάθε 

σύνολο εκπαίδευσης κατασκευάζεται ένας κατηγοριοποιητής. Η εμφωλίαση (bagging) και η 

ενίσχυση (boosting) ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

2. Με διαχείριση των γνωρισμάτων εισόδου. Στην περίπτωση αυτή  επιλέγονται υποσύνολα των 

χαρακτηριστικών για να σχηματίσουν το κάθε σύνολο εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 

με τυχαία επιλογή χαρακτηριστικών, είτε με την υπόδειξη ειδικών που μελετούν το 

συγκεκριμένο κάθε φορά πρόβλημα. Η μέθοδος έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, ιδιαίτερα 

όταν εμφανίζονται χαρακτηριστικά που δεν συμβάλουν ουσιαστικά στην κατηγοριοποίηση. Σε 

αυτή την κατηγορία κατασκευής συνόλου κατηγοριοποιητών ανήκει ο αλγόριθμος Τυχαίο 

Δάσος (random forest) 

3. Με διαχείριση του αλγορίθμου εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αλγορίθμων εκπαίδευσης που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε φορά με το ίδιο σύνολο εκπαίδευσης 

να προκύπτουν διαφορετικά μοντέλα (όπως τα νευρωνικά δίκτυα ή τα δέντρα αποφάσεων) 

συνηθίζεται να παράγονται πολλαπλοί κατηγοριοποιητές με χρήση αυτής της ιδιαιτερότητας.  

4. Με διαχείριση των ετικετών κατηγορίας. Όταν το πλήθος των κατηγοριοποιητών είναι επαρκώς 

μεγάλο, τα δεδομένα εκπαίδευσης μετασχηματίζονται σε πρόβλημα δυαδικής 

κατηγοριοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται διαχωρίζοντας της ετικέτες ταξινόμησης σε δύο 

σύνολα, με τυχαίο τρόπο. Στα δείγματα του πρώτου συνόλου αποδίδεται η τιμή 0, ενώ στα 

δείγματα του δευτέρου  τιμή 1. Στην συνέχεια εκπαιδεύεται με τη χρήση των παραπάνω ένας 

βασικός κατηγοριοποιητής. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές την παραπάνω 

διαδικασία δημιουργούνται περισσότεροι βασικοί κατηγοριοποιητές. Όταν εμφανιστεί ένα 

δείγμα προς ταξινόμηση, κάθε βασικός κατηγοριοποιητής του αποδίδει τη τιμή 0 ή 1. Ανάλογα 

με την τιμή αυτή, όλες οι κατηγορίες που ανήκουν στο αντίστοιχο σύνολο παίρνουν από μια 

ψήφο. Στο οι συνολικοί ψήφοι προσμετρώνται και στο δείγμα προς ταξινόμηση αποδίδεται η 

ετικέτα της κατηγορίας που συγκέντρωσε τους περισσότερους.  
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Παρακάτω εμφανίζονται τρεις αντιπροσωπευτικές τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία των 

ομάδων κατηγοριοποιητών. Αυτές είναι η εμφωλίαση (bagging), η ενίσχυση (boosting) και το τυχαίο 

δάσος (random forest)  

2.5.6.2 Εμφωλίαση (Bagging) 

  Η εμφωλίαση (γνωστή και ως συνάθροιση αυτοδυναμίας) [1] είναι τεχνική που βασίζεται στην 

επαναληπτική δειγματοληψία (με αντικατάσταση) από ένα σύνολο δεδομένων. Η δειγματοληψία 

ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή πιθανότητας και κάθε δείγμα έχει μέγεθος ίδιο με τα αρχικά 

δεδομένα, ενώ καθώς η δειγματοληψία γίνεται με αντικατάσταση, είναι δυνατό κάποιες εγγραφές να 

εμφανίζονται περισσότερες από μα φορές στο ίδιο σύνολο εκπαίδευσης, ενώ κάποιες να μην 

εμφανίζονται καθόλου. Αφού κάθε δείγμα έχει πιθανότητα 
1

1 1

N

N

 
  
 

 να επιλεγεί από το αρχικό 

σύνολο, οπότε κάθε αυτοδύναμο δείγμα περιέχει περίπου το 63%  των αρχικών δεδομένων 

εκπαίδευσης.   

Ο αλγόριθμος της εμφωλίασης σε φυσική γλώσσα με βήματα είναι ο παρακάτω: 

1. Έστω k   το πλήθος δειγμάτων αυτοδυναμίας 

2. Για 1i    έως k   επανάλαβε 

3.  Δημιούργησε το δείγμα αυτοδυναμίας μεγέθους N  , 
iD  . 

4. Εκπαίδευσε ένα βασικό κατηγοριοποιητή 
iC   στο δείγμα 

iD . 

5. Τέλος Για 

6.  
arg

*( ) ( )ii

mx
C x C x y

y
   που η συνάρτηση    παίρνει τιμές 1 ή 0 ανάλογα με το αν το 

όρισμά της είναι αληθές ή ψευδές. 

Η τεχνική της εμφωλίασης έχει το βασικό πλεονέκτημα πως μειώνει το σφάλμα γενίκευσης 

μειώνοντας τη διακύμανση των βασικών κατηγοριοποιητών. Η απόδοσή της εξαρτάται από τη 

σταθερότητα του βασικού κατηγοριοποιητή. Σε περιπτώσεις που αυτός είναι ασταθής, βοηθά στο να 

μειωθούν σφάλματα που σχετίζονται με τυχαίες διακυμάνσεις των στοιχείων του συνόλου εκπαίδευσης. 
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Σε σταθερούς κατηγοριοποιητές, υπάρχει περίπτωση η εμφωλίαση να μη μπορεί να μειώσει δραστικά 

το σφάλμα ή ακόμη και να μειώσει την απόδοση του κατηγοριοποιητή. Συνεπώς, η εμφωλίαση είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συνδυάζεται με μη σταθερούς κατηγοριοποιήτες.  

Επίσης, καθώς όλα τα δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης έχουν την ίδια πιθανότητα να 

επιλεγούν, η μέθοδος της εμφωλίασης είναι λιγότερο επιρρεπής στην υπερπροσαρμογή του μοντέλου, 

αλλά και ανθεκτική στο  θόρυβο όταν αυτός εμφανίζεται στο δεδομένα.  

2.5.6.3  Ενίσχυση (Boosting) 

Η ενίσχυση (boosting) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή προσαρμοστική 

μεταβολή της κατανομής των δειγμάτων εκπαίδευσης [11]. Πρόκειται για επαναληπτική διαδικασία. 

Στόχος της είναι με την μεταβολή της κατανομής των δειγμάτων εκπαίδευσης, οι βασικοί 

κατηγοριοποιητές να επικεντρωθούν σε δείγματα που παρουσιάζουν δυσκολία στην κατηγοριοποίησή 

τους.  

Η βασική ιδέα της ενίσχυσης είναι η απόδοση βαρών στα δείγματα εκπαίδευσης, με στόχο να 

αλλάξει το βάρος μετά από το πέρας κάθε γύρου ενίσχυσης. Τα βάρη που αποδίδονται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους.  

1. Είναι δυνατή η χρήση τους ως κατανομή δειγματοληψίας με σκοπό να εξαχθεί ένα σύνολο 

αυτοδύναμων δειγμάτων από τα αρχικά δεδομένα. 

2. Ή να χρησιμοποιηθούν από το βασικό κατηγοριοποιητή για την εκμάθηση ενός μεροληπτικού 

μοντέλου.  

Ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιεί βάρη δειγμάτων λειτουργεί ως εξής: Σε πρώτη φάση, στα 

δείγματα αποδίδονται ίσα βάρη, μεγέθους 1/   ώστε να έχουν ίδια πιθανότητα να επιλεγούν για την 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με την κατανομή δειγματοληψίας κάποια από τα στοιχεία του συνόλου 

εκπαίδευσης επιλέγονται δημιουργώντας έτσι ένα νέο σύνολο εκπαίδευσης. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται κάποιος βασικός ταξινομητής ώστε τα στοιχεία του νέου αυτού συνόλου να 

κατηγοριοποιηθούν στα αρχικά δεδομένα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, με τα βάρη να 

ενημερώνονται μετά το πέρας κάθε επανάληψης ενίσχυσης. Στα δείγματα που κατηγοριοποιούνται 

εσφαλμένα αποδίδεται μεγαλύτερο βάρος από αυτά που κατηγοριοποιούνται σωστά. Με αυτό τον 

τρόπο ο ταξινομητής εξαναγκάζεται να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα δείγματα. Αυτό έχει 
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σαν αποτέλεσμα τα δείγματα που είναι δυσκολότερα στην εκπαίδευση να τείνουν να κυριαρχήσουν. 

Στο τέλος, η απόφαση λαμβάνεται συναθροίζοντας τους βασικούς κατηγοριοποιητές που λαμβάνονται 

μετά από κάθε φάση της διαδικασίας ενίσχυσης.  

Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς την υλοποίησης αλγορίθμων που χρησιμοποιούν 

την τακτική της ενίσχυσης. Αυτές διαφέρουν κυρίως κατά τον τρόπο που ενημερώνονται τα βάρη μετά 

το πέρας κάθε επανάληψης ή κατά τον τρόπο που συνδυάζονται οι προβλέψεις των κατηγοριοποιητών.  

2.5.6.4  Τυχαία Δάση (Random Forests) 

Τα Τυχαία Δάση αναφέρονται σε μεθόδους ομάδων στην περίπτωση που οι κατηγοριοποιητές 

είναι αποκλειστικά δέντρα απόφασης. Η ιδέα της τεχνικής αυτής είναι η παραγωγή ενός συνόλου 

δέντρων απόφασης, όπου καθένα από αυτά παράγεται με βάση τις τιμές ενός συνόλου ανεξάρτητων 

τυχαίων διανυσμάτων. Οι  προβλέψεις αυτές συνδυάζονται για την εξαγωγή της τελικής απόφασης, όπως 

συμβαίνει και στις άλλες κατηγορίες τεχνικών που βασίζονται σε ομάδες κατηγοριοποιητών. Τα τυχαία 

διανύσματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των δέντρων παράγονται από μια σταθερή 

κατανομή πιθανότητας. Από κάθε ένα από τα διανύσματα αυτά, παράγεται ένα δέντρο απόφασης. 

Συνήθως επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός χαρακτηριστικών k  , ώστε να γίνει ο διαχωρισμός ενός 

κόμβου του δέντρου σε κλαδιά. Έτσι δεν εξετάζεται όλο τον πλήθος των χαρακτηριστικών, αλλά μόνο 

τα k   χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και το δέντρο τελικά 

αναπτύσσεται χωρίς να εφαρμοστεί κάποια τεχνική κλαδέματος. Με αυτό τον τρόπο θωρακίζεται η 

μεροληψία του δέντρου. Όταν η κατασκευή των δέντρων ολοκληρωθεί, με χρήση της στρατηγικής της 

ψήφου πλειοψηφίας, οι προβλέψεις συνδυάζονται ώστε να εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Είναι 

συνηθισμένο. η τεχνική που χρησιμοποιείται να είναι η μέθοδος της εμφωλίασης ώστε να αυξηθεί η 

τυχαιότητα κατά την δημιουργία των δέντρων. Η συσχέτιση των τυχαίων δέντρων εξαρτάται από το 

μέγεθος του k  . Μια τιμή που επιλέγεται συνήθως είναι η 2logk d  όπου d  είναι το πλήθος των 

χαρακτηριστικών εισόδου. Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης του 

αλγορίθμου. Πρέπει να τονιστεί ότι για πολύ μικρές  τιμές του d  είναι δύσκολο να βρεθεί ανεξάρτητο 

πλήθος χαρακτηριστικών, ώστε να δημιουργηθούν τα δέντρα απόφασης. Η δημιουργία γραμμικών 

συνδυασμών των χαρακτηριστικών είναι ένας τεχνητός τρόπος αύξησης των χαρακτηριστικών. 

Ένας ακόμη τρόπος δημιουργίας των τυχαίων δέντρων βασίζεται στην επιλογή ενός 

χαρακτηριστικού από τα k  που επιτυγχάνουν τον καλύτερο διαχωρισμό σε ένα κόμβο του δέντρου. 
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Η επιλογή γίνεται τυχαία. Αυτή η επιλογή παράγει περισσότερο συσχετισμένα δέντρα από τις 

παραπάνω μεθόδους.  

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα των τυχαίων δασών αξίζει να αναφερθεί πως ερμηνεύονται 

εύκολα οπτικά, ιδιαίτερα όταν έχουν πολλά επίπεδα. Μπορούν επίσης να χειριστούν εύκολα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως ανταπεξέρχονται επιτυχώς σε περιπτώσεις που το όριο απόφασης είναι 

παράλληλο στον άξονα των χαρακτηριστικών. Στα μειονεκτήματά τους συμπεριλαμβάνεται το ότι είναι 

επιρρεπή στην υπερφόρτωση ενώ παρουσιάζουν προβλήματα όταν τα όρια απόφασης είναι διαγώνια. 
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3 .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΗΧΟ & ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ –  ΒΑΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη.  Στο πρώτο δίνονται εν συντομία κάποιες βασικές 

έννοιες σχετικές με τον ήχο και τα χαρακτηριστικά του, απαραίτητες για την κατανόηση της εργασίας 

αυτής. Στη συνέχεια γίνεται το ίδιο για την εικόνα. Πρέπει να σημειωθεί, πως η εργασία αυτή ασχολείται 

με εικόνες που παράγονται αποκλειστικά από ηχητικά σήματα και συνεπώς δεν παρουσιάζουν την 

ποικιλομορφία ως προς τον πλούτο χρώματος και μοτίβων των κλασικών ψηφιακών εικόνων.  

 

3.1  Ήχος 

Ο ήχος, μετά την εικόνα, είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των πολυμεσικών 

εφαρμογών. Άμεσα αντιληπτός από το ακροατήριο μεταφέρει ένα μήνυμα που μπορεί να είναι 

εξαρτώμενο ή όχι από τη γλώσσα και επίσης να καλύπτει το μεγάλο φάσμα έκφρασης από τον ψίθυρο 

ως την κραυγή. Ο ήχος στις διάφορες εκφάνσεις του μπορεί λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο στον 

αποδέκτη: η ομιλία αποτελεί την βασικότερη μορφή καθημερινής επικοινωνίας, η μουσική αιώνες τώρα 

είναι από τα κυριότερα μέσα ψυχαγωγίας αλλά και διασκέδασης, ο θόρυβος μιας μεγάλης πόλης μπορεί 

να δημιουργήσει ένταση και στρες, ενώ μια ήπια υπόκρουση μπορεί να χαλαρώσει τον ακροατή. Καθώς 

ο ήχος διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην επικοινωνία και σε άλλες καθημερινές ανθρώπινες 

δραστηριότητες η κατανόηση του πως ο ήχος παράγεται, μεταδίδεται και μπορεί να μετρηθεί κρίνεται 

απαραίτητη.  

3.1.1   Ορισμός, δημιουργία και είδη του ήχου 

Στην ερώτηση τι είναι ήχος η απάντηση μπορεί να είναι απλή και σύντομη: κάθε τι που φτάνει 

στο αυτί μας. Στη φυσική ο ήχος ορίζεται αυστηρότερα: 

Ήχος είναι μια δόνηση που διαδίδεται σαν μηχανικό κύμα πίεσης και μετατόπισης μέσα σε 

κάποιο μέσο.  



 

 

 Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 

 

73 

Αν και σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ο ήχος είναι στην πραγματικότητα μηχανικό κύμα 

στην καθημερινή ζωή οι δύο αυτοί όροι ταυτίζονται και γενικά αναφερόμαστε στο μηχανικό αυτό κύμα 

με τον όρο ήχος.  

Όπως αναφέραμε παραπάνω ο ήχος δημιουργείται από μια πηγή που ταλαντώνεται. 

Παραδείγματα τέτοιων πηγών είναι η χορδή ενός μουσικού οργάνου, οι φωνητικές χορδές, η  επιφάνεια 

ενός τυμπάνου κ.α. Για τη μετάδοση του ήχου χρειάζεται η ύπαρξη κάποιου μέσου ώστε να είναι δυνατή 

η δημιουργία των πυκνωμάτων που προκαλεί η πηγή. Σαν συνέπεια ο ήχος δε διαδίδεται στο κενό.  Το 

μέσο διάδοσης μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση της ύλης: στερεό, υγρό ή αέριο. Όταν 

υπάρξει κάποιο ερέθισμα από την πηγή, δημιουργείται διατάραξη στο υλικό μέσο τα μόρια της ύλης 

που μετατοπίζονται ασκούν δυνάμεις στα γειτονικά μόρια αναγκάζοντάς τα να έλθουν εκτός θέσης 

ισορροπίας. Με αυτό τον τρόπο ο ήχος – το ηχητικό κύμα- ταξιδεύει μέσα στο μέσο. Η ιδιότητα αυτή 

ονομάζεται διάδοση.  

Ανάλογα με τον τύπο διατάραξης του υλικού μέσου, τα ηχητικά κύματα που δημιουργούνται 

μπορεί να είναι εγκάρσια ή διαμήκη. Ας υποθέσουμε πως το υλικό μέσο είναι μια μονοδιάστατη 

ελαστική κατασκευή άπειρου μήκους, που απαρτίζεται από μάζες ενωμένες σε σειρά με τη βοήθεια 

ελατηρίων. 

Όταν η πρώτη μάζα υποστεί διατάραξη και μετατοπιστεί κατά το μήκος του μέσου, θα 

προκαλέσει συμπίεση στο συνδεδεμένο ελατήριο, το οποίο σε σειρά θα ασκήσει δύναμη στην επόμενη 

μάζα. Καθώς η διάδοση γίνεται με κάποια καθυστέρηση και συγκεκριμένη ταχύτητα θα παρατηρηθούν 

στο μέσο διαδοχικά πυκνώματα και αραιώματα. Τα κύματα που προκύπτουν κατά αυτό τον τρόπο 

ονομάζονται διαμήκη. 

Όταν η πρώτη μάζα μετατοπιστεί κάθετα ως προς τον άξονα έκτασης του μέσου, θα 

προκαλέσει πλάγια διαστολή του συνδεόμενου ελατηρίου, το οποίο θα μεταφέρει την κάθετη 

μετατόπιση στην επόμενη μάζα. Έτσι παρατηρούνται στο μέσο διαδοχικές κορυφές και κοιλώματα. 

Τα κύματα που προκύπτουν κατά αυτό τον τρόπο ονομάζονται εγκάρσια. 

Στα ρευστά (υγρά και αέρια) τα ηχητικά κύματα διαδίδονται πάντα ως διαμήκη, ενώ στα στερεά 

διαδίδονται κύματα και των δύο μορφών. 

  Η ταχύτητα του ήχου, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία τα πυκνώματα και τα αραιώματα 

ταξιδεύουν στο μέσο είναι μεγαλύτερη για τα στερεά, μικρότερη για τα υγρά και ακόμη μικρότερη για 
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τα αέρια. Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C είναι 343 

μέτρα/δευτερόλεπτο ή 1.235 χλμ/ώρα. Γενικά δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από την πίεση και 

τη θερμοκρασία.  

3.1.2  Φαινόμενα του ήχου 

Τα βασικότερα φαινόμενα που σχετίζονται με τη διάδοση του ήχου είναι επιγραμματικά τα εξής: 

 Ανάκλαση: Όταν ένα σώμα διαφορετικής σύστασης από το υλικό του μέσου διάδοσης βρίσκεται 

στην κατεύθυνση των ηχητικών κυμάτων τότε αυτά υφίστανται ανάκλαση, δηλαδή αλλάζουν 

κατεύθυνση. Στην περίπτωση που το εμπόδιο που προκαλεί την ανάκλαση βρίσκεται σε 

απόσταση μικρότερη των 17 μέτρων ο ήχος απλώς ακούγεται δυνατότερος. Αν το εμπόδιο 

βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 17 μέτρων από την ηχητική πηγή ο ήχος 

επαναλαμβάνεται μέχρι να εξασθενήσει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ηχώ.  

 Περίθλαση: Τα ηχητικά κύματα που ανακλώνται αλλάζουν γωνία κατεύθυνσης. Τα κύματα που 

περνούν γύρω από ένα εμπόδιο ή που το διαπερνούν (εξαιτίας, λόγου χάριν, κάποιου 

ανοίγματος στο σώμα) έχουν τη δυνατότητα να κυρτώνονται και γεμίζουν τον χώρο πέρα του 

εμποδίου. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται περίθλαση και είναι εξαρτώμενη από το μήκος του 

κύματος. Περίθλαση έχουμε για εμπόδια με διαστάσεις μικρότερες από το μήκος κύματος. 

Για εμπόδια διαστάσεων μεγαλύτερων του μήκους κύματος έχουμε ανάκλαση.  

 Διάθλαση: Όταν η υπόσταση του υλικού μέσου αλλάζει σταδιακά, τότε τα κύματα μπορεί να 

αλλάξουν κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό λέγεται διάθλαση και παρατηρείται, για παράδειγμα, 

όταν ο ήχος ταξιδεύει σε στρώματα αέρα με διαφορετική θερμοκρασία. Αν 1c , 2c  οι 

ταχύτητες διάδοσης στα δύο υλικά αντίστοιχα τότε ο υπολογισμός της νέας πορείας γίνεται με 

βάση το νόμο του Snell: 
1 2

1 2

sin sin

c c

 
 , όπου 1  η γωνία κατά την οποία το κύμα που 

ταξιδεύει στο πρώτο μέσω προσπίπτει το δεύτερο και 2  η γωνία κατά την οποία το κύμα 

συνεχίζει την πορεία του.  

 Συμβολή: Όταν ηχητικά κύματα παραγόμενα από δυο διαφορετικές πηγές διαδίδονται στο ίδιο 

μέσο, τότε η διατάραξη που επιδέχεται κάθε μάζα προκύπτει από το άθροισμα των 

μετατοπίσεων που θα επιδεχόταν από κάθε κύμα ξεχωριστά. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
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συμβολή. Η συμβολή μπορεί να είναι καταστρεπτική όταν τα ηχητικά κύματα ακυρώνουν 

πλήρως τη μετατόπιση που θα σημειωνόταν σε σημείο του μέσου. 

 Φαινόμενο Doppler: Όταν ο παρατηρητής βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την πηγή (είτε λόγω 

κίνησης του παρατηρητή, είτε της πηγής,  είτε του μέσου διάδοσης) ο παρατηρητής 

αντιλαμβάνεται αλλαγή στο μήκος κύματος και στη συχνότητα ενός κύματος. Η φαινομενική 

αυτή αλλαγή αποτελεί το φαινόμενο Doppler αλλά πρέπει να τονιστεί πως στην 

πραγματικότητα η εκπεμπόμενη συχνότητα δεν αλλάζει, αυτό που αλλάζει είναι η συχνότητα 

με την οποία την οποία ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται να φτάνουν σε αυτόν τα μέτωπα του 

κύματος.  

3.1.3  Χαρακτηριστικά του ηχητικού κύματος 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου (η ορθότερα της αντίληψης του ήχου) είναι το ύψος, η ένταση,  η 

διάρκεια και η χροιά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αποκύημα των φυσικών ιδιοτήτων του ηχητικού 

κύματος όπως η περίοδος, η συχνότητα, το πλάτος και η ταχύτητα.   

 Ύψος (Pitch): Η έννοια του ύψους ή αλλιώς τόνου αναφέρεται στο πόσο «χαμηλός» ή «ψιλός» 

είναι ο ήχος. Το ύψος του ήχου αναπαριστά τα περιοδικά πυκνώματα και αραιώματα που 

συνδέουν τον ήχο.  Για απλούς ήχους το ύψος αναπαριστά την πιο αργή δόνηση στον ήχο. Για 

σύνθετους ήχους το ύψος του ήχου είναι περισσότερο πολύπλοκο καθώς διαφέρει από το πώς 

το αντιλαμβάνεται κάθε ακροατής, ανάλογα με τις εμπειρίες που μπορεί να έχει σε διαφορετικά 

μοτίβα ήχου.  

 Ένταση (Loudness): Ως ένταση αποκαλείται το πόσο δυνατός ή απαλός είναι  ένας ήχος, 

δηλαδή πόσο ισχυρή ή ασθενής είναι η ταλάντωση της πηγής. Πλατύτερες ταλαντώσεις 

επιφέρουν ηχητικά κύματα με μεγαλύτερη ένταση, σε σύγκριση με ταλαντώσεις μικρότερου 

πλάτους των οποίων το προϊόν είναι ήχοι ασθενέστεροι. 

 Διάρκεια (Duration): Η διάρκεια ενός ήχου είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται 

αντιληπτός ο ήχος και σχετίζεται με τα σήματα που δημιουργεί η απόκριση των νεύρων στο 

ηχητικό ερέθισμα. Συνήθως η διάρκεια του ήχου αντιστοιχεί στο διάστημα από την παραγωγή 

του ήχου, έως την πλήρη εξασθένησή του. 
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 Χροιά  (Timbre): Χροιά ή αλλιώς ηχόχρωμα είναι το χαρακτηριστικό αυτό του ήχου που κάνει 

στον παρατηρητή δύο παρόμοιους ήχους αντιληπτούς. Για παράδειγμα η ίδια νότα ακούγεται 

διαφορετικά σε διάφορα μουσικά όργανα. Αναφέρεται στην εσωτερική μορφολογία του ήχου 

και στο πως οι ταλαντώσεις είναι κατανεμημένες στη διάρκεια του ήχου.   

3.1.4  Η ανθρώπινη ομιλία 

Η ανθρώπινη ομιλία είναι ένα σύνολο ήχων που παράγονται με τη ρύθμιση της ροής του 

εισπνεόμενου αέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ήχους παράγονται λόγω της παροχής ρευμάτων  

αέρα στη γλωττίδα, δηλαδή τις φωνητικές χορδές και προκαλούν την ταλάντωσή της με αποτέλεσμα 

τη ρύθμιση της ροής του αέρα. Στη συνέχεια ο αέρας ταξιδεύει στις κοιλότητες των φωνητικών 

οργάνων, προκαλώντας την ταλάντωσή τους, πριν εξέλθει από το σώμα, μέσω του στόματος  και της 

μύτης. Τα φωνήεντα (φωνήεις ήχοι) παράγονται με αυτό τον τρόπο, σε αντίθεση με τα σύμφωνα τα 

οποία παράγονται στη στοματική κοιλότητα, χωρίς τη χρήση των φωνητικών χορδών (άφωνοι ήχοι).  

Η παραγωγή της φωνής λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια – υποπεριοχές: στο φάρυγγα, στη 

στοματική κοιλότητα και τη ρινική κοιλότητα. Ο φάρυγγας βρίσκεται στο λαιμό στην περιοχή πάνω 

από το λάρυγγα και κάτω από τη σταφυλή. Η στοματική κοιλότητα είναι η περιοχή πίσω από το 

λάρυγγα ως το στόμα, ενώ η ρινική κοιλότητα βρίσκεται στην αρχή του αναπνευστικού συστήματος – 

πίσω από τη μύτη. Οι κοιλότητες αυτές διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο κάτι που εξηγεί τη 

διαφορετικότητα στη φωνή κάθε ανθρώπου. Έτσι οι φωνές διακρίνονται ανάλογα με το ύψος τους σε 

βαθιές και λεπτές. Το ύψος της φωνής εξαρτάται από το πλάτους το λάρυγγα που στους άντρες είναι 

μεγαλύτερο από ότι στις γυναίκες και τα παιδιά και για αυτό το λόγο οι άντρες έχουν βαθύτερη φωνή. 

Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή φωνή λέγονται "τενόροι" (οι άντρες) και "σοπράνο" (οι γυναίκες) και 

βαθιά φωνή "βαθύφωνοι" και "κοντράλτο". Η ένταση της φωνής εξαρτάται από το μήκος των παλμικών 

κινήσεων των χορδών και την ικανότητα των πνευμόνων. Τέλος η χροιά εξαρτάται από την κατασκευή 

των φωνητικών κοιλοτήτων. 

3.1.5  Μετασχηματισμός Fourier  

3.1.5.1  Περιγραφή κυματικής εξίσωσης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο ήχος μπορεί να αναπαρασταθεί με μία συνάρτηση όπως και κάθε 

σήμα. Ως σήμα ορίζεται μια συνάρτηση που μεταφέρει πληροφορία για την κατάσταση ενός φυσικού 

συστήματος. Στην περίπτωση του  ήχου μεταφέρει πληροφορία για την κατανομή των πυκνωμάτων και 
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των αραιωμάτων που προκαλούνται από την ταλάντωση της ηχητικής πηγής. Κάθε σήμα μπορεί 

γραφικά να αναπαρασταθεί μέσω της κυματομορφής του η οποία απεικονίζει το πλάτος της πίεσης του 

αέρα ανά το χρόνο. Υπάρχουν δύο είδη σήματος τα αναλογικά τα οποία συμβαίνουν στον πραγματικό 

χώρο γύρω μας και τα ψηφιακά τα οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία από υπολογιστές.  

Ένα αναλογικό σήμα είναι μια συνάρτηση :f R R η οποία αναθέτει σε κάθε σημείο t  του 

πεδίου ορισμού της, μια τιμή ( )f t  η οποία αναπαριστά το πλάτος. Καθώς, τόσο το σύνολο τιμών της 

συνάρτησης, όσο και το πεδίο ορισμού της είναι το σύνολο R  είναι δυνατή η μοντελοποίηση απείρως 

μικρών αλλαγών, τόσο στο χρόνο, όσο και στο πλάτος. Για αυτό το λόγο, τα αναλογικά σήματα είναι 

σήματα συνεχούς χρόνου (continuous time- CT). Στην περίπτωση που ισχύει ( ) ( )f t f t   για 

κάποιο θετικό  , το σήμα f  ονομάζεται περιοδικό.  

Οι ημιτονοειδής (sinusoids) είναι περιοδικές συναρτήσεις που εκφράζουν  αναλογικά σήματα 

και ορίζονται ως  

( ) : sin(2 ( )),  f t A t t R     .                                          (4.1) 

όπου το   περιγράφει το πλάτος, το   τη συχνότητα και το   τη φάση. Η περίοδος της 

ημιτονοειδούς, καθορίζεται από τη συχνότητα καθώς: 
1




  . 

Οι ημιτονοειδείς, εκτός από μια καθαρά μαθηματική περιγραφή είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

καθώς κάνουν ευδιάκριτη τη φυσική σημασία των μεγεθών: το πλάτος A  βρίσκεται σε αντιστοιχία με 

την ένταση, ενώ η συχνότητα   με ύψος του ήχου. Λόγω της περιοδικότητας, μετατόπιση κατά 1   

έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μετατόπιση   (όπως και κάθε ακέραια μετατόπιση κατά  ) και συνεπώς 

για τη φάση δεν είναι ευδιάκριτη η φυσική αντιστοιχία παρά μόνο στο διάστημα[0,1) .   

Ίσως ήδη έχει γίνει αντιληπτό πως τα αναλογική σήματα είναι δύσκολο να αποθηκευτούν και 

να επεξεργαστούν από ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς τόσο ο χρόνος όπως και το πλάτος τους 

μπορούν να πάρουν άπειρες τιμές. Έτσι είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση τους, δηλαδή η διαδικασία κατά 

την οποία η κυματομορφή τους μετασχηματίζεται σε διακριτή μορφή. Οι ημιτονοειδείς σαν σήματα 

είναι εύκολο να ψηφιοποιηθούν καθώς χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό παραμέτρων, οι οποίες είναι 

αρκετές για να αναπαρασταθεί το σήμα. Αντιθέτως για συνθετότερους  αναλογικούς ήχους πρέπει να 

κατασκευαστούν μοντέλα τα οποία να μπορούν να περιγραφούν από ένα πεπερασμένο σύνολο 
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παραμέτρων. Σε κάθε περίπτωση αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ενός αναλογικού σήματος είναι ένα 

ψηφιακό σήμα διακριτού χρόνου (discrete time – DT)  δηλαδή: :x Z R . 

Η βασική ιδέα πίσω από το μετασχηματισμό Fourier [10] είναι η διάσπαση του σήματος σε 

συνιστώσες συχνότητας. Για κάθε συνιστώσα R ο μετασχηματισμός Fourier παράγει ένα 

συντελεστή d    (καθώς και μια φάση  ), ο οποίος αποκαλύπτει σε ποιο βαθμό το δεδομένο σήμα 

αντιστοιχεί σε ένα ημιτονοειδές πρωτότυπο ταλάντωσης της συχνότητας αυτής. Μια βασική ιδιότητα 

του μετασχηματισμού Fourier είναι πως το αρχικό σήμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από τους 

συντελεστές d  (και τις φάσεις  ). Αυτό συμβαίνει μέσω της υπέρθεσης όλων των δυνατών 

συχνοτήτων, όπου η κάθε μία έχει βάρος ίσο με το συντελεστή d  (και μετατοπισμένη κατά  ). Το 

αποτέλεσμα της υπέρθεσης αυτής είναι η επονομαζόμενη αναπαράσταση Fourier του αρχικού 

σήματος. Τόσο το αρχικό σήμα, όσο και η αναπαράσταση Fourier περιέχουν τον ίδιο αριθμό 

πληροφορίας, η οποία αναπαρίσταται με διαφορετικό τρόπο στις δύο περιπτώσεις. Αυτή είναι και η 

χρησιμότητα του μετασχηματισμού Fourier. Ενώ το αρχικό σήμα αναπαριστά την πληροφορία σε 

συνάρτηση του χρόνου, η αναπαράσταση Fourier του σήματος αναπαριστά την ίδια πληροφορία σε 

συνάρτηση της συχνότητας.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε ένα ηχητικό κύμα αποδίδεται από μια συνάρτηση που σε κάθε χρονική 

στιγμή αντιστοιχίζει την απόκλιση της πίεσης του αέρα από τη μέση πίεση σε μια συγκεκριμένη θέση. 

Στην περίπτωση του αναλογικού σήματος η συνάρτηση αυτή είναι η :f R R . Φιλοσοφία του 

μετασχηματισμού Fourier είναι η σύγκριση του σήματος f  με κάποιες πρότυπες ταλαντώσεις που 

δίνονται από τις ημιτονοειδείς. Υπενθυμίζεται ότι μια ημιτονοειδής είναι μια συνάρτηση :g R R  με 

μορφή της σχέσης (4.1).  

Όπου   το πλάτος,   η συχνότητα (σε Hz) και   η φάση (σε κανονικοποιημένα ακτίνια 

όπου το 1 αντιστοιχεί σε γωνία 360 ). Επειδή στην ανάλυση Fourier οι πρότυπες ταλαντώσεις είναι 

κανονικοποιημένες προκύπτει πως 2   . Έτσι για κάθε ζεύγος   και   προκύπτει μια 

ημιτονοειδής ,cos ( ) :t R R     της μορφής:  

,cos : 2 sin(2 ( )),  t t R        και [0,1)                             (4.2) 
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Συγκρίνοντας το σήμα f  με τις ημιτονοειδείς 
,cos   για μια σταθερή συχνότητα   ορίζονται οι: 

,
[0,1)

: max ( )cos ( )
t

d f t t dt  




 
  

 
                                              (4.3) 

και 

,
[0,1)

: arg max ( )cos ( )
t

f t t dt  







 
  

 
                                            (4.4) 

Η συλλογή όλων των d  και   είναι στην πραγματικότητα ο μετασχηματισμός Fourier του 

σήματος f . Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πρώτος, επιδερμικός, ορισμός του μετασχηματισμού 

Fourier.  

Έχοντας αποκτήσει τα ζεύγη d  και   με τη βοήθεια πολικών συντεταγμένων  τα δύο αυτά μεγέθη 

εκφράζονται σαν ένας μιγαδικός αριθμός και έτσι εισάγεται η μιγαδική συνιστώσα c  η οποία δίνεται 

από τον τύπο: 

: exp(2 ( ))
2

d
c i
    .                                                 (4.5) 

Σε κάθε συχνότητα R  αντιστοιχεί μια μιγαδική συνιστώσα c  της παραπάνω μορφής. Η 

συλλογή των συνιστωσών αυτών κωδικοποιείται σε μια μιγαδική συνάρτηση 
^

:f R C  η οποία 

αντιστοιχεί κάθε συχνότητα   σε μια μιγαδική συνιστώσα c , δηλαδή: 
^

( ) :f c  . 

Η συνάρτηση 
^

f  αποτελεί το μετασχηματισμό Fourier του σήματος f  και υπολογίζεται από 

τον τύπο: 

^

( ) ( )exp( 2 )
t

f f t i t dt  


                                           (4.6) 

( )cos( 2 ) ( )sin( 2 )
t R t R

f t t dt i f t t dt 
 

      .                                  (4.7) 
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Από το μετασχηματισμό Fourier ενός σήματος μπορεί να ανακτηθεί το αρχικό σήμα. Η 

ανακατασκευή ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία και δίνεται από τους τύπους: 

0

( ) 2 cos(2 ( ))
R

f t d t d



   



                                      (4.8) 

0

exp(2 )
R

c i t d



  



   .                                              (4.9) 

Τόσο ο τύπος του μετασχηματισμού Fourier, τόσο και αυτός της αναπαράστασης Fourier είναι 

σχεδόν πανομοιότυποι. Η μόνη διαφορά είναι οι παράμετροι του χρόνου και της συχνότητας αλλάζουν 

θέση.  

 

3.1.5.2  Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier  

Το βασικό πρόβλημα των αναλογικών σημάτων είναι πως τόσο η παράμετρος του χρόνου, όσο 

και του πλάτους μπορούν να πάρουν άπειρες τιμές, ενώ οι υπολογιστές μπορούν να αποθηκεύσουν και 

να επεξεργαστούν πεπερασμένο αριθμό δεδομένων. Είναι λοιπόν απαραίτητη η μετατροπή των 

αναλογικών σημάτων σε μια πεπερασμένη μορφή, μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης.  

Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μετατροπής του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό 

είναι η δειγματοληψία ισαπέχοντων σημείων (equidistance sampling). Δοθέντος ενός αυστηρά θετικού 

αριθμού T  και ενός αναλογικού σήματος :f R R  ορίζεται μια συνάρτηση  :x Z R  τέτοια 

ώστε: ( ) : ( ).x n f nT  

To x  αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό στοιχείων άρα είναι ένα σήμα διακριτού χρόνου. 

Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται  T-sampling, όπου το T  αντιπροσωπεύει την περίοδο 

δειγματοληψίας.  Η ποσότητα 1
sF

T
  ονομάζεται ρυθμός δειγματοληψίας (σε Hz) και εκφράζει των 

αριθμό δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο.  

Αν και σε γενικές γραμμές υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά τη δειγματοληψία, σύμφωνα με 

το θεώρημα δειγματοληψίας εξασφαλίζεται πως δεν υπάρχει απώλεια πληροφορίας και το αρχικό σήμα 

μπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως από το x , όταν το σήμα f  δεν περιέχει συχνότητες υψηλότερες 

από 1
2T

 .  
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Έχοντας ήδη δει την γενική ιδέα πίσω από το μετασχηματισμό Fourier δηλαδή την σύγκριση 

ενός σήματος με μια πρότυπη ημιτονοειδή ταλάντωση η οποία επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του 

ολοκληρώματος (4.6) είναι εύλογη η ανάγκη για τη μεταφορά του παραπάνω εγχειρήματος σε 

ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Η διαδικασία είναι παρόμοια, αλλά πλέον αντί για την πρότυπη ταλάντωση 

έχουμε την ψηφιοποιημένη μορφή της, δηλαδή δείγματά της (στην ίδια φάση με το σήμα). Επιπλέον 

καθώς από το συνεχή χώρο γίνεται η μετάβαση στο διακριτό το ολοκλήρωμα της σχέσης (4.6) θα 

αντικατασταθεί με άθροισμα. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω τύπος: 

^

( ) ( )exp( 2 )
n

f Tf nT i nT  


                                            (4.10) 

Από μαθηματική σκοπιά, η τιμή του παραπάνω αθροίσματος προσεγγίζει της περιοχής που 

ορίζεται από το ολοκλήρωμα του τύπου (4.6). Για σήματα που έχουν «καλή συμπεριφορά» και σχετικά 

μικρές τιμές συχνότητας, η παραπάνω προσέγγιση είναι ικανοποιητική.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο μετασχηματισμός Fourier ενός  σήματος διακριτού χρόνου 

:x Z R  ορίζεται ως εξής: 

^

( ) : ( )exp( 2 )
n Z

x Tf nT i nT  


                                        (4.11) 

Καθώς στον παραπάνω ορισμό η σχέση μεταξύ x και της αρχικού σήματος δεν είναι εμφανής, 

πρέπει να σημειωθεί πως αν η περίοδος δειγματοληψίας T  είναι γνωστή, με απλούς υπολογισμούς 

προκύπτει η σχέση:  

^ ^1
( )x f

T




 
  
  

 .                                                (4.12) 

Αν και ο παραπάνω τύπος είναι αρκετά πρακτικός είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά δύο βασικά 

προβλήματα. Το πρώτο είναι πως το άθροισμα αποτελείται από άπειρο πλήθος όρων. Το δεύτερο είναι 

πως η συχνότητα παίρνει συνεχείς τιμές. Το γεγονός ότι η επεξεργασία των σημάτων γίνεται σε 

υπολογιστές, κάνει τα δύο παραπάνω προβλήματα ιδιαίτερα κρίσιμα. Ευτυχώς, υπάρχουν σχετικά 

απλές λύσεις και για τα δύο. 

Το πρώτο που αφορά τους άπειρους όρους του αθροίσματος μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, αν 

κανείς αναλογιστεί πως η πληροφορία βρίσκεται συγκεντρωμένη σε ένα σχετικά μικρό κομμάτι του 
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σήματος που αντιστοιχεί σε μια σχετικά μικρή χρονική διάρκεια. Έτσι, το αναλογικό σήμα μπορεί να 

θεωρηθεί μηδενικό έξω από το διάστημα αυτό και με κατάλληλη μετατόπιση μπορεί η αρχή του να 

ταυτιστεί με τη χρονική στιγμή 0.t  , ενώ πλέον το σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν  

πεπερασμένο αριθμό δειγμάτων του σήματος (1), (2),..., ( 1)x x x N   για κάποιο κατάλληλο N .  

Το δεύτερο πρόβλημα λύνεται με παρόμοιο τρόπο υπολογίζοντας το μετασχηματισμό Fourier 

για έναν πεπερασμένο αριθμό συχνοτήτων επιλέγοντας κατάλληλους  αριθμούς N  και 

[0, 1]k M   ώστε 
k

N
   . Συνηθίζεται να επιλέγεται M N  ώστε ο μετασχηματισμός να είναι 

αντιστρέψιμος. Σύμφωνα με τα παραπάνω , καταλήγουμε στο  Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier 

(Discrete Fourier Transform – DFT) [10] , η συμπαγής μορφή του οποίου είναι η εξής: 

1^

0

( ) ( / ) ( ) exp( 2 / )
N

n

k x k N x n ikn N




    .                                        (4.13) 

3.1.5.3 Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier 

Καθώς o υπολογισμός του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier [38] απαιτεί ένα σύνολο 

πράξεων πολυπλοκότητας 
2N  στην πράξη σε πολλές εφαρμογές ο υπολογισμός του είναι 

απαγορευτικός από σκοπιά χρόνου. Ο αριθμός των πράξεων μπορεί να μειωθεί δραστικά, 

χρησιμοποιώντας τον Ταχύ Μετασχηματισμό Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) [10], o οποίος 

είναι εξίσου αποδοτικός, καθώς χρησιμοποιεί αναδρομή για των υπολογισμό των ημιτονοειδών, στις 

οποίες στην ουσία βρίσκεται  ο πλεονασμός πράξεων. Ο Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier λειτουργεί 

καλύτερα όταν το N  είναι υψωμένο σε δύναμη του 2. Στην περίπτωση αυτή η πολυπλοκότητα των 

υπολογισμών μειώνεται από 
2N  σε 2logN N .  

3.1.5.4  Βραχύς Μετασχηματισμός Fourier (Short – Time Fourier Transform – STFT)  

Ενώ η πληροφορία της συχνότητας υπάρχει στο Μετασχηματισμό Fourier, η πληροφορία για 

το πότε οι συγκεκριμένες συχνότητες λαμβάνουν χώρα, χάνεται κατά το μετασχηματισμό. Ο Βραχύς 

Μετασχηματισμός Fourier [10] [38] καλύπτει το κενό αυτό, καθώς περιλαμβάνει το χρόνο σαν μια από 

τις βασικές παραμέτρους του. Η βασική ιδέα του Βραχέως Μετασχηματισμού Fourier έγκειται στο 

γεγονός πως χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό τμήμα του σήματος και όχι το ίδιο το σήμα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση της συνάρτησης παραθύρου (Window Function) η οποία έχει την ιδιότητα 
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να είναι μη μηδενική μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, απομονώνοντας έτσι το ζητούμενο 

τμήμα του σήματος. Το γινόμενο μιας τέτοιας συνάρτησης με το αρχικό σήμα, έχει σαν αποτέλεσμα 

την παραγωγή ενός νέου «σήματος», που αποτελείται από μια σειρά παραθύρων του αρχικού. Για κάθε 

ένα από τα «παράθυρα» υπολογίζεται ο Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier και έτσι αποκτάται η 

πληροφορία της συχνότητας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.  

  Ο Βραχύς Μετασχηματισμός Fourier αντανακλά τόσο τις ιδιότητες του αρχικού σήματος 

αλλά και της συνάρτησης παραθύρου. Αρχικά εξαρτάται από το μήκος του παραθύρου, το οποίο 

καθορίζει το μέγεθος του τμήματος του σήματος. Επίσης επηρεάζεται από το σχήμα του παραθύρου. 

Αν το : Z Rx   είναι ένα πραγματικό σήμα διακριτού χρόνου που δημιουργήθηκε από 

δειγματοληψία ισαπέχοντων σημείων σε σχέση με έναν σταθερό ρυθμό δειγματοληψίας. Επιπλέον το 

:[0 : N 1]w R   είναι η συνάρτηση παραθύρου μήκους .N N ,όπου η παράμετρος μήκους N 

καθορίζει τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα. Επίσης εισάγεται η παράμετρος H N  που αντιπροσωπεύει 

το βήμα, σύμφωνα με το οποίο η συνάρτηση παραθύρου κινείται κατά μήκος του σήματος. Με βάση 

τα παραπάνω η μαθηματική διατύπωση του Διακριτού Ταχέως Μετασχηματισμού Fourier X  ενός 

σήματος x   είναι: 

1

0

( , ) : ( ) ( ) exp( 2 / )
N

n

X m k x n mH w n ikn N




                                 (4.14) 

όπου  m Z  και [0, ]k K . Ο μιγαδικός αριθμός ( , )X m k  αναπαριστά τoν k-οστό συντελεστή 

Fourier του m-οστού παραθύρου σύμφωνα με το χρόνο. Για κάθε ένα χρονικό παράθυρο m  προκύπτει 

ένα φασματικό διάνυσμα (spectral vector) μεγέθους 1K   αποτελούμενο από τους συντελεστές  

( , )X m k  για [0, ]k K . Ο υπολογισμός κάθε τέτοιου φασματικού διανύσματος αντιστοιχεί σε ένα 

Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier, ο οποίος φυσικά μπορεί να υπολογιστεί πολύ πιο εύκολα 

χρησιμοποιώντας τον Ταχύ μετασχηματισμό Fourier. 

3.1.6  Το φασματογράφημα 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στην έννοια του φασματογραφήματος (spectrogram) 

το οποίο από εδώ και στο εξής συμβολίζεται με Y και αποτελεί μια δισδιάστατη απεικόνιση του 

τετραγώνου του μεγέθους του Ταχέως Μετασχηματισμού Fourier, δηλαδή: 
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2
( , ) : ( , )Y m k X m k

                                                    (4.15) 

Στη δισδιάστατη αυτή απεικόνιση ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει το χρόνο ενώ ο κάθετος 

τη συχνότητα και πιο συγκεκριμένα στην διακριτή περίπτωση, στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν οι 

τιμές του δείκτη m , ενώ στον κάθετο άξονα των συχνοτήτων οι τιμές του του δείκτη k . Η τιμή  

( , )Y m k  του φασματογράμματος αντιστοιχεί στο σημείο ( , )m k  της εικόνας, αποδίδοντάς του μια 

ένταση χρώματος. Εντονότερες αποχρώσεις αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες τιμές του φασματικού 

συντελεστή.   

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του φασματογράμματος.  Μια από αυτές προκύπτει από την 

εναλλαγή των μεγεθών στους άξονες, ώστε ο χρόνος να αντιστοιχεί στον κατακόρυφο άξονα και η 

συχνότητα στον οριζόντιο. Ακόμη, αντί για την δισδιάστατη απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τρισδιάστατη, όπου το ύψος αντιστοιχεί στην ένταση του χρώματος που το δεδομένο σημείο θα έχει 

στην αντίστοιχη δισδιάστατη απεικόνιση. Τέλος για να δοθεί έμφαση στις τονικές συσχετίσεις (ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για ομιλία ή μουσική) ο άξονας των συχνοτήτων συνηθίζεται να παρουσιάζεται σε 

λογαριθμική κλίμακα, καθώς η ανθρώπινη αντίληψη του ύψους ενός ήχου είναι λογαριθμική στη φύση 

της. Ένα τυπικό Δείγμα φασματογράμματος φαίνεται στην Εικόνα 11. 

Το μέγεθος και το σχήμα του παραθύρου διαδραματίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία του φασματογραφήματος. Ένα παράθυρο μικρότερου μήκους, μπορεί να δώσει 

ακριβέστερα αποτελέσματα σε σχέση με την παράμετρο του χρόνου από ένα παράθυρο μεγαλύτερου 

μήκους.  Βέβαια, το κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι στην αναπαράσταση της συχνότητας. 

Αντιθέτως, σε παράθυρα μεγαλύτερου μεγέθους, αν και τα αποτελέσματα όσο αφορά τη συχνότητα 

είναι καλύτερα, υπάρχει μεγαλύτερο κόστος στην αναπαράσταση του χρόνου.  
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                  Εικόνα 11: Φασματόγραμμα 

Πρέπει να τονιστεί πως είναι πρακτικά αδύνατο να ακολουθηθεί η αντίστροφη διαδικασία και  

από το φασματόγραμμα να αναδημιουργηθεί το αρχικό σήμα ή έστω μια αρκετά καλή αναπαράστασή 

του, καθώς το αυτό δεν περιέχει καθόλου την αρχική φάση του σήματος. Βέβαια υπάρχουν κάποιες 

περιπτώσεις όπου η αρχική φάση του συστήματος είναι ασήμαντη. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 

δυνατότητα ανακατασκευής, όχι του ακριβούς αρχικού σήματος, αλλά μιας αρκετά καλής 

προσεγγιστικής αναπαράστασής του. 

 

3.1.7  Mel- Frequency Cepstrum Coefficients (MFCCs) 

Η φασματική ανάλυση [4] εντοπίζει τα χαρακτηριστικά της ομιλίας που σχετίζονται με σχήμα 

της φωνητικής οδού. Τα φασματικά χαρακτηριστικά της ομιλίας προκύπτουν ως έξοδοι μιας τράπεζας 

φίλτρων, Η λειτουργία των οποίων βασίζεται στον υπολογισμό του φάσματος συγκεκριμένων 

συχνοτήτων, για καθορισμένα εύρη συχνότητας. Συνήθως χρησιμοποιούνται 24ζωνιδιαβατά φίλτρα τα 

οποία αρκούν για να προσομοιώσουν ικανοποιητικά τη λειτουργία του αυτιού. Το εύρος ζώνης των 

φίλτρων δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στον άξονα της συχνότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί σε συχνότητες 

κάτω του 1kHz  υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα φωνητικής πληροφορίας, ε αποτέλεσμα τα περισσότερα 

φίλτρα να συγκεντρώνονται στην περιοχή αυτή. Συχνά επίσης χρησιμοποιούνται τεχνικές μη γραμμικής 
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ανάλυσης συχνότητας. Η χρήση στενών ζωνοπερατών φίλτρων σε χαμηλές συχνότητες τείνει να παρέχει 

φτωχή αρχική πληροφορία, ενώ η χρήση μεγαλύτερου πλάτους σε υψηλές συχνότητες επιτυγχάνει 

υψηλότερη ανάλυση των κρουστικών ήχων.  

Η πιο διαδεδομένη κλίμακα στα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας είναι η κλίμακα Mel. Η 

κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των Mel-Frequency Cepstrum Coefficients 

(MFCCs) [15] που αποτελεί τρόπο φασματικής αναπαράστασης.  

Η βασική ιδέα έγκειται στον υπολογισμό της ανάλυσης συχνότητας με βάση μια τράπεζα 

φίλτρων με σχεδόν κρίσιμη απόσταση μεταξύ των ζωνών των φίλτρων. Για ζώνη εύρους 4kHz , 

χρησιμοποιούνται περίπου 20 φίλτρα. Στις περισσότερες υλοποιήσεις, χρησιμοποιείται πρώτα ταχύς 

μετασχηματισμός, που οδηγεί σε ένα DFT [k]
n

X  για χρόνο ανάλυσης n .Οι τιμές του DFT 

ομαδοποιούνται σε κρίσιμες ζώνες και τους αποδίδονται βάρη μέσω μιας τριγωνικής συνάρτησης όπως 

αυτή που φαίνεται στο σχήμα. Το εύρος ζώνης της γραφικής παράστασης της τριγωνικής παράστασης 

είναι σταθερό για τιμές μικρότερες του 1kHz , ενώ στη συνέχεια αυξάνονται παίρνοντας τιμές έως και 

ίσες με το μισό του ρυθμού δειγματοληψίας που είναι της τάξης των 4kHz , με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται 22 φίλτρα.  Ανάλυση φάσματος mel συχνότητας σε χρόνο ανάλυσης n  ορίζεται για 

1,2,...,r R  ως: 

2
1

[r] [k] [k]
r

r

U

rn n
k Lr

MF V X
A 

                                           (4.16) 

όπου [k]rV  είναι η τριγωνική συνάρτηση βάρους για το r ό  φίλτρο του DFT με δείκτες rL έως 

rU , όπου: 

2

[k]
r

U

r r

k L

A V


                                                        (4.17) 

είναι παράγοντας κανονικοποίησης για το r ό  φίλτρο mel. Αυτός ο παράγοντας  

κανονικοποίησης  βασίζεται στην τριγωνική συνάρτηση που απεικονίζεται στην Εικόνα 12. Σαν 

συνέπεια μια εντελώς επίπεδη είσοδος, θα έχει σαν έξοδο ένα επίπεδο φάσμα mel. Για κάθε παράθυρο, 

ένας διακριτός μετασχηματισμός Fourier εφαρμόζεται στο λογάριθμο των εξόδων των φίλτρων, οπότε 

η συνάρτηση των MFCCs δίνεται από τον τύπο: 
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1

1 2 1
[ ] log [ ] cos

2

R

n n
r

mfcc m MF r r m
R R





  
   

  
                                    (4.17) 

 

Εικόνα 12: Τριγωνική συνάρτηση κανονικοποίησης 

Τυπικά, η συνάρτηση [m]
n

mffc  υπολογίζεται για έναν αριθμό χαρακτηριστικών 
mfccN , ο 

οποίος είναι μικρότερος από των αριθμό των mel φίλτρων. Η παραπάνω διαδικασία εξαγωγής των 

MFCCs περιγράφεται με βήματα στη συνέχεια, ενώ σχηματικά φαίνεται στην Εικόνα 13.  

1. Υπολογισμός του DFT ενός παραθύρου σήματος. 

2. Με χρήση της τριγωνικής συνάρτησης αλληλοκαλυπτόμενων παραθύρων υπολογίζονται οι δυνάμεις του 

φάσματος στην κλίμακα mel. 

3. Υπολογισμός των λογαρίθμων των δυνάμεων για κάθε συχνότητα mel.  

4. Υπολογισμός του διακριτού μετασχηματισμού συνημίτονου στη λίστα των παραπάνω δυνάμεων, σαν να 

επρόκειτο για σήμα.   

5. Τα MFCCs eείναι τα πλάτη του παραγόμενου φάσματος.  
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Εικόνα 13: Διαδικασία εξαγωγής MFCCs 

 

Στην αναγνώριση ομιλίας τα MFCCs χρησιμοποιούνται σαν χαρακτηριστικά, ενώ επίσης 

συχνή είναι και η χρήση τους στην ανάκληση πληροφοριών μουσικής. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές 

των MFCCs δεν είναι αρκετά εύρωστες στην παρουσία αθροιστικού θορύβου, οπότε συνήθως 

κανονικοποιούνται οι τιμές τους ώστε να μειωθεί η επίδραση του θορύβου.  

3.2  Εικόνα 

3.2.1 Ανθρώπινη όραση 

Η ανθρώπινη όραση, είναι μια από τις πέντε αισθήσεις και αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία 

που ξεκίνα στο μάτι (αισθητήριο όργανο) και ολοκληρώνεται σε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου. Όπως 

αναφέρθηκε το όργανο αντίληψης είναι το μάτι, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης το φως. Συνεπώς, η 

όραση είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχει φως. Εκτιμάται ότι το 30% των λειτουργιών του εγκεφάλου 

συνδέονται με τα οπτικά ερεθίσματα και την επεξεργασία τους.  

Το φως, (φυσικό ή τεχνητό) καθώς προσπίπτει στα διάφορα αντικείμενα ανακλάται με 

αποτέλεσμα ένα μέρος του να φτάνει στο μάτι. Εκεί, οι ακτίνες προσανατολίζονται κατάλληλα ώστε να 
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δημιουργηθεί στον αμφιβληστροειδή μια ανεστραμμένη εικόνα του περιβάλλοντος. Στον 

αμφιβληστροειδή υπάρχουν επίσης κατάλληλοι υποδοχείς φωτός, τα κωνία και τα ραβδία, που 

αντίστοιχα βοηθούν στην αντίληψη του χρώματος και του σχήματος. Όταν αυτοί οι υποδοχείς 

ενεργοποιηθούν στέλνουν ηλεκτρικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, το σύνολο των οποίων συνθέτει την 

ανεστραμμένη εικόνα. Ο εγκέφαλος αναλαμβάνει να την γυρίσει κανονικά. Οι εικόνες που στέλνουν τα 

δύο μάτια είναι ελαφρώς διαφορετικές και έτσι με τη μέθοδο του τριγωνισμού γίνεται αντιληπτή η 

απόσταση, ενώ βοηθά η όραση να είναι τρισδιάστατη. Η κίνηση γίνεται αντιληπτή με την εναλλαγή των 

εικόνων.  

Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να αντιληφθεί τρία χρώματα. Το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο 

και επίσης την ένταση του χρώματος στο ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μέσω 

του προσθετικού μοντέλου, μπορεί να συνθέσει να αντιληφθεί και τα υπόλοιπα. Οι οθόνες μιμούνται 

αυτήν ακριβώς την ιδιότητα του ματιού. Άλλοι οργανισμοί μπορούν να δουν πέρα από το ορατό φάσμα, 

ενώ φυσικά υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να αντιληφθούν περιορισμένο μέρος του ορατού για 

τον άνθρωπο φάσματος.   

3.2.2 Ψηφιακή Φωτογραφία 

Η ψηφιακή φωτογραφία μιμείται την λειτουργία του ματιού. Το φως εισέρχεται μέσω του φακού στην 

ψηφιακή κάμερα, και προβάλλεται σε έναν αισθητήρα ανάστροφα όπως συμβαίνει και στον 

αμφιβληστροειδή. Οι αισθητήρας συνήθως έχει τρία φωτοευαίσθητα στοιχεία: ένα κόκκινο, ένα μπλε 

και ένα πράσινο. Το εισερχόμενο φως  μετά μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα το οποίο είναι αναλογικό. 

Έπειτα μετατρέπεται σε μια ψηφιακή αναπαράσταση μέσω δυο βημάτων: της δειγματοληψίας 

(sampling) και του κβαντισμού (quantization). Η δειγματοληψία συνίσταται στην επιλογή ενός 

πεπερασμένου πλήθους στοιχείων σε κάθε διάσταση της εικόνας, ενός ο κβαντισμός στην ανάθεση μιας 

τιμής (από ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών) σε κάθε ένα από τα στοιχεία. Το αποτέλεσμα της 

ψηφιοποίησης είναι ένα pixel array, δηλαδή ένας πίνακας από στοιχεία εικόνας των οποίων οι τιμές 

αντιστοιχούν στην ένταση (για μονόχρωμες εικόνες) ή στις συνιστώσες του χρώματος (όταν πρόκειται 

για εικόνες με χρώμα). Οι σύγχρονες απλές κάμερες μπορούν να παράγουν pixel arrays μεγαλύτερα 

των 1.000 pixels, δηλαδή μεγαλύτερα του ενός megapixel (MP) με  256 χρώματα σε κάθε κανάλι R,G 

ή Β) δηλαδή συνολικά 
3256 16.000.000  χρώματα.  
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Όπως είναι φυσικό, κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας και της κβαντοποίησης χάνεται 

πληροφορία από την εικόνα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.  Πληροφορία συνήθως χάνεται και κατά 

την αποθήκευσή της, αφού λόγω του μεγάλου όγκου των εικόνων αυτές αποθηκεύονται συνήθως αφού 

συμπιεστούν. Ένα δημοφιλές format φωτογραφιών, το οποίο χρησιμοποιείται ώστε να μη χάνεται 

μεγάλο μέρος της πληροφορίας είναι το JPEG, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και το NPG, στο οποίο 

όμως η αποτελεσματικότητα μείωσης χώρου εξαρτάται από το είδος της εικόνας, γιατί είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό όταν στην εικόνα υπάρχουν μεγάλες ομοιόμορφες επιφάνειες.  

 

Εικόνα 14: Παράδειγμα Κβαντοποίησης 

 

 

3.2.3 Ανάκληση πληροφοριών  

Το γνωστικό αντικείμενο της ανάκλησης πληροφοριών σχετίζεται με την άντληση πληροφορίας 

είτε από μια βάση δεδομένων, είτε από πολυμέσα ακόμη και από δεδομένα του παγκόσμιου ιστού. Η 

ανάκληση εικόνας μπορεί να γίνει είτε βάση κειμένου είτε περιεχομένου: 

 Ανάκληση εικόνας βάσει κειμένου (Text Base  Image Retrieval – TBIR): Στην προσέγγιση 

αυτή η εικόνα περιγράφεται με κείμενο, συνήθως από την ετικέτα που την αντιπροσωπεύσει και 

ο χρήστης θα προσπαθήσει την ανάκλησή της με μια λεκτική επερώτηση.  

 Ανάκληση εικόνας με βάση το περιεχόμενο (Content Base Image Retrieval –CBIR [8] [18] 

[23] [17] ): 

Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση της εικόνας γίνεται βάσει χαρακτηριστικών (features) που 

εξάγονται από το περιεχόμενό της. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να σχετίζονται με το 
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χρώμα (color features), το σχήμα (shape features) ή τα γεωμετρικά στοιχεία τις εικόνας 

(geometrical features) , την υφή (texture features) κ.α. και μπορούν με τη βοήθεια αλγορίθμων 

να μετατραπούν σε μαθηματικά δεδομένα ώστε να είναι μετρήσιμα. Τα χαρακτηριστικά πρέπει 

να επιλέγονται ανάλογα με την περίσταση καθώς αποτελούν μαθηματική αναπαράσταση των 

δεδομένων της εικόνας και μέσω αυτής θα γίνει η τελική μέτρηση ομοιότητας των 

χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν σαφής τιμές ή 

ασαφής, οι οποίες ορίζονται από διαστήματα και εισάγουν την έννοια της αβεβαιότητας, 

αντιπροσωπεύοντας αβέβαιες φυσικές ποσότητες. Στα περισσότερα προβλήματα γίνεται 

επιλογή σε χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος. 

 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση της δεύτερης προσέγγισης, 

δηλαδή της ανάκλησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος που 

υλοποιείται η διαδικασία αυτή: 

Θεωρούμε πως έχει σχηματιστεί μια βάση δεδομένων εικόνων, μια βάση δηλαδή από 

δεδομένα συσχετιζόμενα στα οποία μπορεί να υλοποιηθεί ανάκληση πληροφορίας. Στη συνέχεια 

πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της επερώτησης, δηλαδή ο χρήστης εισάγει στο σύστημα μια εικόνα από 

της οποία εξάγονται τα οπτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή πραγματοποιείται η περιγραφή της βάσει 

περιεχομένου. Τα οπτικά χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε μαθηματικά αντικείμενα και συγκεκριμένα 

σε διανύσματα χαρακτηριστικών, ώστε το σύστημα να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες συγκρίσεις.  

Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις εικόνες τις βάσης δεδομένων και οι εικόνες να αναπαριστούνται με τα 

οπτικά χαρακτηριστικά τους . Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση ομοιότητάς των χαρακτηριστικών της 

εικόνας που δόθηκε με τα χαρακτηριστικά των εικόνων στη βάση.  

Η παραπάνω διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Δεν εμπλέκεται ανθρώπινο δυναμικό για την 

οπτική σύγκριση των εικόνων. Τα οπτικά χαρακτηριστικά που εξάγονται από τις εικόνες είναι χαμηλού 

επιπέδου, σε αντίθεση με την ανθρώπινη αντίληψη που είναι υψηλού επιπέδου. Έτσι δημιουργείται το 

λεγόμενο  πρόβλημα του σημασιολογικού κενού (semantic gap). 

3.2.4 Εξαγωγή χαρακτηριστικών 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η εξαγωγή χαρακτηριστικών γίνεται κατά επιλογή κάθε φορά, ανάλογα 

με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος, συνήθως αφού αυτό μελετηθεί διεξοδικά από 

κάποιον ειδικό του πεδίου. Η περιγραφή των αντικειμένων μέσω των οπτικών χαρακτηριστικών τους 
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γίνεται ώστε στη συνέχεια αυτά να μπορούν να συγκριθούν με τρόπο μαθηματικό και να υπολογιστούν 

μέτρα ομοιότητάς τους. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για τις κύριες κατηγορίες 

χαρακτηριστικών. Πρέπει να τονιστεί πως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι χαμηλού επιπέδου.  

3.2.4.1 Χαρακτηριστικά χρώματος 

Το χρώμα είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο χαρακτηριστικό για την ανάκληση μιας 

εικόνας. Αυτό συμβαίνει γιατί η πληροφορία που δίνει το χρώμα μιας εικόνας: 

 Μπορεί να υπολογιστεί άμεσα και εύκολα. 

 Είναι εύρωστη σε σχέση με επιπλοκές που προέρχονται από το φόντο της εικόνας που είναι 

ομοιόμορφο και συνεπώς συνεισφέρει λίγο στην πληροφορία. 

 Παραμένει αμετάβλητη σε γεωμετρικές μεταβολές όπως η περιστροφή και η αναπροσαρμογή 

του μεγέθους της εικόνας. 

Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών χρώματος χρησιμοποιούνται τα χρωματικά μοντέλα 

(color models). Ένα χρωματικό μοντέλο αποτελεί τον προσδιορισμό ενός συστήματος συντεταγμένων 

και έναν υπόχωρο μέσα στο σύστημα αυτό, όπου κάθε χρώμα αναπαρίσταται με ένα μονάχα σημείο. 

Τα βασικότερα χρωματικά μοντέλα είναι τα: greyscale, RGB, HSV και HMMD, τα οποία 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.  

 

 

 Greyscale: Στο μοντέλο δημιουργείται μια αναπαράσταση της εικόνας, στην οποία έχει 

αφαιρεθεί η πληροφορία του χρώματος και η ένταση κάθε pixel υπολογίζεται ως: 

0.3 0.6 0.1R G B                                               (5.1) 

Όπου τα ,R G  και B  αποτελούν τις τιμές του κόκκινου, πράσινου και μπλε αντίστοιχα 

για κάθε pixel. Τα χρώματα αυτά είναι που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι, ενώ οι 

συντελεστές τους έχουν επιλεχθεί με βάση τις διαφορές στην ευαισθησία του ματιού στα 

παραπάνω χρώματα. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως όταν η πληροφορία για το 

χρώμα της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη (όπως για παράδειγμα σε ιατρικά δεδομένα 

ακτινογραφιών) 
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 RGB:  Στο μοντέλο RGB (Red, Green, Blue) το κάθε χρώμα εκφράζεται συναρτήσει των 

τριών βασικών χρωμάτων που το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται, καθένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε έναν άξονα του καρτεσιανού τρισδιάστατου συστήματος αξόνων, με τις τιμές 

τους συνήθως να κανονικοποιούνται στο διάστημα [0,1]. Δεν απαιτούνται περαιτέρω 

υπολογισμοί γιατί μπορούν να κατασκευαστούν καθώς η εικόνα διαβάζεται και 

αποκωδικοποιείται. Ο αριθμός των διακριτών τιμών των R,G και Β καλείται συνάρτηση βάθους 

των pixel και ορίζεται ως ο αριθμός των bits που αναπαριστούν κάθε pixel. (τυπική τιμή είναι 

το 24 αν χρησιμοποιηθούν 8 bits για κάθε κανάλι χρώματος) . Συνήθως όμως οι τιμές των R,G 

και Β επανακβαντίζονται για να δώσουν μικρότερο αριθμό τιμών, οπότε τυπικά στα συστήματα 

ανάκτησης εικόνας  συνηθίζεται να υπάρχουν 64 χρωματικοί συνδυασμοί.  

Συχνά το RGB μοντέλο εκφράζεται σε κανονικοποιημένη μορφή, στην οποία τα 

χρώματα εκφράζονται ως: 

, ,
R G B

r g b
R G B R G B R G B

  
     

                           (5.2) 

και επίσης: 

1r g b   .                                                     (5.3) 

 

 HSV:  Το μοντέλο αυτό ανήκει στην κατηγορία χρωματικών μοντέλων που έχουν την 

ικανότητα να διαχωρίζουν ένταση του χρώματος (intensity ή brightness) από την 

χρωματικότητα (chromaticity), η οποία εκφράζεται με τον συνδυασμό της απόχρωσης (hue) 

και του κορεσμού (saturation) ενός χρώματος. Βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι 

ότι βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον τρόπο που ο άνθρωπος περιγράφει τα χρώματα και έτσι 

επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο της απόχρωσης, του κορεσμού και της έντασης.  

 HMMD:   Το μοντέλο HMMD (Hue-Max-Min-Diff) βασίζεται στα μοντέλα RGB και HSV 

και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις μεθόδους ανάκτησης εικόνας μέσω περιεχομένου. Ο 

χρωματικός χώρος που δημιουργεί το μοντέλο, απαρτίζεται από πέντε συνιστώσες: 

H   η συνιστώσα απόχρωσης στο χώρο HSV 

max( , , )Max R G B                                                     (5.3) 
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min( , , )Min R G B                                                      (5.4) 

Diff Max Min                                                      (5.5) 

2

Max Min
Sum


                                                     (5.6) 

3.2.4.2 Ιστογράμματα χρώματος  

Τα ιστογράμματα χρώματος αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τρόπο απεικόνισης της 

πληροφορίας που μπορεί να εξαχθεί από το χρώμα μιας εικόνας. Πρόκειται για ένα γράφημα που 

δείχνει την κατανομή των τιμών των pixels σε μια εικόνα, αλλά δε δίνει πληροφορίες για τη θέση των 

pixels αυτών μέσα στην εικόνα.  

Η δημιουργία ενός ιστογράμματος χρώματος ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία. Αρχικά 

πρέπει να επιλεγεί ένας χρωματικός χώρος. Συνήθως επιλέγεται ο RGB καθώς συνήθως οι εικόνες 

αποθηκεύονται με τέτοια μορφή χρωμάτων. Στην περίπτωση που επιλεγεί κάποιος άλλος χώρος θα 

πρέπει να γίνει κάποιος αριθμός μετασχηματισμών που θα κοστίσει σε χρόνο και μνήμη. Στη συνέχεια 

επιλέγεται το μήκος του ιστογράμματος και ακολουθεί μια διαδικασία κβαντισμού του χρώματος ώστε 

τα παρόμοια χρώματα να θεωρηθούν πανομοιότυπα και να ενταχθούν στον ίδιο ιστό του 

ιστογράμματος. Για την κβαντοποίηση, συνηθίζεται ο RGB χώρος να διαιρείται σε κλάσεις ίσους 

πλάτους και παρόμοια χρώματα να εντάσσονται στην ίδια κλάση. Τέλος, ακολουθεί η κανονικοποίηση 

του ιστογράμματος ώστε να μένει αμετάβλητο στην αλλαγή κλίμακας και η κβαντοποίηση του ώστε να 

παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1] 

Ένα πρόβλημα που συνήθως προκύπτει κατά την δημιουργία του ιστογράμματος, είναι πως η 

κβαντοποίηση του χρώματος αρκετές φορές οδηγεί στο να μην μπορούν να αναγνωριστούν παρόμοια 

χρώματα. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση, δύο πολύ κοντινές αποχρώσεις του πορτοκαλί να μην 

ταξινομηθούν στην ίδια κλάση, γιατί  η μια εκλαμβάνεται ως κόκκινο και η δεύτερη ως κίτρινο. Το 

πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την κβαντοποίηση ασαφούς χρώματος (fuzzy color quantization) 

[2] . Στην τεχνική αυτή, κάθε χρώμα δεν ταξινομείται αυστηρά σε μια κλάση, δηλαδή υπάρχει ασάφεια 

στα όρια των κλάσεων. Στο παράδειγμα με το πορτοκαλί χρώμα, δεν θα ταξινομούταν στο κόκκινο ή 

στο κίτρινο, αλλά κατά 50% στο κόκκινο και 50%στο κίτρινο.  
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Αξίζει να αναφερθεί ακόμη μια τεχνική που έχει τις ρίζες τις στο ιστόγραμμα χρώματος, αυτή 

του κυρίαρχου χρώματος (dominant color), η οποία είναι σημαντική, γιατί το κυρίαρχο χρώμα μιας 

εικόνας δεν επηρεάζεται από το μέγεθός της και από τις αλλαγές σε αυτό. Ως κυρίαρχο χρώμα, 

θεωρείται εκείνο που στο ιστόγραμμα έχει την κλάση με το μεγαλύτερο ύψος. Έτσι για τη σύγκριση 

των χαρακτηριστικών, προσμετράτε η απόσταση μεταξύ των κυρίαρχων χρωμάτων των εικόνων. 

Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις εικόνων που μπορεί να είναι όμοιες, αλλά να έχουν διαφορετικό 

κυρίαρχο χρώμα. Μια τεχνική περιγραφής που βασίζεται στην παραπάνω ιδέα είναι η  MPEG 7, και 

αξιοποιεί τα  τρία κυρίαρχα χρώματα της εικόνας.  

3.2.4.3 Χαρακτηριστικά υφής 

Η υφή (texture) αναφέρεται σε ιδιότητες που σχετίζονται με την επιφάνεια και τη δομή ενός 

αντικειμένου. Αν και η υφή εύκολα αναγνωρίζεται από τον άνθρωπο είναι δύσκολο να καθοριστεί καθώς 

εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία. Η υφή, είναι άμεσα συσχετιζόμενη με την κλίμακα της εικόνας. Για 

παράδειγμα, σε ένα σπίτι με κεραμοσκεπή, όταν αυτό φαίνεται στο βάθος της εικόνας, η σκεπή φαίνεται 

να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Σε κοντινότερη απόσταση όμως, είναι ορατή η διάταξη και οι 

σχηματισμοί που δημιουργούν τα κεραμίδια. Συνεπώς, μια περιοχή υφής, είναι ένα σύνολο pixels που 

στο οποίο λαμβάνει χώρα μια ιδιότητα επανειλημμένα, δημιουργώντας κάποιο μοτίβο. Η υφή, 

περιλαμβάνει τοπικά χαρακτηριστικά όπως η ενέργεια και η εντροπία και εκφράζει τη χωρική διάταξη 

φωτεινότητας των pixels μιας περιοχής. Καθώς η υφή είναι μια ευρεία έννοια, που λόγω της εξάρτησης 

της με την κλίμακα είναι δύσκολο να γραφεί ένας καθολικός τρόπος περιγραφής της. Για αυτό το λόγο, 

έχουν δημιουργηθεί διάφορες περιγραφές της, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά 

προβλήματα ανάκλησης εικόνας. Παρακάτω αναφέρονται δύο τέτοιες περιγραφές. Τα χαρακτηριστικά 

Tamura και το ιστόγραμμα ακμών MPEG 7. 

 Χαρακτηριστικά Tamura (Tamura Features) 

Αυτός ο τρόπος περιγραφής, αποτελείται από μια ομάδα έξι διαφορετικών 

χαρακτηριστικών. Αυτά σχετίζονται με το αν η εικόνα είναι έχει λεπτά η παχύτερα στοιχεία 

(coarseness), αν το επίπεδο αντίθεσης είναι ή όχι υψηλό (contrast), αν υπάρχει η έννοια της 

κατεύθυνσης στην εικόνα (directionality), αν υπάρχουν ή όχι ευθείες (line - likeness), υπάρχει τάξη 

ή αταξία (regularity) και τέλος αν οι επιφάνειες είναι λείες ή τραχιές (roughness). Τα τρία πρώτα 

χαρακτηριστικά με τον τρόπο που έχουν οριστεί, συμβαδίζουν περισσότερο με την ανθρώπινη 

αντίληψη. Πρέπει εδώ να τονιστεί πως αφού τα χαρακτηριστικά Tamura αναφέρονται στο σύνολο 
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της εικόνας, σε περίπλοκες εικόνες όπου εμφανίζονται πολλές και διαφορετικές υφές, δεν 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη λύση του προβλήματος.  

 MPEG-7 Ιστόγραμμα Κορυφών 

Το ιστόγραμμα κορυφών είναι τμήμα του προτύπου MPEG-7 το οποίο σε αντίθεση με 

τους προκατόχους του MPEG-1, MPEG-2 και MPEG-4 τα οποία απευθύνονται σε 

κωδικοποιημένη αναπαράσταση οπτικού περιεχομένου, επικεντρώνεται στην αναπαράσταση 

πληροφορίας περί του περιεχομένου του, παρά για το ίδιο το περιεχόμενο. Αυτό έχει ως απόρροια 

να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην κατηγοριοποίηση εικόνων και γενικότερα μη λεκτικού 

περιεχομένου. Το ιστόγραμμα αυτό, εκφράζει την χωρική κατανομή, των μη κατευθυνόμενων 

ακμών που υπάρχουν σε μια εικόνα. Υλοποιείται ως εξής: η εικόνα χωρίζεται σε 16 ίσα και μη 

αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα, και σε καθένα από αυτά καταγράφονται οι ακμές του και 

χωρίζονται σε πέντε κλάσεις: κάθετες, οριζόντιες, σε γωνίες 35
 και 135

 αλλά και οι μη 

κατευθυνόμενες. Το βασικό πλεονέκτημα του ιστογράμματος ακμών βασισμένο στο πρότυπο 

MPEG-7 είναι ότι αποτελεί μια εύρωστη μέθοδο σε σχέση με τις αλλαγές κλίμακας, οι οποίες 

γενικά θέτουν εμπόδια στις μεθόδους που αφορούν τα χαρακτηριστικά υφής. 

 

3.2.4.4  Χαρακτηριστικά σχήματος 

 Τα χαρακτηριστικά σχήματος αναφέρονται σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Τα 

γνωστότερα είναι το σχήμα και οι ακμές. 

 Σχήμα 

Τα χαρακτηριστικά σχήματος αφορούν γεωμετρικά χαρακτηριστικά της εικόνας που προκύπτουν από 

τη μορφή των αντικειμένων που απεικονίζονται σε αυτή. Ο όρος σχήμα, υποδηλώνει μια συγκεκριμένη 

περιοχή της εικόνας, και όχι ολόκληρη την εικόνα. 

Τα σχήματα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που εξάγονται 

από την εικόνα: 

I. Σε σχήματα που βασίζονται στο όριο του σχήματος και συνεπώς για την εξαγωγή τους 

χρειάζεται μόνο του περίγραμμά τους (boundary based) 
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II. Σε σχήματα που η εξαγωγή τους βασίζεται στην περιοχή του σχήματος, οπότε αυτή 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (region based).  

 Ακμές 

Ο εντοπισμός των ακμών (edges) σε μια εικόνα αποτελεί βάση για τη δημιουργία ισχυρών 

χαρακτηριστικών. H ακμή ορίζεται διαφορετικά στις ασπρόμαυρες και στις έγχρωμες εικόνες. Στις 

ασπρόμαυρες, ορίζεται ως η σχετική ασυνέχεια μεταξύ δύο διαβαθμίσεων του γκρι. Στις έγχρωμες ως 

το σύνορο δύο ομοιογενών περιοχών όπου η φωτεινότητα διαφέρει. Γενικά δεν υπάρχει γενικό 

μαθηματικό μοντέλο για των εντοπισμό τους και έτσι έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις.  

3.2.4.5  Συνδυασμός χαρακτηριστικών εικόνας 

Είναι εύλογο, να δημιουργηθεί το ερώτημα πως τα χαρακτηριστικά χρώματος, υφής και 

σχήματος μπορούν να συνδυαστούν με σκοπό τη δημιουργία μεικτών χαρακτηριστικών (joint 

features). Ένας βασικός τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο, είναι αφού πρώτα μια εικόνα χωριστεί σε 

επιμέρους υποεικόνες, κάθε μια από αυτές να αντικατασταθεί με ένα μόνο pixel, ενώ παράλληλα με 

κβάντωση μειώνονται και το σύνολο χρωμάτων της εικόνας. Στη συνέχεια το χαρακτηριστικό 

παράγεται μεσώ του ιστογράμματος, όπου σε κάθε κλάση ανατίθεται το χρώμα του pixel που 

αντιστοιχεί σε αυτή την υποεικόνα. Το υβριδικό αυτό χαρακτηριστικό συνδυάζει την πληροφορία 

χρώματος με τη θέση της στην εικόνα, ενώ υπάρχει και κρυφή πληροφορία σχετική με την υφή. Αυτή 

είναι και η γενική ιδέα πίσω από τις μεικτές μεθόδους. Το ιστόγραμμα δημιουργείται με βάσει την 

πληροφορία χρώματος, ενώ οι κλάσεις που δημιουργούνται διαιρούνται περαιτέρω κάνοντας χρήση 

της πληροφορίας που σχετίζεται με την υφή.  

Κάποιες προσεγγίσεις που βασίζονται στην ιδέα αυτή είναι: 

 Το χαρακτηριστικό color correlogram που αποτελεί παραλλαγή των παραπάνω που κάνει 

χρήση της πληροφορίας του χρώματος των γειτονικών pixels. 

 Το χαρακτηριστικό CEDD (color and edge directivity descriptor) όπου συνδυάζονται οι ιδέες 

του ασαφούς χρώματος (fuzzy color) και των πληροφορίων που εξάγονται από τις ακμές τις 

εικόνας. 

 Το χαρακτηριστικό FCTH που αποτελεί μια περισσότερο εξελιγμένη παραλλαγή του CEDD. 

 Το χαρακτηριστικό JCD (joint composite descriptor) που αποτελεί συνδυασμό των FCTH 

και CEDD. 
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3.2.5 Τοπικά χαρακτηριστικά  

Ως τοπικά χαρακτηριστικά μιας εικόνας ορίζονται μοτίβα που περιέχονται μέσα στην εικόνα 

σε μια μικρή περιοχή και διαφέρουν από αυτά των γειτονικών περιοχών τους. Γενικά σχετίζονται με 

αλλαγή της έντασης, της υφής ή του χρώματος. Τοπικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι σημεία 

προεξοχών ή επιφανειών, ακμές, γωνίες κ.α. Τυπικά, οι μετρήσεις για να εντοπιστούν τα τοπικά 

χαρακτηριστικά γίνονται σε περιοχές μικρής διάστασης συνήθως 3 3x  έως 60 60x  pixels. Μια τέτοια 

περιοχή είναι γνωστή ως patch. Τα τοπικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα 

εφαρμογών (αναγνώριση αντικειμένων ή κατηγοριοποίηση αντικειμένων, αναγνώριση υφής, ανάκτηση 

εικόνας κ.α.). Υπάρχει πλήθος αλγορίθμων για την εξαγωγή τοπικών χαρακτηριστικών. Ειδικά για την 

ανάκληση εικόνας, οι περιγραφές των τοπικών χαρακτηριστικών πρέπει να είναι συμπαγείς, γρήγοροι 

στον υπολογισμό και να μην επηρεάζονται από την κλίμα και την περιστροφή της εικόνας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται πως δύο από τους περισσότερους δημοφιλείς αλγορίθμους της κατηγορίας αυτής είναι οι 

SIFT (Scale Invariant Feature Transform) και SURF (Speed Up Robust Features). 

3.2.6  Ευρετηρίαση Οπτικών Χαρακτηριστικών 

Η ανάκληση εικόνας μέσω περιεχομένου όπως ήδη αναφέρθηκε βασίζεται στην οπτική 

ομοιότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων και της εικόνας που τίθεται σαν επερώτηση. Η βασική ιδέα για 

το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Στην παράγραφο αυτή 

αναφέρεται η έννοια της ευρετηρίασης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την παραπάνω διαδικασία. 

Στα συστήματα ανάκλησης μέσω περιεχομένου το τυπικό σενάριο αναζήτησης χρησιμοποιεί 

μια δομή δεδομένων, το λεγόμενο ευρετήριο (index). Η βασική ιδέα πίσω από την χρήση των 

ευρετηρίων είναι η εξής: Από τα δεδομένα εικόνων εξάγονται τα διάφορα χαμηλού επιπέδου 

χαρακτηριστικά. Μια αναπαράσταση των χαρακτηριστικών αυτών εισάγεται στο ευρετήριο. Συνήθως 

η διαδικασία αυτή γίνεται πριν την διαδικασία της αναζήτησης. Στην συνέχεια όταν εμφανιστεί ένα 

επερώτημα με τη μορφή παραδείγματος εικόνας (query by example – QBE), εξάγονται τα 

χαρακτηριστικά του, και γίνεται ο έλεγχος ομοιότητας με τα αποθηκευμένα στο ευρετήριο στοιχεία. 

Τα αποτελέσματα συνήθως παρουσιάζονται σε μια ταξινομημένη λίστα. Η παραπάνω διαδικασία 

σχηματικά περιγράφεται στην Εικόνα 15. 



 

 

 Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 

 

99 

 

                     Εικόνα 15: Διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου 

 

Στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης  το οποίο αναλύεται στην εργασία αυτή, τα χαρακτηριστικά του 

ευρετηρίου αποτελούν ένα σύνολο δεδομένων με το οποίο γίνεται η εκπαίδευση ενός ταξινομητή. Έτσι, 

όταν εμφανιστεί ένα νέο επερώτημα, ο έλεγχος ομοιότητας δεν επιστρέφει μια ταξινομημένη λίστα 

εικόνων αλλά το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης.  

Μια απλοϊκή προσέγγιση για τη λειτουργία και τη μορφή ενός ευρετηρίου παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Αφού γίνει η εξαγωγή και η κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών, αυτά αποθηκεύονται σε μια βάση 

δεδομένων ή σε κάποιο φάκελο ή σε οποιαδήποτε μορφή μνήμης που θα επιτρέπει την προσπέλασή 

τους ανά πάσα στιγμή.  Αυτό οδηγεί στην δημιουργία μιας λίστας από δεδομένα τα οποία αποτελούνται 

από:  

 Ένα δείκτη που δείχνει στην εικόνα (ο οποίος μπορεί να είναι όνομα αρχείου, URL κ.α. ) 

 Τα χαρακτηριστικά του χαμηλού επιπέδου που έχουν εξαχθεί, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί 

στην κατάλληλη μορφή.  

Την στιγμή της αναζήτησης προσπελαύνεται γραμμικά και συγκεντρώνονται παρόμοιες εικόνες, 

δημιουργώντας το σύνολο των αποτελεσμάτων. Καθώς πραγματοποιείται η προσπέλαση κάθε στοιχείο 

πρέπει να διαβαστεί από το δίσκο, να αποκωδικοποιηθεί και να συγκριθεί με τα αντίστοιχα 
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χαρακτηριστικά της εικόνας του επερωτήματος και αν υπάρχει η ζητούμενη ομοιότητα να προστεθεί 

στο σύνολο αποτελεσμάτων. Για n  δεδομένα εισόδου, η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο τάξης ( )O n .  

 Η παραπάνω απλοϊκή προσέγγιση μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά ως ένα αριθμό δεδομένων 

εισόδου, όταν όμως αυτός αυξάνεται αρκετά, αυτό παύει να συμβαίνει. Με την πάροδο του χρόνου, 

δημιουργήθηκαν προσεγγίσεις που λειτουργούν σε χρόνο καλύτερο από τον γραμμικό. Βέβαια, τέτοιου 

είδους προσεγγίσεις αν και προσφέρουν καλύτερη πολυπλοκότητα χρόνου, αλλά χαμηλότερη ακρίβεια 

αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούν κατά προσέγγιση υπολογισμούς. Έχει δημιουργηθεί πλήθος τέτοιων 

προσεγγίσεων, αλλά είναι υψίστης σημασίας η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά, ανάλογα με τη φύση 

του προβλήματος. Το κοινό των παραπάνω προσεγγίσεων είναι πως βασίζονται στην ιδέα των χωρικών 

ευρετηρίων, η οποία υλοποιείται μέσω της αναζήτησης κοντινότερων γειτόνων.  

Δυστυχώς, η μέθοδος αυτή δε μένει ανεπηρέαστη από την κατάρα των πολλών διαστάσεων. Έχει 

δειχθεί ότι τα ευρετήρια χώρου λειτουργούν ικανοποιητικά μόνο σε χώρους μικρότερους των δέκα 

διαστάσεων. Συνήθως τα χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου είναι ιδιαιτέρα πολυδιάστατα, οπότε στην 

περίπτωση αυτή είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τεχνικές μείωσής των διατάσεων η οποία όμως 

οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας, κάτι που πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  
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4.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η πειραματική διαδικασία αποτελείται από τρία διακριτά μέρη,  στα οποία επιχειρείται η 

κατηγοριοποίηση ομιλητών κάνοντας χρήση των δεδομένων του project ‘CHAINS: Characterizing 

Individual Speakers’. [3] Βασικό στοιχείο της κατηγοριοποίησης ομιλίας είναι η εξαγωγή των 

κατάλληλων χαρακτηριστικών και η απομάκρυνση των περιττών, ώστε να μειωθεί το υπολογιστικό 

κόστος, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο του overfitting. Εξετάζονται τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που κάθε φορά χρησιμοποιούνται. Στην πρώτη 

χρησιμοποιούνται τα Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) χαρακτηριστικά που αντλούνται 

από τα δεδομένα ήχου. Στη δεύτερη χρησιμοποιούνται Content Based Image Retrieval (CBIR) 

χαρακτηριστικά που αντλούνται από το φασματόγραμμα των δεδομένων ήχου και είναι 

χαρακτηριστικά που αφορούν το περιεχόμενο της εικόνας. Στην τρίτη περίπτωση συνδυάζονται τα 

χαρακτηριστικά των δύο πρώτων περιπτώσεων (MFCCs + CBIR). Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, 

η πειραματική διαδικασία επαναλαμβάνεται για τρία διαφορετικά στυλ ομιλίας: κανονική ομιλία σε 

ρυθμό και ένταση (SOLO), γρήγορη ομιλία (FAST) και ψίθυρος (WHSP), αλλά και για διαφορετικούς 

αριθμούς ομιλητών (8, 16 και 36 ομιλητές). Αυτό κρίνεται σκόπιμο, ώστε γίνει εμφανής η αύξηση του 

βαθμού δυσκολίας του προβλήματος, τόσο όταν η ομιλία (ακόμα και του ίδιου ομιλητή) υφίσταται 

τροποποιήσεις, καθώς και όταν το πλήθος των ομιλητών αυξάνεται.  

Ειδικά για την πρώτη περίπτωση, όπου η κατηγοριοποίηση γίνεται μόνο με χρήση των MFCCs 

χαρακτηριστικών, εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια: κατηγοριοποίηση ανά φύλο (male-female), 

ανά εθνικότητα (nation) και ανά ομιλητή (single speaker). Στις επόμενες δύο κατηγορίες εξετάζεται 

μόνο το τρίτο σενάριο, καθώς είναι αυτό που παρουσιάζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας και συνεπώς το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

4.1.  Περιγραφή του συνόλου δεδομένων  

Το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για το κομμάτι της πειραματικής διαδικασίας 

συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ‘‘CHAINS: Characterizing Individual 

Speakers” που χρηματοδοτήθηκε από το Science Foundation Ireland από το 2005 έως το 2009. Το 

υλικό του προγράμματος διανέμεται δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς. Η συλλογή του συνόλου 
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δεδομένων αποτελείται από ηχογραφημένες ομιλίες 36 ατόμων, κάτω από διάφορες συνθήκες, ώστε να 

είναι δυνατή η σύγκριση κάτω από διαφορετικά είδη ομιλίας.  

Οι 36 ομιλητές είναι άντρες και γυναίκες, που μιλούν δύο διαφορετικές διαλέκτους της αγγλικής 

γλώσσας. Συγκεκριμένα, οι 28  από αυτούς (14 άντρες και 14 γυναίκες) έχουν καταγωγή από το 

ανατολικό τμήμα της Ιρλανδίας, ενώ οι υπόλοιποι 8 (4 άντρες και 4 γυναίκες) κατάγονται από το 

Ηνωμένο Βασίλειο ή  τις Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κανείς από  τους συμμετέχοντες δεν  

παρουσίαζε κάποια διαταραχή ομιλίας ή ακοής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν όλοι να διαβάσουν τα 

ίδια μικρά αποσπάσματα τεσσάρων κειμένων καθώς και τριάντα τρεις μεμονωμένες  προτάσεις ώστε 

να υπάρχει πλήρης φωνητική κάλυψη. Τα αποσπάσματα αυτά, όπως και οι προτάσεις παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα Ι. 

Η ομιλία αποτελεί πλούσιο σήμα που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

αναγνώριση ομιλητών. Όμως μπορεί να υπάρξουν επιπλέον δυσκολίες που προκύπτουν από το γεγονός 

πως η ομιλία του ίδιου ομιλητή μπορεί να μεταβληθεί από διάφορους παράγοντες (συναισθηματική 

φόρτιση, άγχος κ.α.) αλλά και εσκεμμένα ή όχι από τον ίδιο ομιλητή (γρήγορη ομιλία ή ψίθυρος). 

Ακόμη, ο εξοπλισμός και οι συνθήκες ηχογράφησης επίσης, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που η 

φωνή του ίδιου ομιλητή καταγράφεται. Για τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο του project CHAINS 

οι ομιλητές ηχογραφήθηκαν σε διαφορετικά είδη ομιλίας και με διαφορετικό εξοπλισμό σε κάποια από 

τα είδη αυτά. Στην εργασία αυτή έγινε αξιοποιήθηκαν τρία από τα έξι είδη ομιλίας τα οποία 

αναφέρονται ως SOLO, FAST και WHSP: 

 Για την κατηγορία SOLO οι ομιλητές κλήθηκαν να διαβάσουν το υλικό σε κανονικό ρυθμό, 

με τον οποίο αυτοί νιώθουν άνεση. Σε περίπτωση διαταραχής στη ροή, οι ομιλητές μπορούσαν 

να ξαναδιαβάσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα, ώστε να εξασφαλιστεί  η ροή του κειμένου. 

Η ηχογράφηση έγινε σε επαγγελματικό ηχομονωμένο στούντιο ηχογράφησης με 

επαγγελματικό εξοπλισμό.  

 Για την κατηγορία FAST οι ομιλητές αρχικά άκουσαν δύο αποσπάσματα να διαβάζονται σε 

σχετικά γρήγορο ρυθμό και κλήθηκαν να διαβάσουν και αυτοί με τον ανάλογο ρυθμό. Η 

ηχογράφηση έγινε σε ήσυχο, αλλά όχι ηχομονωμένο περιβάλλον.  

 Για την κατηγορία WHSP οι ομιλητές κλήθηκαν να διαβάσουν το υλικό ψιθυριστά. Στις 

περιπτώσεις που κάποιος ομιλητής επέστρεφε στον κανονικό τρόπο ομιλίας του καλούνταν να 
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ξαναδιαβάσει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Στην κατηγορία αυτή η ηχογράφηση έγινε επίσης 

σε ήσυχο αλλά όχι ηχομονωμένο περιβάλλον.  

Η κατηγορία SOLO αποτελεί βασικό πυλώνα για της επόμενες δύο κατηγορίες, καθώς 

αποτελεί τον τετριμμένο τρόπο ομιλίας. Οι επόμενες δύο κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν καθώς οι 

συγκεκριμένοι τρόποι ομιλίας επιφέρουν δυσκολία στην αναγνώριση του ομιλητή, αφού ο τρόπος 

ομιλίας έχει τροποποιηθεί δραστικά. Καθώς αυξάνεται ο ρυθμός ομιλίας, πολύπλοκες αλλαγές 

συμβαίνουν στο ηχητικό σήμα αυξάνοντας τη δυσκολία αναγνώρισης του ομιλητή. Αντίστοιχα, η ομιλία 

με ψιθύρους, έχει περισσότερο σφυριχτή χροιά, που κάνει δύσκολη την αναγνώριση του ομιλητή, 

ακόμη και όταν αυτός που καλείται να αναγνωρίσει τον ομιλητή είναι κάποιος άλλος άνθρωπος. 

Η επιλογή του παραπάνω συνόλου δεδομένων έγινε, γιατί σε αυτό υπάρχουν ομιλητές και των 

δυο φύλλων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και συνεπώς μιλούν την ίδια γλώσσα, 

αλλά σε διαφορετικές διαλέκτους και επιπροσθέτως είναι διαθέσιμοι διαφορετικοί τρόποι ομιλίας 

(τροποποιημένοι ή όχι) σε διαφορετικές συνθήκες. Έτσι είναι δυνατή η μελέτη διαφορετικών 

περιπτώσεων και η παρατήρηση της αύξησης δυσκολίας στην περίπτωση που η ομιλία τροποποιείται.  

4.2  Η σουίτα Μηχανικής Μάθησης WEKA 

Στα σενάρια που θα παρουσιαστούν παρακάτω, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι αλγόριθμοι 

Μηχανικής Μάθησης. Η εκτέλεσή τους έγινε στη σουίτα λογισμικού WEKA (Waikato Environment 

for Knowledge Analysis) που είναι γραμμένη σε Java και αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Waikato στη Νέα Ζηλανδία. Το WEKA αποτελεί ελεύθερο λογισμικό υπό την άδεια GNU General 

Public License. Διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από αλγορίθμους για την ανάλυση δεδομένων για 

προβλεπτική μοντελοποίηση, καθώς και εργαλεία οπτικοποίησης.  

Το WEKA εκτός από το γεγονός πως είναι ελεύθερο λογισμικό, διαθέτει και μια ιδιαίτερα 

φιλική για το χρήστη διεπιφάνεια, μέσω της οποίας η χρήση όλων των ενσωματωμένων εργαλείων του 

είναι ιδιαίτερα εύκολη. Ακόμη, η υλοποίησή του σε γλώσσα προγραμματισμού Java εξασφαλίζει την 

φορητότητά του, με αποτέλεσμα να μπορεί να τρέξει σε όλες τις σύγχρονες υπολογιστικές πλατφόρμες.  

Το WEKA υποστηρίζει διάφορες βασικές διεργασίες εξόρυξης δεδομένων, όπως η 

προεπεξεργασία, η ομαδοποίηση, ή ταξινόμηση, η παλινδρόμηση κ.α. Βασική προϋπόθεση είναι τα 

δεδομένα να είναι διαθέσιμα ως ένα απλό αρχείο ή συσχέτιση, όπου κάθε σημείο δεδομένων 

περιγράφεται από ένα σταθερό αριθμό των χαρακτηριστικών (κανονικά, αριθμητικά ή ονομαστικά 
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χαρακτηριστικά, ενώ υποστηρίζονται και άλλοι τύποι χαρακτηριστικών. Το WEKA παρέχει πρόσβαση 

σε βάσεις δεδομένων SQL και μπορεί να επεξεργαστεί τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από ένα 

ερώτημα βάσης δεδομένων. Επίσης, συνεχώς προσθέτονται νέα πακέτα με καινούριές λειτουργίες, αλλά 

και βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες, που είναι διαθέσιμα στο χρήστη μέσω του Package Manager, ο 

οποίος εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκδοση 3.7.2 υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις που ακολούθησαν.  

4.3  Οι αλγόριθμοι 

Στο κομμάτι της πειραματικής διαδικασίας, έγινε χρήση διάφορων αλγορίθμων του WEKA στα 

διάφορα εξεταζόμενα σενάρια. Οι αλγόριθμοι του WEKA που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

• NaiveBayes: Υλοποίηση του Αφελούς Μπεϋζιανού Ταξινομητή περιγραφή του οποίου υπάρχει 

στην παράγραφο 3.1.3..  

• Logistic: Υλοποίηση μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης, έννοια δανεισμένη από το χώρο της 

στατιστικής.  

• MultylayerPerceptron: Υλοποίηση  Πολυεπίπεδου Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου, περιγραφή 

του οποίου υπάρχει στην παράγραφο 3.3.6 

• SMO:  Παραλλαγή του WEKA στις Μηχανές Διανυσματικής Υποστήριξης η οποία 

χρησιμοποιεί ευρετικές μεθόδους. Πληροφορίες για τις Μηχανές  Διανυσματικής Υποστήριξης 

Υπάρχουν στην παράγραφο 3.4. 

• Ibk:  Υλοποίηση του αλγορίθμου Κ Κοντινότερων Γειτόνων 

• J48: Υλοποίηση του WEKA για το Δέντρο Απόφασης C4.5, που αποτελεί βελτίωση του 

αλορίθμου ID3 που παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.2.2. 

• RandomForest: Μέθοδος ομάδων που δημιουργεί δάσος με Τυχαία Δέντρα. Πληροφορίες 

για τις μεθόδους ομάδων και τα Τυχαία Δάση υπάρχουν στις παραγράφους 3.5 και 3.5.3 αντίστοιχα.  

• Logitboost: Αποτελεί  κατηγοριοποιητή της οικογένειας των Ομάδων Ταξινομητών, που 

χρησιμοποιεί ενίσχυση (boosting). Πληροφορίες για την ενίσχυση υπάρχουν στην παράγραφο 3.5.2. 

Κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκαν οι default παράμετροι του 

WEKA, με εξαίρεση το SMO, όπου χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος Polykernel μεexponential=3. 

Επίσης η εκπαίδευση όλων των ταξινομητών έγινε με χρήση 10 fold cross validation. 
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4.4.  Περιγραφή πειραμάτων 

4.4.1  Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση των MFCCs features 

Στην  πρώτη περίπτωση, μελετάται η κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση των Mel Frequency 

Cepstral Coefficients (MFCCs) features. Ο τρόπος που συλλέχθηκαν τα χαρακτηριστικά αυτά 

περιγράφεται οπτικά στην εικόνα 16. 

 

Εικόνα 16: Διαδικασία εξαγωγής των MFCCs features 

  Αρχικά το σήμα τμηματοποιείται με χρήση μιας συνάρτησης παραθύρου Hamming, με 

διάρκεια μισού δευτερολέπτου,  (παράθυρο το οποίο θεωρείται αρκετά μεγάλο), ενώ ο ρυθμός 

αλληλοεπικάλυψης είναι 50%, ), με τη ζώνη των Mel φίλτρων να ρυθμίζεται ως τα 4kHz.  Σε κάθε 

τμήμα του σήματος εφαρμόζεται Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier (FFT), ώστε το φάσμα του 

πλάτους μετατρέπεται λογαριθμικά σε  κλίμακα τόσο του μεγέθους αλλά και της συχνότητας. Οι 

επιθυμητές συνιστώσες αποκτούνται με εφαρμογή Διακριτού Μετασχηματισμού Συνημίτονου (DCT) 

στα αποτελέσματα του προηγούμενου βήματος.  
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Εικόνα 17: Διαδικασία κατηγοριοποίησης ομιλητών με χρήση των MFCCs features 

 

Το επόμενο βήμα είναι η χρήση των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης και η σύγκριση της 

απόδοσής τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται η σουίτα ελεύθερου λογισμικού μηχανικής 

μάθησης WEKA. Το WEKA για να μπορέσει να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να εφαρμόσει σε αυτά 

τους ενσωματωμένους αλγορίθμους του, πρέπει αυτά να έχουν τη μορφή ενός αρχείου .arff . Ένα τέτοιο 

αρχείο αποτελείται από μια συσχέτιση (relation), έναν πεπερασμένο αριθμό χαρακτηριστικών 

(attributes) και τα δεδομένα (instances). Κάθε instance αποτελείται από τις τιμές που παίρνει κάθε 

attribute για το συγκεκριμένο instace, αλλά και την κλάση του, που σημειώνεται αμέσως μετά τις τιμές 

των attributes. To WEKA δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει σαν κλάση προς 

κατηγοριοποίηση οποιοδήποτε attribute.  

Τόσο τα βήματα για την παραγωγή των MFCCs features ώστε και η κατασκευή των 

απαραίτητων αρχείων arff κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, το οποίο 

διαθέτει ενσωματωμένες τις απαραίτητες συναρτήσεις για τόσο για τα φίλτρα των MFCCs και του FFT, 

αλλά και για την παραγωγή των arff αρχείων.  

Για την κατηγοριοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.3. Καθώς εξετάστηκαν διαφορετικά σενάρια σε σχέση με την κλάση 

της κατηγοριοποίησης αλλά και τον αριθμό των ομιλητών, είναι σαφές πως το πλήθος των πειραμάτων 

αυξήθηκε αρκετά. Για να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε το  εργαλείο Knowledge 

Flow του WEKA. Το εργαλείο αυτό είναι επιτρέπει το σχεδιασμό μιας αλληλουχίας επιθυμητών 

ενεργειών από το χρήστη, οι οποίες εκτελούνται διαδοχικά. Είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση, καθώς 

ο σχεδιασμός της «αλυσίδας» ενεργειών γίνεται με την επιλογή εικονιδίων που αναπαριστούν τις 

επιθυμητές ενέργειες και τη σύνδεση μεταξύ τους με βέλη που δείχνουν τη σειρά που αυτές θα 

εκτελεστούν. Έτσι, για κάθε arff είναι δυνατή η εκτέλεση και των 8 αλγορίθμων με το πάτημα μονάχα 
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ενός κουμπιού. Η διάταξη που σχηματίστηκε στο knowledge flow to WEKA, φαίνεται στην εικόνα 

18.  

Όπως προαναφέρθηκε τρία σενάρια εξετάστηκαν στο πρώτο αυτό μέρος της πειραματικής 

διαδικασίας. Το πρώτο αφορά την κατηγοριοποίηση των ομιλητών με βάση το φύλο τους, το δεύτερο 

με βάση την εθνικότητά τους (με βάση την προφορά τους) και το τρίτο σε μεμονωμένους ομιλητές. 

Στη συνέχεια τα σενάρια αυτά θα αναφέρονται ως male-female, nation  και single speaker.  

 

 

Εικόνα 18: Knowledge Flow για τους ταξινομητές στο WEKA 

 

4.4.1.1.  Το σενάριο male-female 

Αυτό το σενάριο κατηγοριοποίησης αποτελεί στην ουσία ένα δυαδικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης 

καθώς οι κλάσεις είναι μόνο δύο: άνδρας και γυναίκα. Εξετάζονται οι περιπτώσεις SOLO, FAST και 

WISP ομιλίας, για 8, 16 και 36 ομιλητές. Ανάλογα με τον αριθμό των ομιλητών, διακρίνουμε τις εξής 

περιπτώσεις σε σχέση με το φύλο των ομιλητών: 

 Στην περίπτωση των 8 ομιλητών, υπάρχουν 4 άνδρες και 4 γυναίκες οι οποίοι ανήκουν όλοι 

στην ίδια εθνικότητα. 

 Στην περίπτωση των 16 ομιλητών, υπάρχουν 8 άνδρες και 8 γυναίκες, οι οποίοι ανήκουν όλοι 

στην ίδια εθνικότητα. 

 Στην περίπτωση των 36 ομιλητών υπάρχουν 20 ‘άνδρες και 16 γυναίκες, οι οποίοι δεν ανήκουν 

στην ίδια εθνικότητα.  
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Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 25 διαφορετικά attributes (το 26ο εκφράζει την κλάση) ενώ ο αριθμός 

των instances σε κάθε περίπτωση φαίνεται στον Πίνακα 3. : 

Πίνακας 3: Αριθμός instances για το σενάριο male - female 

Αριθμός instances 

 

Αριθμός ομιλητών 

Είδος ομιλίας 

SOLO FAST WHSP 

8 1298 1095 1388 

16 2577 2192 2735 

36 5818 4806 6177 

 

4.4.1.2.  To σενάριο nation 

Το σενάριο αυτό αποτελεί επίσης ένα δυαδικό πρόβλημα ταξινόμησης καθώς οι υπάρχουν δύο 

κλάσεις: ομιλητές με καταγωγή από την ανατολική Ιρλανδία και ομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο 

και τις Η.Π.Α.. Ομοίως με πριν εξετάζονται οι περιπτώσεις SOLO, FAST και WISP ομιλίας, για 8, 

16 και 36 ομιλητές. Ανάλογα με τον αριθμό των ομιλητών, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις σε σχέση 

με την εθνικότητα των ομιλητών:  

 Στην περίπτωση των 8 ομιλητών, υπάρχουν 4 ομιλητές από την ανατολική Ιρλανδία και 4 από 

τον Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α., τα φύλα των οποίων είναι ισομοιρασμένα. 

 Στην περίπτωση των 16 ομιλητών, υπάρχουν 8 ομιλητές από την ανατολική Ιρλανδία και 8 

από τον Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α., τα φύλα των οποίων είναι ισομοιρασμένα. 

 Στην περίπτωση των 36 ομιλητών, υπάρχουν 20 ομιλητές από την ανατολική Ιρλανδία και 16 

από τον Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α., τα φύλα των οποίων δεν είναι ισομοιρασμένα. 

Υπάρχουν 20 άνδρες και 16 γυναίκες.  

Όπως και στο προηγούμενο σενάριο, έτσι κι εδώ σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 25 διαφορετικά 

attributes (το 26ο εκφράζει την κλάση) ενώ ο αριθμός των instances σε κάθε περίπτωση είναι: 
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Πίνακας 4: Αριθμός instances για το σενάριο nation 

Αριθμός instances 

 

Αριθμός ομιλητών 

Είδος ομιλίας 

SOLO FAST WHSP 

8 1339 1046 1425 

16 2600 2140 2793 

36 5818 4806 6177 

 

 

4.4.1.3.  Το σενάριο single speaker 

Το σενάριο αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης περισσότερων από δύο κλάσεων 

και για το λόγο αυτό παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία. Συγκεκριμένα, αφού το ζητούμενο είναι η 

κατηγοριοποίηση ανά ομιλητή, ο αριθμός των κλάσεων είναι ανάλογος του αριθμού των ομιλητών. Και 

σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται οι περιπτώσεις SOLO, FAST και WHSP.  Οι ομιλητές στα σενάρια 

κατανέμονται ως εξής: 

 Στο σενάριο των 8 ομιλητών, υπάρχουν 2 άνδρες και 2 γυναίκες από την ανατολική Ιρλανδία 

και 2 άνδρες και 2 γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. 

 Στο σενάριο των 16 ομιλητών, υπάρχουν 4 άνδρες και 4 γυναίκες από την ανατολική Ιρλανδία 

και 4 άνδρες και 4 γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. 

 Στο σενάριο των 36 ομιλητών, υπάρχουν 16 άνδρες και 12 γυναίκες από την ανατολική 

Ιρλανδία και 4 άνδρες και 4 γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. 

Ομοίως και εδώ, όπως στα προηγούμενα σενάρια κάθε περίπτωση υπάρχουν 25 διαφορετικά 

attributes (το 26ο εκφράζει την κλάση) ενώ ο αριθμός των instances σε κάθε περίπτωση φαίνεται στον 

Πίνακα 5 : 

Ο αυξημένος αριθμός των κλάσεων είναι παράγοντας που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας του 

προβλήματος, κάτι που γίνεται ορατό από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην επόμενη 

ενότητα. Ειδικά στην περίπτωση των 36 ομιλητών, όπου η κατηγοριοποίηση γίνεται σε 36 κλάσης, το 

ποσοστό επιτυχίας αναμένεται να πέσει κατακόρυφα.  
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Πίνακας 5: Αριθμός instances για το σενάριο single speaker 

Αριθμός instances 

 

Αριθμός ομιλητών 

Είδος ομιλίας 

SOLO FAST WHSP 

8 1298 1095 1388 

16 2577 2192 2735 

36 5818 4806 6177 

 

4.4.2  Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση CBIR features 

Στην  πρώτη περίπτωση, μελετάται η κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση CBIR features τα 

οποία εξάγονται από τα φασματογραφήματα των ήχων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των 

MFCCs features που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο τμήμα της πειραματικής διαδικασίας. Οι 

εικόνες (φασματογραφήματα) δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα matlab, ενώ για την εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκε το πακέτο imageFilters του WEKA που αποτελεί προσθήκη 

βασισμένη στη βιβλιοθήκη LIRe (Lucence Image Retrieval) [9] . Η παραπάνω βιβλιοθήκη έχει 

υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού java και είναι σχεδιασμένη για CBIR εφαρμογές. 

Χρησιμοποιήθηκαν 10 διαφορετικά φίλτρα για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών εικόνας και για κάθε 

ένα από αυτά εξετάσθηκε το ποσοστό επιτυχίας του στους ταξινομητές που αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο μέρος της εργασίας.  Όπως αναφέρθηκε λόγο του μεγάλου αριθμού των πειραμάτων, για 

την κατηγοριοποίηση ομιλητή με χρήση χαρακτηριστικών εικόνας εξετάστηκε μόνο το σενάριο του 

μεμονωμένου ομιλητή, και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των 8, 16 και 36 ομιλητών, για καθένα από τα 

είδη ομιλίας SOLO, FAST και WHSP.  

 Η διαδικασία φαίνεται στο Εικόνα 19. 
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Εικόνα 19: Διαδικασία κατηγοριοποίησης ομιλητών με χρήση CBIR features 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα φίλτρα για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών εικόνων που 

χρησιμοποιήθηκαν (στην παρένθεση αναφέρεται η ονομασία τους, όπως θα χρησιμοποιείται από εδώ 

και στο εξής): 

 AutoColor Corellogram Filter (autocolor): Υπολογίζει το διάγραμμα των συσχετισμών του 

χρώματος της εικόνας. Ένα τέτοιο διάγραμμα κωδικοποιεί τους χωρικούς συσχετισμούς των 

χρωμάτων της εικόνας και έτσι μπορεί να προσφέρει εύρωστα χαρακτηριστικά σε σχέση με 

την αλλαγή θέσης αλλά και του μεγέθους. 

 Binary Patterns Pyramid Filter (binary): Εξάγει μια «πυραμίδα» από ιστογράμματα των local 

binary patterns μιας εικόνας. Κάθε ένα από τα local binary patterns αναπαριστά ένα 

χαρακτηριστικό μοτίβο της εικόνας (μια ακμή ή μια κορυφή ) και την περιοχή γύρω από αυτό. 

Συνεπώς, το ιστόγραμμα των local binary patterns κωδικοποιεί την πληροφορία για μοτίβα 

σε μεγαλύτερες περιοχές της εικόνας ή στο σύνολό της. Το φίλτρο αυτό είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο κατά την αναγνώριση υφής, αλλά και προσώπων.  

 Color Layout Filter (colorlayout): Χωρίζει την εικόνα σε 64 blocks και υπολογίζει το μέσο 

χρώμα για καθένα από αυτά, κωδικοποιώντας έτσι τη χωρική κατανομή του χρώματος στην 

εικόνα. Χρησιμοποιεί το πρότυπο MPEG7, καθώς έχει ελεγχθεί πειραματικά πως σε αυτό το 

πρότυπο παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα. 

 Edge Histogram Filter (edge): Δημιουργεί το ιστόγραμμα ακμών, βασισμένο στο πρότυπο 

MPEG7. Αποτυπώνει την πληροφορία για την κατεύθυνση των ακμών που υπάρχουν στην 

εικόνα, στο σύνολό της. 

 FCTH Filter (fcth): Η ονομασία αυτή προκύπτει από το Fuzzy Color and Texture 

Histogram, συνεπώς το φίλτρο αυτό παρέχει πληροφορία τόσο του χρώματος όσο και της 

υφής, συνδυασμένες στο ίδιο ιστόγραμμα. Είναι ιδανικό για μεγάλα σύνολα δεδομένων 

εικόνων, λόγω του μικρού μεγέθους του: μόλις 72 bytes ανά εικόνα.   
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 Fuzzy Opponent Histogram Filter (fuzzy): Εξάγει ένα ιστόγραμμα χρώματος το οποίο 

αποτελείται από 64 κλάσεις με ασαφή όρια. Κωδικοποιεί μόνο την χωρική πληροφορία του 

χρώματος της εικόνας. 

 Gabor Filter (gabor): Χρησιμοποιεί γραμμικά φίλτρα Gabor για την εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών υφής της εικόνας. Τα φίλτρα Gabor χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία 

στη μηχανική όραση, και δεν επηρεάζονται από την περιστροφή της εικόνας.  

 Jpeg Coefficient Filter (jpeg): Μετατρέπει την εικόνα σε JPEG file format, απορρίπτοντας 

το τμήμα της πληροφορίας που δεν είναι αντιληπτό για τον άνθρωπο. Παράλληλα παράγει 

μια σειρά συντελεστών, που αποτελούν τμήμα της συμπιεσμένης αναπαράστασης της εικόνας. 

Οι συντελεστές αυτοί αποτελούν τα χαρακτηριστικά που παράγει το φίλτρο αυτό.  

 SimpleColor Histogram Filter (simplecolor): Αποτελεί τη βασικότερη μορφή 

χαρακτηριστικών χρώματος που μπορούν να εξαχθούν από μια εικόνα. Αποτελείται από τρία 

ιστογράμματα (που αντιστοιχούν στα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε), καθένα από τα 

οποία αποτελείται από 32 ορθογώνια. Κάθε ορθογώνιο αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

εικονοστοιχείων της εικόνας  που αντιστοιχούν σε αυτό.  

 PHOG Filter (phog): Η ονομασία αυτή προκύπτει από το Pyramid Histogram of Oriented 

Gradients και όπως αυτή δηλώνει το φίλτρο αυτό κωδικοποιεί την πληροφορία για τα όριο 

του βαθμού έντασης των χρωμάτων στο σύνολο της εικόνας.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε τα παραπάνω φίλτρα ανήκουν στο πακέτων του WEKA imageFilters. 

Για τη δημιουργία των arff αρχείων που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των ταξινομητών και πάλι χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Knowledge Flow του WEKA. Σε 

αυτό, δημιουργήθηκε διάταξη, η οποία για κάθε σύνολο εικόνων που του διοχετεύεται δημιουργεί για 

κάθε φίλτρο το αντίστοιχο αρχείο arff με attributes τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από κάθε 

φίλτρο. Η διάταξη αυτή φαίνεται στην Eικόνα 20.  
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Εικόνα 20: Knowledge Flow για Image Filters 

 

Για την απομάκρυνση των περιττών attributes χρησιμοποιήθηκε η επιλογή remove 

(weka.filters.unsupervised.attribute.Remove), με την οποία αφαιρείται ένα μέρος των 

χαρακτηριστικών, ώστε να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος και ο χρόνος εκπαίδευσης των μοντέλων. 

Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά η επίδραση της επιλογής remove για τον SOLO τύπο ομιλίας. Οι 

αλλαγές της μείωσης των attributes ανάλογα με το πλήθος των ομιλητών είναι συνήθως αμελητέες. 

Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και για τους τύπους ομιλίας FAST και WISP. Είναι εμφανές, 

πως στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των attributes είναι ιδιαίτερα μεγάλος, η δράση της 

απομάκρυνσης των περιττών attributes είναι καταλυτική.  

Τέλος, αφού δημιουργήθηκαν τα arff με τα μειωμένα features εκτελέστηκαν οι αλγόριθμοι 

κατηγοριοποίησης και πάλι με το εργαλείο Knowledge Flow του WEKA με τη χρήση της διάταξης 

που φαίνεται στην Εικόνα 18.  
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Πίνακας 6: Μείωση των attributes με την επιλογή remove του WEKA 

SOLO 

Filter name 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

πριν μετά πριν Μετά πριν μετά 

autocolor 1024 58 1024 59 1024 58 

binary 756 178 756 183 756 135 

colorlayout 33 33 33 33 33 33 

edge 80 80 80 80 80 80 

fcth 192 19 192 19 192 19 

fuzzy 576 18 576 19 576 17 

gabor 60 60 60 60 60 60 

jpeg 192 190 192 190 192 188 

phog 630 608 630 618 630 55 

simplecolor 64 11 64 11 64 11 

 

4.4.3.  Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση συνδυασμού MFCCs + CBIR reatures 

Το τελικό κομμάτι της πειραματικής διαδικασίας αφορά τη χρήση συνδυασμού των MFCCs 

features και των CBIR features. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η βελτίωση της ευστοχίας της 

κατηγοριοποίησης, καθώς και η εύρεση του καλύτερου συνδυασμού  φίλτρου εικόνας και αλγορίθμου 

κατηγοριοποίησης.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Για κάθε σενάριο (και πάλι εξετάζονται τα 

σενάρια των 8, 16 και 36 ομιλητών για τις κατηγορίες ομιλίας SOLO, FAST και WHSP για την 

κατηγοριοποίηση μεμονωμένων ομιλητών) εξάγονται τα MFCCs features με τον τρόπο που 

περιγράφεται στην παράγραφο 6.4.1 Στη συνέχεια εξάγονται επίσης τα image features για κάθε ένα 

από τα φίλτρα εικόνας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 6.4.2. Τέλος, για κάθε 

περίπτωση (αριθμού ομιλητών και είδους ομιλίας) γίνεται συνένωση των χαρακτηριστικών. Δηλαδή, το 

νέο arff που θα προκύψει σε κάθε instance έχει το σύνολο των  αντίστοιχων attributes των MFCCs και 

των CBIR features Αυτό τεχνικά επιτυγχάνεται με ένα python script που συνενώνει τα αντίστοιχα 

attributes που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Σχηματικά, η παραπάνω διαδικασία φαίνεται στην 

Εικόνα 21. 



 

 

 Κατηγοριοποίηση ομιλητών με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 

 

115 

 

Εικόνα 21: Διαδικασία κατηγοριοποίησης με συνδυασμό χαρακτηριστικών εικόνας και ήχου 

4.5. Σκοπός της πειραματικής διαδικασίας – Ανακεφαλαίωση  

Στο πλαίσιο της πειραματικής διαδικασίας εξετάστηκαν τρεις διαφορετικοί τρόποι κατηγοριοποίησης 

ομιλητών στα ίδια σύνολα δεδομένων, τα οποία επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε καθένα από αυτά 

να περιέχει διαφορετικό αριθμό ομιλητών αλλά και διαφορετικό τύπο ομιλίας. Οι τρόποι αυτοί 

κατηγοριοποίησης δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Ο πρώτος αφορά την κατηγοριοποίηση με βάση των 

MFCCs features, που αποτελούν χαρακτηριστικά που εξάγονται από ηχητικά δεδομένα με μεγάλο 

εύρος αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα για την διεκπεραίωση παρόμοιων εργασιών. Ο 

δεύτερος, αφορά CBIR features, χαρακτηριστικά που αντλούνται από δεδομένα εικόνας και 

συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή από τα φασματογραφήματα των ηχητικών δεδομένων. Αν και η 

χρήση των MFCCs όπως γίνεται εμφανές στο επόμενο κεφάλαιο επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

η χρήση των CBIR έχει ως αποτέλεσμα πτώση στην απόδοση των ταξινομητών. Ο συνδυασμός όμως 

των δύο αυτών ομάδων χαρακτηριστικών (MFCCs features + CBIR features) έχει καλύτερα 
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αποτελέσματα από τη χρήση μόνο των MFCCs features. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

πειραματικής διαδικασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις ή περεταίρω έρευνα 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.    
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5.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της πειραματικής 

διαδικασίας. Όπως και το προηγούμενο κεφάλαιο όπου παρουσιάστηκε ο τρόπος υλοποίησης της 

πειραματικής διαδικασίας, έτσι κι αυτό, είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες όσον αφορά την παρουσίαση 

και το σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Η πρώτη αφορά την κατηγοριοποίηση με χρήση 

χαρακτηριστικών ήχου, δεύτερη την κατηγοριοποίηση με χρήση χαρακτηριστικών εικόνας και η τρίτη  

το συνδυασμό και των δύο ειδών χαρακτηριστικών.  

Λόγω της φύσης του προβλήματος της κατηγοριοποίησης ομιλητών, υπάρχει μια σειρά 

προσδοκιών για την έκβαση των αποτελεσμάτων. Αναμένεται τα αποτελέσματα της κατηγορίας που 

αφορά την κατηγοριοποίηση των ομιλητών με βάσει τα χαρακτηριστικά ήχου (MFCCs) να 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας στην κατηγοριοποίηση σε σχέση με αυτά της κατηγορίας 

που αφορά την κατηγοριοποίηση των ομιλητών με χρήση χαρακτηριστικών εικόνας (image filters). Ο 

λόγος είναι εμφανής. Το πρόβλημα αφορά κατηγοριοποίηση ομιλητών, οπότε είναι εύλογο και 

αναμενόμενο τα χαρακτηριστικά ήχου να είναι καταλληλότερα για το σκοπό αυτό. Ο συνδυασμός των 

χαρακτηριστικών αναμένεται να βελτιώσει την ευστοχία των ταξινομητών ανά περιπτώσεις.  

Δύο ακόμη παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι αυτές του πλήθους των ομιλητών, 

αλλά και του είδους ομιλίας. Στα μικρότερα σε πλήθος σύνολα ομιλητών, είναι λογικό να 

παρουσιαστούν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η αύξηση του αριθμού των 

ομιλητών συνεπάγεται και αύξηση των κλάσεων ταξινόμησης, άρα και την αύξηση του βαθμού 

δυσκολίας του προβλήματος. Ομοίως, στο σενάριο που αφορά την κανονική σε ρυθμό και ένταση 

ομιλία (SOLO) αναμένεται να παρατηρηθούν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας της κατηγοριοποίησης 

από ότι στα άλλα δύο σενάρια (FAST και WHSP) όπου η ομιλία έχει τροποποιηθεί δραστικά.  

5.1   Αποτελέσματα στην περίπτωση κατηγοριοποίησης με χρήση χαρακτηριστικών ήχου (MFCCs) 

Στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης με χρήση των MFCCs χαρακτηριστικών, εξετάστηκαν 

τρία διαφορετικά σενάρια ως προς τις κλάσεις κατηγοριοποίησης. Το πρώτο αφορά το φύλλο των 

ομιλητών (male - female), το δεύτερο την εθνικότητα (nation), ενώ το τρίτο την κατηγοριοποίηση ανά 

ομιλητή (single speaker). Τα δύο πρώτα αποτελούν δυαδικά προβλήματα κατηγοριοποίησης, 

υπάρχουν δηλαδή μονάχα δύο κλάσεις κατηγοριοποίησης. Στο τρίτο σενάριο, ο αριθμός των κλάσεων 
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αντιστοιχεί στο πλήθος του αριθμού ομιλητών, οπότε καθώς αυτό αυξάνεται, αυξάνει και ο βαθμός 

δυσκολίας του προβλήματος οπότε αναμένεται πτώση στην ευστοχία κατηγοριοποίησης.  

5.1.1  Το σενάριο male – female 

Το σενάριο αυτό όπως προαναφέρθηκε αποτελεί ένα δυαδικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης. 

Αναμένεται μικρή πτώση του ποσοστού επιτυχίας της κατηγοριοποίησης καθώς αυξάνεται ο αριθμός 

ομιλητών.  

Αρχικά αναφέρονται τα συμπεράσματα για το σενάριο της SOLO ομιλίας. Από τα 

αποτελέσματα των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα. Η 

αύξηση του αριθμού των ομιλητών όντως επιφέρει μικρή πτώση στο ποσοστό επιτυχίας των 

ταξινομητών. Ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας των 8 αλγορίθμων είναι περίπου 95% για τους 8 

ομιλητές, για τους 16 περίπου 92%, ενώ για τους 36 περίπου  89%. Η απόδοση κάθε αλγορίθμου για 

τα διαφορετικά πλήθη ομιλητών φαίνεται στην Εικόνα 22.  

 

Εικόνα 22: Αποτελέσματα MFCCs, για SOLO ομιλία, σενάριο male – female 

 

Καλύτερος από σκοπιά απόδοσης  είναι ο SMO Polykernel, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί 

ο MultiLayer Perceptron. Στον αντίποδα ο Naive Bayes παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας.  

Στο FAST σενάριο ομιλίας τα αποτελέσματα είναι ανάλογα. Υπάρχει και εδώ μικρή πτώση 

της απόδοσης καθώς ο αριθμός των ομιλητών αυξάνεται. Ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας των 8 

αλγορίθμων για τους 8 ομιλητές είναι περίπου 93%, για τους 16 περίπου 91%, ενώ για τους 36 περίπου  
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89%. Σε σχέση επίσης με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του SOLO σεναρίου παρατηρείται μικρή 

πτώση. Η απόδοση κάθε αλγορίθμου για τα διαφορετικά πλήθη ομιλητών φαίνεται στην Εικόνα 23. 

 

 

Εικόνα 23: Αποτελέσματα MFCCs, για FAST ομιλία, σενάριο male – female 

 

Καλύτερος από σκοπιά απόδοσης  είναι ο SMO Polykernel, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί 

ο ΜultiLayer Perceptron. Στον αντίποδα οι NaineBayes και Logitboost παρουσιάζει το μικρότερο 

ποσοστό επιτυχίας.  

Τέλος, το WHSP σενάριο ομιλίας φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση στο ποσοστό 

επιτυχίας των ταξινομητών, γεγονός που οφείλεται στην τροποποίηση που υφίσταται η ομιλία ενός 

ομιλητή όταν αυτός ψιθυρίζει. Και πάλι υπάρχει πτώση του ποσοστού επιτυχίας καθώς το πλήθος των 

ομιλητών αυξάνεται.  Ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας των 8 αλγορίθμων στην περίπτωση των 8 

ομιλητών είναι περίπου 95%, για τους 16 περίπου 89%, ενώ για τους 36 περίπου  81%. Η απόδοση 

κάθε αλγορίθμου για τα διαφορετικά πλήθη ομιλητών φαίνεται στην Εικόνα 24.  
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Εικόνα 24: Αποτελέσματα MFCCs, για WHSP ομιλία, σενάριο male – female 

 

Και σε αυτή την περίπτωση καλύτερος από σκοπιά απόδοσης  είναι ο SMO Polykernel, ενώ 

τη χειρότερη  απόδοση έχει ο Ibk.  

 

5.1.2  Το σενάριο nation 

To σενάριο nation αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα δυαδικής ταξινόμησης. Τα αποτελέσματά 

του όμως παρουσιάζουν μια ιδιομορφία. Ενώ είναι αναμενόμενο να υπάρχει μείωση της απόδοσης 

καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ομιλητών, εδώ και στις τρεις περιπτώσεις ομιλίας (SOLO, FAST και 

WHSP) ενώ η περίπτωση των 8 ομιλητών θα έπρεπε να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευστοχία, και να 

ακολουθούν αυτές των 16 και 36 ομιλητών, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Η μη αναμενόμενη αυτή 

συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί σε ιδιαιτερότητα του συνόλου δεδομένων. Η επιλογή των 16 

ομιλητών από τους 36 έγινε τυχαία με μόνο περιορισμό να υπάρχουν 8 από κάθε κλάση, οπότε η 

πιθανή άστοχη επιλογή ενός δυνητικά δυσκολότερου προς ταξινόμηση υποσυνόλου παραμένει ανοιχτή.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των 36 ομιλητών, οι 28 ανήκουν στην πρώτη κλάση, 

και μόλις οι 8 στη δεύτερη, κάτι που ίσως επηρεάζει με τη σειρά του τα αποτελέσματα.  

Στο σενάριο της SOLO ομιλίας η μέση απόδοση των αλγορίθμων είναι περίπου: 82% στην 

περίπτωση των 8 ομιλητών,  74% στην περίπτωση των 16 και 80% στην περίπτωση των 36 ομιλητών. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε αλγόριθμο φαίνονται στην Εικόνα 25.  
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Εικόνα 25: Αποτελέσματα MFCCs, για SOLO ομιλία, σενάριο nations 

 

Ο καλύτερος ταξινομητής για το σενάριο σε ποσοστό επιτυχίας  είναι ο SMO Polykernel 

(ακολουθεί με μικρή απόκλιση ο MultιLayer Perceptron) ενώ ο χειρότερος είναι ο NaiveBayes.  

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα του FAST σεναρίου, ενώ λόγω της τροποποίησης που 

υφίσταται η ομιλία τα ποσοστά σωστής κατηγοριοποίησης είναι αντίστοιχα χαμηλότερα από αυτά της 

SOLO ομιλίας. (Περίπου 75% για τους 8 ομιλητές, 68% για τους 16 και 78% για τους 36). Το ποσοστό 

επιτυχίας κάθε ταξινομητή φαίνεται στην Εικόνα 26.  

 

Εικόνα 26: Αποτελέσματα MFCCs για FAST ομιλία, σενάριο nations 

 

Και πάλι o αποδοτικότερος αλγόριθμος φαίνεται να είναι ο SMO Polycerrnel, ενώ ακολουθεί 

ο RandomForest. Τη μικρότερη απόδοση παρουσιάζει ο NaiveBayes. 
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Τέλος, ανάλογη πτώση σε σχέση με το SOLO σενάριο παρουσιάζεται και στο WHSP σενάριο επίσης 

λόγω της τροποποίησης της ομιλίας. Στην περίπτωση αυτή η μέση απόδοση των αλγορίθμων είναι 

72% για την περίπτωση των 8 ομιλητών, ,70% για των 16 και  78% για τους 36. Και εδώ παρατηρείται 

το ίδιο μοτίβο μη αναμενόμενης συμπεριφοράς που αναφέρθηκε πρωτύτερα. Η απόδοση των 

αλγορίθμων φαίνεται στην Εικόνα 27.  

 

Εικόνα 27: Αποτελέσματα MFCCs για WHSP ομιλία, σενάριο nations 

Στην περίπτωση αυτή, για ακόμη μια φορά αποδοτικότερος παρουσιάζεται ο αλγόριθμος 

SMO Polykernel ενώ τη μικρότερη απόδοση ο J48.  

5.1.3 Το σενάριο single speaker 

Το σενάριο αυτό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τα δύο προηγούμενα και 

σαφώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην περίπτωση των μεμονωμένων ομιλητών, η αύξηση του αριθμού 

των ομιλητών επιφέρει αύξηση στον αριθμό των κλάσεων και αναμενόμενη μείωση της απόδοσης. 

Συγκεκριμένα, σε κάθε κλάση ισοδυναμίας αντιστοιχεί ένας ομιλητής, οπότε υπάρχουν σενάρια με 8, 

16 και 36 κλάσεις, σε αναλογία με των αριθμό ομιλητών.  

Στο σενάριο SOLO ήδη είναι εμφανέστατη η πτώση της απόδοσης, καθώς η μέση απόδοση 

των αλγορίθμων για κάθε ένα από τα τρία σενάρια είναι περίπου: 75% για την περίπτωση των 8 

ομιλητών, 62% για την περίπτωση των 16 και 51% για την περίπτωση των 36. Η ευστοχία κάθε 

αλγορίθμου στην κατηγοριοποίηση φαίνεται στην Εικόνα 28.  
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Εικόνα 28: Αποτελέσματα MFCCs για SOLO, σενάριο single speaker 

 

Αποδοτικότερος είναι ο SMO Polykernel, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί ο Logistic. Τη 

χειρότερη απόδοση παρουσιάζει ο J48. 

Στην FAST περίπτωση ομιλίας, υπάρχει πτώση του μέσου όρου της απόδοσης των 

ταξινομητών. Συγκεκριμένα το ποσοστό επιτυχίας κατά μέσο όρο είναι 66% στην περίπτωση των 8 

ομιλητών, 52% στην περίπτωση των 16 και 35% στην περίπτωση των 36. Η απόδοση κάθε ταξινομητή 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 29.  

 

Εικόνα 29: Αποτελέσματα MFCCs για FAST ομιλία, σενάριο single speaker 

 

Μεγαλύτερο ποσοστό ορθής κατηγοριοποίησης παρουσιάζει ο Αλγόριθμος SMO Polykernel, 

ενώ το μικρότερο ο J48. 
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Τέλος, λίγο μεγαλύτερη είναι η πτώση της απόδοσης για το WISP τύπο ομιλίας. Πλέον ο μέσος 

όρος της ευστοχίας των αλγορίθμων είναι 51% για τους 8 ομιλητές, 35% για τους 16 και 26% για τους 

36. Στην Εικόνα 30 φαίνονται τα αποτελέσματα των ταξινομητών. 

 

 

Εικόνα 30: Αποτελέσματα MFCCs για WISP ομιλία, σενάριο single speaker 

 

Καλύτερος Αλγόριθμος αναδεικνύεται ο SMO Polykernel καθώς παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό 

ορθής κατηγοριοποίησης, ενώ χειρότερος ο J48. 

 

  5.2 Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης ομιλίας με χρήση χαρακτηριστικών εικόνας (CBIR features) 

Καθώς το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης ομιλητών, είναι πρόβλημα που αφορά δεδομένα 

ήχου, η χρήση CBIR χαρακτηριστικών δεν αναμένεται να προσφέρει μόνη της πολλά στην επίλυσή 

του. Το φασματόγραμμα που παράγεται από δεδομένα ήχου, αποτελεί φυσικά εικόνα, αλλά ο 

αναγνώστης πρέπει να έχει στο μυαλό του πολλά από τα προσφερόμενα CBIR image features 

αναφέρονται σε εικόνες πραγματικού κόσμου, οι οποίες είναι πλούσιες σε χρώμα, υφή, σχήματα και 

μοτίβα.  

Όπως προαναφέρθηκε, στην κατηγοριοποίηση των ομιλητών με χρήση των χαρακτηριστικών 

εικόνας, εξετάζεται μόνο η περίπτωση single speaker, η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό 

δυσκολίας. Και πάλι, διερευνήθηκαν τα σενάρια των 8, 16 και 36 ομιλητών, σε τύπους ομιλίας SOLO, 

FAST  και WHSP.  
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5.2.1  Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για το SOLO σενάριο.  

Στο SOLO σενάριο εξετάστηκαν τα σενάρια με 8,16 και 36 ομιλητές και προκύπτουν τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

 Στην περίπτωση των 8 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο Phog. Η μέγιστη 

απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή J48 (59,91%), η χειρότερη για τον ταξινομητή 

NaiveBayes (66,8%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 80,03%. H 

μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων παρουσιάζεται στην Εικόνα 31. 

 

 

                   Εικόνα 31: Αποτελέσματα CBIR features σε SOLO ομιλία, 8 ομιλητές 

 

 Στην περίπτωση των 16 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο ColorLayout. Η 

μέγιστη απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (90,91%), η χειρότερη για 

τον ταξινομητή Ibk (34,65%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 48,2%. 

H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, παρουσιάζεται στην Εικόνα 32. 
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             Εικόνα 32: Αποτελέσματα CBIR features, SOLO ομιλία, 16 ομιλητές. 

 

 Στην περίπτωση των 36 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο autocolor. Η 

μέγιστη απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (22,79%), η χειρότερη για 

τον ταξινομητή Logistic (10,41%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 

18,15%. H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, παρουσιάζεται στην Εικόνα 33. 

 

                       

                       Εικόνα 33: Αποτελέσματα CBIR features, SOLO ομιλία, 36 ομιλητές. 
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5.2.2  Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για το FAST σενάριο.  

 

Στο FAST σενάριο εξετάστηκαν επίσης τα σενάρια με 8,16 και 36 ομιλητών. Στο σενάριο αυτό, 

υπάρχει πτώση της απόδοσης, όπως είναι αναμενόμενο. Συγκεκριμένα: 

 Στην περίπτωση των 8 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο autocolor. Η μέγιστη 

απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (63,25%), η χειρότερη για τον 

ταξινομητή NaiveBayes (37,11%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 

53,55%. H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, παρουσιάζεται στην Εικόνα 34. 

 

 

               Εικόνα 34: Αποτελέσματα CBIR features σε FAST ομιλία, 8 ομιλητές 

          

 Στην περίπτωση των 16 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο autocolor. Η 

μέγιστη απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (48,06%), η χειρότερη για 

τον ταξινομητή NaiveBayes (23,32%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 

36,51%. H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, παρουσιάζεται στην Εικόνα 35. 
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                 Εικόνα 35:Αποτελέσματα CBIR features, FAST ομιλία, 16 ομιλητές. 

 

 Στην περίπτωση των 36 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο fuzzy. Η μέγιστη 

απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (90,91%), η χειρότερη για τον 

ταξινομητή Ibk (10,17%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 26,67%. H 

μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, παρουσιάζεται στην Εικόνα 36. 

            

Εικόνα 36:  :Αποτελέσματα CBIR features, FAST ομιλία, 36 ομιλητές. 
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5.2.3  Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για το WHSP σενάριο.  

Στο WHSP σενάριο εξετάστηκαν επίσης όπως και στα δύο προηγούμενα σενάρια οι 

περιπτώσεις των  8, 16 και 36 ομιλητών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε 

περίπτωση πλήθους ομιλητών.  

 Στην περίπτωση των 8 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο colorlayout. Η 

μέγιστη απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (56,77%), η χειρότερη για 

τον ταξινομητή Ibk (36,38%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 48,59%. 

H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, φαίνεται στην Εικόνα 37. 

 

Εικόνα 37: Αποτελέσματα CBIR features σε WHSP ομιλία, 8 ομιλητές 

          

 Στην περίπτωση των 16 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο autocolor. Η 

μέγιστη απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (28,77%), η χειρότερη για 

τον ταξινομητή NaiveBayes (13,89%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 

21,8%. H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, φαίνεται στην Εικόνα 38. 
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Εικόνα 38: Αποτελέσματα CBIR features, WHSP ομιλία, 16 ομιλητές. 

 

 Στην περίπτωση των 36 ομιλητών, περισσότερο αποδοτικό ήταν το φίλτρο autocolor. Η 

μέγιστη απόδοσή του ήταν για τον ταξινομητή SMO Polykernel (34,45%), η χειρότερη για 

τον ταξινομητή Ibk (13,78%), ενώ ο μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών ήταν 22,69%. 

H μέγιστη, μέση και ελάχιστη απόδοση των φίλτρων, φαίνεται στην Εικόνα 39. 

 

Εικόνα 39: Αποτελέσματα CBIR features, WHSP ομιλία, 36 ομιλητές. 

 

5.3 Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για συνδυασμό χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας (MFCCs + 

CBIR features) 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το συνδυασμό των 

χαρακτηριστικών ήχου (MFCCs features) και εικόνας (CBIR features). Σε γενικές γραμμές ο 
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συνδυασμός των χαρακτηριστικών επιφέρει αύξηση στη απόδοση των ταξινομητών από την χρήση 

μόνο χαρακτηριστικού ήχου ή μόνο χαρακτηριστικού εικόνας. Η εργασία αυτή αναφέρεται κυρίως στη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων μόνο για τις περιπτώσεις κατηγοριοποίησης με χρήση χαρακτηριστικών 

ήχου και συνδυασμό χαρακτηριστικών εικόνας και ήχου, καθώς όπως αναφέρθηκε νωρίτερα τα 

χαρακτηριστικά εικόνας όταν χρησιμοποιούνται μόνα παρουσιάζουν πολύ μικρή απόδοση. Στη 

συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα για κάθε κατηγορία ομιλίας (SOLO, FAST και WHSP) 

ανάλογα με των αριθμό των ομιλητών που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε σενάριο. 

5.3.1 Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για συνδυασμό χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας για 

δεδομένα τύπου SOLO 

Η κατηγοριοποίηση για δεδομένα τύπου SOLO παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα 

σχετικά με τις άλλες δύο κατηγορίες, καθώς αποτελεί την περίπτωση φυσικής μη τροποποιημένης 

ομιλίας. Και στα τρία σενάρια (8,16 και 36 ομιλητές) ο αλγόριθμος SMO Polykernel είχε την καλύτερη 

απόδοση. Στην Εικόνα 40 φαίνεται η μέση απόδοση κάθε αλγορίθμου σε σχέση με τα 10 διαφορετικά 

φίλτρα εικόνας.  

 

 

Εικόνα 40: Μέσος  όρος απόδοσης φίλτρων ανά ταξινομητή για SOLO ομιλία σε σενάρια 8,16 και 36 ομιλητών 
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Συγκεκριμένα για τον αλγόριθμο SMO Polykernel, η απόδοση των φίλτρων είναι εικόνας στα 

τρία σενάρια 8, 16 και 36 ομιλητών παρουσιάζεται στην Εικόνα 41. 

 

 

Εικόνα 41: Αποτελέσματα SMO για τα φίλτρα εικόνας σε SOLO ομιλία, 8, 16 και 36 ομιλητών. 

 

Συνεπώς για την περίπτωση SOLO, αποδοτικότεροι φαίνονται οι συνδυασμοί του αλγορίθμου 

SMO με το φίλτρα simplecolor, autocolor και fuzzy. Ενδεικτικά στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι 

τιμές που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία. 

 

Πίνακας 7: Οι τρεις καλύτεροι συνδυασμοί φίλτρων με το SMO για τα σενάρια 8,16 και 36 ομιλητών σε 

SOLO ομιλία 

Αριθμός 

Ομιλητών 

SMO + simplecolor SMO + autocolor SMO + Fuzzy 

8 92,37% 92,14% 91,29% 

16 85,49% 82,69% 84,59% 

36 73,9945 73,9945 73,9429 
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5.3.2 Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για συνδυασμό χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας για 

δεδομένα τύπου FAST 

Στην περίπτωση ομιλίας τύπου FAST η απόδοση των αλγορίθμων παρουσίασε πτώση σε σχέση 

με τη SOLO ομιλία, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί περίπτωση 

τροποποιημένης ομιλίας. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση για δεδομένα τύπου FAST ο 

αλγόριθμος SMO Polykernel παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τις άλλες δύο 

κατηγορίες Και στα τρία σενάρια (8,16 και 36 ομιλητές). Στην Εικόνα 42 φαίνεται η μέση απόδοση 

κάθε αλγορίθμου σε σχέση με τα 10 διαφορετικά φίλτρα εικόνας. 

 

Εικόνα 42: Μέσος  όρος απόδοσης φίλτρων ανά ταξινομητή για FAST ομιλία σε σενάρια 8,16 και 36 ομιλητών 

Και πάλι ο αλγόριθμος SMO Polykernel παρουσιάζει τα καλύτερα ποσοστά 

κατηγοριοποίησης. Η απόδοση των φίλτρων είναι εικόνας στα τρία σενάρια 8, 16 και 36 ομιλητών 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 43. 
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Εικόνα 43: Αποτελέσματα SMO για τα φίλτρα εικόνας σε FAST ομιλία, 8, 16 και 36 ομιλητών. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  , αποδοτικότεροι φαίνονται οι συνδυασμοί του αλγορίθμου SMO 

με το φίλτρα simplecolor, autocolor και fuzzy. Ενδεικτικά στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι τιμές 

που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία.  

 

Πίνακας 8: Οι τρεις καλύτεροι συνδυασμοί φίλτρων με το SMO για τα σενάρια 8,16 και 36 ομιλητών σε FAST 

ομιλία 

Αριθμός 

Ομιλητών 

SMO + simplecolor SMO + autocolor SMO + fuzzy 

8 83,47% 84,85% 82,47% 

16 71,53% 72,76% 71,17% 

36 58,47% 60,43% 59,07% 

 

5.3.3  Αποτελέσματα κατηγοριοποίησης για συνδυασμό χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας για 

δεδομένα τύπου WHSP 

Όπως και στην περίπτωση ομιλίας τύπου FAST, έτσι και στην περίπτωση δεδομένων τύπου 

WHSP η απόδοση των αλγορίθμων παρουσίασε πτώση σε σχέση με τη SOLO ομιλία, κάτι που είναι 
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αναμενόμενο αφού όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί περίπτωση τροποποιημένης ομιλίας. Ακόμη μια 

φορά ο αλγόριθμος SMO Polykernel παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τις άλλες δύο 

κατηγορίες και στα τρία σενάρια (8,16 και 36 ομιλητές). Στην Εικόνα 44 φαίνεται η μέση απόδοση 

κάθε αλγορίθμου σε σχέση με τα 10 διαφορετικά φίλτρα εικόνας. 

 

Εικόνα 44:  Μέσος  όρος απόδοσης φίλτρων ανά ταξινομητή για WHSP ομιλία σε σενάρια 8,16 και 36 ομιλητών 

 

Και πάλι ο αλγόριθμος SMO Polykernel παρουσιάζει τα καλύτερα ποσοστά 

κατηγοριοποίησης. Η απόδοση των φίλτρων είναι εικόνας στα τρία σενάρια 8, 16 και 36 ομιλητών 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 45. 

 

 

Εικόνα 45: Αποτελέσματα SMO για τα φίλτρα εικόνας σε WHSP ομιλία, 8, 16 και 36 ομιλητών. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω  , αποδοτικότεροι φαίνονται οι συνδυασμοί του αλγορίθμου SMO 

με το φίλτρα simplecolor, autocolor και binary. Ενδεικτικά στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι τιμές 

που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία.  

Π ί ν α κ α ς  9: Οι τρεις καλύτεροι συνδυασμοί φίλτρων με το SMO για τα σενάρια 8,16 και 36 ομιλητών σε 
FAST ομιλία 

Αριθμός 

Ομιλητών 

SMO + simplecolor SMO + autocolor SMO + binary 

8 64,91% 67,15% 65,78% 

16 52,18% 52,34% 48,45% 

36 45,87% 46,87% 42,48% 

 

5.4 Σύντομος Στατιστικός έλεγχος των αποτελεσμάτων 

Προκειμένου να εξεταστεί η στατιστική σημασία των εξεταζόμενων φίλτρων και ταξινομητών, 

προβήκαμε στην διεξαγωγή αντίστοιχων ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί 

έλεγχοι κρίνοντας τις τιμές της ακρίβειας των αποδόσεων των εκάστοτε φίλτρων και ταξινομητών σε 

όλα τα πιθανά σενάρια μας. Σκοπός είναι να διαλευκανθεί κατά πόσον η συνολική συμπεριφορά μπορεί 

να αποδώσει σημαντικά στατιστική διαφορά, μιας και η εμπιστοσύνη μόνο ενός εκ των μετρικών –στην 

περίπτωση μας η ακρίβεια ταξινόμησης – δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματική εικόνα. 

Αντιθέτως, μέσω των στατιστικών ελέγχων μπορούμε να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα για το 

κατά πόσον ένας αλγόριθμος υπερισχύει ενός άλλου, συνήθως κρίνοντας από το πόσες φορές 

κυριάρχησε κατά απόλυτη τιμή ο ένας του άλλου, αλλά και να ποσοτικοποιήσουμε αυτή τη διαφορά 

μέσω των p-values.  

Στην περίπτωση που μελετάται , πραγματοποιήθηκαν οι εξής στατιστικοί έλεγχοι: 

 Friedman test διαμορφωμένο κατά τους Iman & Davenport το οποίο αποτελεί ένα μη 

παραμετρικό τεστ για να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι αποδόσεις των εξεταζόμενων 

αλγορίθμων είναι όμοιες, εξετάζοντας τις ανά ζευγάρι αλγορίθμων διαφορές απόδοσης. Οι 

τιμές που επιστράφηκαν σε όλα τα σενάρια ήταν μικρότερες του 0.000001, οδηγώντας στο 
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συμπέρασμα πως υπάρχει διαφοροποίηση στις εξεταζόμενες συμπεριφορές. Στους Πίνακες 

11, 12, 13 και 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Friedman test. 

 

Πίνακας 10: Κατάταξη αλγορίθμων (Friedman test) στην κατηγοριοποίηση με χρήση μόνο χαρακτηριστικών ήχου 

Μέση κατάταξη αλγορίθμων (δεδομένα ήχου) 

Αλγόριθμος Ranking 

SMO Polykernel 1.0000000000000002 

Logistic 2.0000000000000004 

MultyLayer Perceptron 3.5555555555555562 

NaiveBayes 4.333333333333333 

RandomForest 5.111111111111111 

Ibk 5.666666666666666 

LogitBoost 6.666666666666667 

J48 7.666666666666666 
 

 

Πίνακας 11: Κατάταξη φίλτρων εικόνας (Friedman test) στην κατηγοριοποίηση με χρήση μόνο χαρακτηριστικών εικόνας 

Μέση κατάταξη φίλτρων εικόνας (δεδομένα εικόνας) 

Αλγόριθμος Ranking 

Autocolor 3.027777777777776 

Simplecolor 3.479166666666665 

Colorlayout 3.7708333333333326 

Fuzzy 4.368055555555556 

Binary 5.694444444444443 

FCTH 5.812500000000001 

JPEG 6.194444444444445 

Edge 6.430555555555554 

Phog 7.777777777777784 

 

Πίνακας 12: Κατάταξη αλγορίθμων (Friedman test) στην κατηγοριοποίηση με χρήση χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας 

Μέση κατάταξη ταξηνομητών (δεδομένα ήχου + εικόνας) 

Αλγόριθμος Ranking 

SMO Polykernel 1.3777777777777764 

MultyLayer Perceptron 2.1888888888888878 

RandomForest 2.6944444444444433 

LogitBoost 4.638888888888881 

NaiveBayes 4.911111111111105 

Logistic 6.588888888888883 

Ibk 6.633333333333327 

J48 6.966666666666659 
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Πίνακας 13: Κατάταξη φίλτρων εικόνας(Friedman test) στην κατηγοριοποίηση με χρήση  χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας 

Μέση κατάταξη φίλτρων εικόνας (δεδομένα ήχου + εικόνας) 

Αλγόριθμος Ranking 

Simplecolor 2.9444444444444433 

Autocolor 2.9513888888888857 

Colorlayout 3.6736111111111107 

Fuzzy 3.749999999999999 

FCTH 5.1319444444444455 

Binary 6.791666666666669 

Gabor 6.805555555555558 

Edge 7.291666666666666 

JPEG 7.368055555555558 

Phog 8.29166666666667 

 

 Το επόμενο βήμα αφορά την εξέταση εις βάθος των διαφορετικών συμπεριφορών. Υπάρχουν 

2 τρόποι εξέτασης, είτε εξετάζοντας όλες τις πιθανές συγκρίσεις αλγορίθμων , είτε 

τοποθετώντας τον καλύτερο αλγόριθμο ως αναφορά και απόδοση αντίστοιχων p-values για 

την εξακρίβωση του πόσο όμοια είναι η συμπεριφορά του καθενός με αυτόν. Για τη μεν πρώτη 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το post-hoc test του Nemenyi με την τροποποίηση των p-

values όπως πρότειναν οι Bergmann & Ηοmmel, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση εκτελέστηκαν 

οι έλεγχοι κατά Holm/Hockberg. 

Ακολουθούν οι εξαχθείσες γραφικές παραστάσεις: 

 

Εικόνα 46:  Στατιστική ανεξαρτησία αλγορίθμων (στην περίπτωση κατηγοριοποίησης με χαρακτηριστικά ήχου) 
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Εικόνα 47: Στατιστική ανεξαρτησία φίλτρων εικόνας (στην περίπτωση κατηγοριοποίησης με χαρακτηριστικά εικόνας) 

 

 

Εικόνα 48: Στατιστική ανεξαρτησία αλγορίθμων (στην περίπτωση κατηγοριοποίησης με συνδυασμό 
χαρακτηριστικών εικόνας και ήχου) 
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Εικόνα 49: Στατιστική ανεξαρτησία φίλτρων εικόνας (στην περίπτωση κατηγοριοποίησης με συνδυασμό χαρακτηριστικών εικόνας και 
ήχου) 

 

Στα παραπάνω σχήματα έχει χρησιμοποιηθεί επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 0.05 και η 

παράμετρος CD υποδηλώνει τη μέγιστη απόσταση που πρέπει να χωρίζει δύο αλγορίθμους έτσι ώστε 

να θεωρηθούν στατιστικώς ανεξάρτητοι. Επιπλέον, όσων η απόδοση δε θεωρείται στατιστικώς 

ανεξάρτητη ενώνεται με αντίστοιχη γραμμή. 

Τα σχήματα στις Εικόνες 30, 31, 32 και 33 περιέχουν τις διορθωμένες p-values του ελέγχου 

Nemenyi. Επειδή είναι υπολογιστικά ανεκτός για σύγκριση μέχρι και 9 διαφορετικών αλγορίθμων, έχει 

αποκλειστεί το φίλτρο Gabor και το Phog στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, αντίστοιχα. Εδώ με 

πράσινο χρώμα βλέπουμε τον καλύτερο αλγόριθμο, ενώ όσα κουτάκια ενώνονται με ακμή τότε δεν 

μπορούν να θεωρηθούν στατιστικώς ανεξάρτητοι, πάλι για επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 0.05.  
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Εικόνα 50: Διορθωμένες p-values του ελέγχου Nemenyi για την περίπτωση κατηγοριοποίησης με χρήση χαρακτηριστικών ήχου 

 

 

 

Εικόνα 51: Διορθωμένες p-values του ελέγχου Nemenyi για την περίπτωση κατηγοριοποίησης με χρήση χαρακτηριστικών ήχου 
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Εικόνα 52: Διορθωμένες p-values (ταξινομητών) του ελέγχου Nemenyi για την περίπτωση κατηγοριοποίησης με χρήση 
χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας 

 

 

Εικόνα 53: Διορθωμένες p-values (φίλτρων εικόνας) του ελέγχου Nemenyi για την περίπτωση κατηγοριοποίησης με χρήση 
χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας 
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Τέλος δίνονται οι πίνακες των στατιστικών ελέγχων Holm/Hockberg (για επίπεδο σημαντικότητας 

0.05) 

 

Πίνακας 14: Κατάταξη αλγορίθμων (Holm/Hockberg test 0.05) στην κατηγοριοποίηση με χρήση μόνο 
χαρακτηριστικών ήχου 

Μέση κατάταξη ταξηνομητών 

Αλγόριθμος Ranking 

Logisitc 0.05 

MultyLayer Perceptron 0.025 

NaiveBayes 0.016666666666666666 

RandomForest 0.0125 

Ibk 0.01 

LogitBoost 0.00833333333333333 

J48 0.007142857142857143 

 

 

Πίνακας 15: Κατάταξη φίλτρων εικόνας (Holm/Hockberg test 0.05) στην κατηγοριοποίηση με χρήση μόνο χαρακτηριστικών εικόνας 

Μέση κατάταξη φίλτρων εικόνας 

Αλγόριθμος Ranking 

Simplecolor 0.05 

ColorLayout 0.025 

Fuzzy 0.016666666666666666 

Binary 0.0125 

FCTH 0.01 

JPEG 0.008333333333333333 

Edge 0.0071428571428571435 

Phog 0.00625 

Gabor 0.005555555555555556 
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Πίνακας 16: Κατάταξη αλγορίθμων (Holm/Hockberg test 0.05) στην κατηγοριοποίηση με χρήση συνδυασμού χαρακτηριστικών ήχου 
και εικόνας 

Μέση κατάταξη ταξηνομητών 

Αλγόριθμος Ranking 

MultyLayer Perceptron 0.05 

RandomForest 0.025 

LogitBoost 0.016666666666666666 

NaiveBayes 0.0125 

Logistic 0.01 

LogitBoost 0.00833333333333333 

J48 0.0071428571428571435 

 

Πίνακας 17: Κατάταξη φίλτρων εικόνας (Holm/Hockberg test 0.05) στην κατηγοριοποίηση με χρήση συνδυασμού 
χαρακτηριστικών ήχου και εικόνας 

Μέση κατάταξη φίλτρων εικόνας 

Αλγόριθμος Ranking 

Autocolor 0.05 

ColorLayout 0.025 

Fuzzy 0.016666666666666666 

FCTH 0.0125 

Binary 0.01 

Gabor 0.008333333333333333 

Edge 0.0071428571428571435 

JPEG 0.00625 

Phog 0.005555555555555556 
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6 .  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  –  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

ΕΡΕΥΝΑΣ  

6.1 Συμπεράσματα  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξάγονται  από τη μελέτη των 

αποτελεσμάτων της πειραματικής διαδικασίας. Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης στην περίπτωση της χρήσης μονάχα χαρακτηριστικών ήχου και 

στης χρήσης συνδυασμού χαρακτηριστικών ήχων και εικόνας.  

 Σχετικά με τα τρία διαφορετικά σενάρια κατηγοριοποίησης (male –female, nation, single 

speaker) που εξετάστηκαν  στο πρώτο από τα τρία μέρη της πειραματικής διαδικασίας στο οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο χαρακτηριστικά ήχου (MFCCs), συμπεραίνονται τα εξής: 

 Στα δυαδικά προβλήματα (male – female, nation) παρουσιάζονται μεγαλύτερα ποσοστά 

ορθής κατηγοριοποίησης, από ότι στο σενάριο single speaker όπου ο αριθμός των κλάσεων 

αντιστοιχεί στον αριθμό ομιλητών. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η δυσκολία ενός 

προβλήματος κατηγοριοποίησης αυξάνεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των κλάσεων – στόχων.  

 Σε κάθε σενάριο, η απόδοση των ταξινομητών μειώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός ομιλητών. 

Στα δύο πρώτα σενάρια που αποτελούν δυαδικά προβλήματα (male – female, nation) 

κατηγοριοποίησης η πτώση δεν είναι όσο μεγάλη είναι στο τρίτο σενάριο (single speaker). 

 Σε σχέση με το είδος ομιλίας, το σενάριο SOLO παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά σωστής 

κατηγοριοποίησης από ότι τα FAST και WHSP που αποτελούν περιπτώσεις δραστικά 

τροποποιημένης ομιλίας. Αυτό, είναι αναμενόμενο καθώς βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με την 

πραγματικότητα, όπου έναν πραγματικός ακροατής δυσκολεύεται να αναγνωρίσει το πρόσωπο 

από το οποίο έρχεται ένας ψίθυρος ή μιλά πολύ γρήγορα. Το γεγονός ότι η περίπτωση WHSP 

παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά επιτυχίας μαρτυρά πως η ομιλία σε μορφή ψιθύρου είναι 

δυσκολότερο να αναγνωριστεί από τη γρήγορη ομιλία ή τη φυσιολογική. 

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των ομιλητών μόνο με τη χρήση χαρακτηριστικών 

εικόνας που εξάγονται από τα φασματογράμματά τους, παρατηρείται δραματική πτώση στα ποσοστά 

επιτυχίας των ταξινομητών. Αυτό είναι λογικό, καθώς το φασματόγραμμα δεν είναι τόσο πλούσιο σε 

χρώμα, μοτίβα, σχήματα και υφές σε σχέση με ψηφιακές εικόνες του πραγματικού κόσμου. Συνεπώς 
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τα φίλτρα εικόνων που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά δεν προσφέρουν ουσιαστική 

λύση στην επίλυση του προβλήματος. Το σενάριο αυτό εξετάστηκε κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους 

και για να γίνει ομαλότερη η μετάβαση στο σενάριο χρήση συνδυασμού χαρακτηριστικών ήχου και 

εικόνας και εν τέλει η σύγκριση της πρώτης και τις τρίτης μεθόδου.  

Στο τρίτο σενάριο, στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με συνδυασμό χαρακτηριστικών 

εικόνας και ήχου, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό γιατί αν και όπως 

διαπιστώθηκε τα χαρακτηριστικά εικόνας από μόνα τους δεν προσφέρουν στην ουσιαστική επίλυση του 

προβλήματος σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά ήχου, προσφέρουν αύξηση στο ποσοστό ορθής 

κατηγοριοποίησης. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ένα συγκεκριμένο μοτίβο, που οδηγεί στην επιλογή 

συγκεκριμένου αλγορίθμου κατηγοριοποίησης και συγκεκριμένου φίλτρου εικόνας ώστε ο συνδυασμός 

να οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν Αυτός είναι 

ο SMO Polykernel, ενώ αντίστοιχα το φίλτρο που προτείνεται είναι το autocolor. 

 Στην Εικόνα 54 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο μεθόδων (SMO + 

MFCCs και SMO + MFCCs +autocolor.) στα σενάρια 8, 16 και 36 ομιλητών, για τύπους ομιλίας 

SOLO, FAST και WHSP.  

 

Εικόνα 54: Σύγκριση SVM+MFCCs με SVM+MFCCs+autocolor 
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Ακόμη,  στον Πίνακα 10 είναι ορατή η αύξηση στην απόδοση όταν το φίλτρο autocolor 

συνδυάζεται με τα MFCCs features για τον αλγόριθμο SMO Polykernel, η οποία ανά περιπτώσεις 

κυμαίνεται από 5,5% έως 8,5%.  

Πίνακας 14: Σύγκριση SVM + MFCCs με SVM + MFCCs + autocolor 

 SOLO FAST WHSP 

# 
sp 

MFCCs MFCCS 
+autocolor 

Διαφορά MFCCs MFCCs 
+autocolor 

Διαφορά MFCCs MFCCs 
+autocolor 

Διαφορά 

8 85,52 92,14 +6.62% 77,44 84,85 +7.41% 61,17 67,15 +5.98% 

16 76,33 82,69 +6.36% 67,15 72,76 +5,61% 48,01 52,34 +4,33% 

36 66,74 73,99 +7,25% 51,62 60,43 +8.81% 38,32 46,87 +8,55% 

 

 

Από τον Πίνακα 14 γίνεται επίσης αντιληπτό, πως η δυσκολότερη περίπτωση 

κατηγοριοποίησης ήταν ο τύπος ομιλίας WHSP, καθώς παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά επιτυχίας, 

όπως φυσικά αναμενόταν λόγω της φύσης των εξεταζόμενων προβλημάτων. Είναι επιπλέον 

ενθαρρυντικό, πως για την SOLO ομιλία ακόμη και για την περίπτωση των 36 ομιλητών, το ποσοστό 

κατηγοριοποίησης είναι μεγαλύτερο του 70%. 

 Κλείνοντας, αναφέρεται πως τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας οδηγούν στο 

συμπέρασμα, πως η καλύτερη προτεινόμενη μέθοδος από αυτές που δοκιμάστηκαν είναι ο συνδυασμός 

SMO + MFCCs + Polykernel, [6] καθώς επιτυγχάνει καλύτερη κατηγοριοποίηση από τις υπόλοιπες 

μεθόδους.   

 

6.2  Μελλοντική Έρευνα – Επεκτάσεις 

Η αναγνώριση ομιλίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο ζήτημα στον τομέα της 

Μηχανικής Μάθησης, με πολλές εφαρμογές να αναπτύσσονται καθημερινά αλλά και να βρίσκονται 

ακόμη στο στάδιο της έρευνας. Σχετικά με τις μελλοντικές επεκτάσεις αυτής της εργασίας, υπάρχουν 

διάφορες ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από αυτές.  

Αρχικά, αφού διαπιστώθηκε πως η αποδοτικότερη μέθοδος ταξινόμησης συνδυάζει χρήση 

τόσο χαρακτηριστικών ήχου (MFFCs) αλλά και εικόνας (CBIR features) και συγκεκριμένα είναι η 
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SVM + MFCCs + autocolor, είναι εύλογο το ερώτημα για το αν η προσθήκη ενός ή περισσοτέρων 

φίλτρων εικόνας σε αυτό το συνδυασμό μπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.  

Ένα άλλο σενάριο που μπορεί να μελετηθεί είναι η κατηγοριοποίηση ταυτόχρονα με βάση το 

φύλλο αλλά και την εθνικότητα, ειδικά αν προστεθούν και άλλες εθνικότητες στις ήδη υπάρχουσες. 

Κάτι τέτοιο θα επιφέρει αύξηση στον αριθμό τον κλάσεων. Το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να 

μελετηθεί με τη την επέκταση MEKA του WEKA, η οποία χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν 

multi-labeled προβλήματα. Μια ιδέα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, είναι αρχικά η κατηγοριοποίηση 

πρώτα ως προς το φύλλο και έπειτα ως προς την εθνικότητα ή το αντίθετο. Ειδικά στην περίπτωση που 

υπάρχουν μόνο δύο εθνικότητες, το πρόβλημα διασπάται σε δύο δυαδικά προβλήματα 

κατηγοριοποίησης.  

Άλλες μελλοντικές εργασίες που θα μπορούσαν να επεκτείνουν το πρόβλημα της αναγνώρισης 

του ομιλητή είναι η εκτέλεση πειραμάτων με μεθόδους ημι-επιβλεπόμενης μάθησης (semi-supervised 

learning) όπου είναι διαθέσιμα μόνο λίγα κατηγοριοποιημένα δεδομένα και μεγάλο πλήθος 

κατηγοριοποίηρων, κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθες σε πολυμεσικά δεδομένα. Επίσης σε αυτή την 

κατηγορία μεθόδων, υπάρχουν αλγόριθμοι πολλαπλής όψης (multi-view) που εξετάζουν και 

χειρίζονται διαφορετικά feature sets με ξεχωριστό τρόπο πριν καταλήξουν σε μία απόφαση, κάτι το 

οποίο εναρμονίζεται με την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών για ήχο και εικόνα (π.χ. co-

training). Αντίστοιχη λογική ακολουθείται και από την εκδοχή της ενεργής μάθησης (active learning), 

και πιθανότατα ο συνδυασμός των 2 αυτών μεθόδων θα μπορούσε να επιφέρει όχι μόνο αύξηση της 

ακρίβειας της αναγνώρισης ομιλητή, αλλά και έλεγχο του ποσοστού συμμετοχής του ανθρώπινου 

παράγοντα.  

Τέλος, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στοχευμένα φίλτρα εικόνας για αναπαραστάσεις που 

δημιουργούνται από τον ήχο, μιας και όπως τονίστηκε στη θεωρία, διαφορετικές μπάντες συχνοτήτων 

παίζουν διαφορετικό ρόλο και κρύβουν άλλοτε μεγαλύτερο μέρος και άλλοτε μικρότερο μέρος 

πληροφορίας.  
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Π Α ΡΑ ΡΤΗ ΜΑ  Ι  

Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του συνόλου δεδομένων 

Για τη δημιουργία του συνόλου δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα σύντομα κείμενα, καθώς και 

τριάντα τρεις μεμονωμένες προτάσεις. Η χρήση των προτάσεων αυτών, κρίθηκε χρήσιμη, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαφορετικοί φωνητικοί συνδυασμοί που μπορούν να προκύψουν και 

ενδεχομένως κάποιοι να αυξήσουν την δυσκολία της ταυτοποίησης του ομιλητή. Παρακάτω παρέχεται 

τα πλήρη κείμενα, καθώς και οι μεμονωμένες προτάσεις. 

Πρώτο κείμενο 

The Cinderella Story: Once upon a time there was a girl called Cinderella. But everyone called her 

Cinders. Cinders lived with her mother and two stepsisters called Lily and Rosa. Lily and Rosa were 

very unfriendly and they were lazy girls. They spent all their time buying new clothes and going to 

par-ties. Poor Cinders had to wear all their old hand-me-downs! And she had to do the cleaning! 

One day, a royal messenger came to announce a ball. The ball would be held at the Royal Palace, in 

honour of the Queen's only son, Prince William. Lily and Rosa thought this was divine. Prince 

William was gorgeous, and he was looking for a bride! They dreamed of wedding bells! When the 

evening of the ball arrived, Cinders had to help her sisters get ready. They were in a bad mood. 

They'd wanted to buy some new gowns, but their mother said that they had enough gowns. So they 

started shouting at Cinders. 'Find my jewels!' yelled one. 'Find my hat!' howled the other. They 

wanted hairbrushes, hairpins and hair spray. 

Δεύτερο κείμενο 

The North Wind: The North Wind and the Sun were arguing one day about which of them was 

stronger, when a traveller came along wrapped up in an overcoat. They agreed that the one who 

could make the traveller take his coat off would be considered stronger than the other one. Then 

the North Wind blew as hard as he could, but the harder he blew, the tighter the traveller wrapped 

his coat around him; and at last the North Wind gave up trying. Then the Sun began to shine hot , 

and right away the traveler took his coat off. And so the North Wind had to admit that the Sun was 

stronger than he was. 
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Τρίτο κείμενο 

The Rainbow Text (First paragraph only): When the sun-light strikes raindrops in the air, they 

act as a prism and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into many beautiful 

colors. These take the shape of a long round arch, with its path high above, and its two ends 

apparently beyond the hori-zon. There is , according to legend, a boiling pot of gold at one end. 

People look, but no one ever finds it. When a man looks for something beyond his reach, his friends 

say he is looking for the pot of gold at the end of the rainbow. 

Τέταρτο κείμενο 

The Members of the Body: One fine day it occurred to the Members of the Body that they were 

doing all the work and the Belly was having all the food. So they held a meeting, and after a long 

discussion, they decided to go on strike until the Belly agreed to do its proper share of the work. So 

for a day or two, the Hands refused to pick up food, the Mouth refused to receive it, and the Teeth 

had no work to do. But after a few days the Members began to find that they themselves were not 

in a very active condition: the Hands could hardly move, and the Mouth was all parched and dry, 

while the Legs were unable to support the rest. And so they realised that even the Belly in its dull 

quiet way was doing necessary work for the Body, and that all must work together or the Body will 

go to pieces. 

Μεμονωμένες προτάσεις 

1. If it doesn't matter who wins, why do we keep score? 

2. Stop each car if it's little. 

3. Play in the street up ahead. 

4. A fifth wheel caught speeding. 

5. It's been about two years since Davey kept shotguns. 

6. Charlie, did you think to measure the tree? 

7. Tina got cued to make a quicker escape. 

8. Joe books very few judges. 

9. Here i was in Miami and Illinois. 

10. She had your dark suit in greasy wash water all year. 

11. Don't ask me to carry an oily rag like that. 
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12. A boring novel is a superb sleeping pill. 

13. Call an ambulance for medical assistance 

14. We saw eight tiny icicles below our roof 

15. Each untimely income loss coincided with the break-down of a heating system part. 

16. Jeff thought you argued in favor of a centrifuge purchase. 

17. The sermon emphasized the need for affirmative action. 

18. Kindergarten children decorate their classrooms for all holidays. 

19. Cory and Trish played tag with beach balls for hours. 

20. The frightened child was gently subdued by his big brother. 

21. The tooth fairy forgot to come when Roger's tooth fell out. 

22. Alice's ability to work without supervision is notewor-thy. 

23. Special task forces rescue hostages from kidnappers. 

24. If Carol comes tomorrow, have her arrange for a meeting at two. 

25. Military personnel are expected to obey government or-ders. 

26. Laugh, dance, and sing if fortune smiles upon you. 

27. The fish began to leap frantically on the surface of the small lake. 

28. The easygoing zoologist relaxed throughout the voyage. 

29. Brush fires are common in the dry underbrush of Nevada. 

30. How much will it cost to do any necessary modernizing and redecorating? 

31. Was she just naturally sloppy about everything but her physical appearance? 

32. Is a relaxed home atmosphere enough to help her out-grow these traits? 

The same shelter could be built into an embankment or below ground level. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  

Αναλυτικά Αποτελέσματα Πειραματικής Διαδικασίας 

I. Κατηγοριοποίηση με χαρακτηριστικα ήχου (MRFCCs) 

 

 Σενάριο male – female 

SOLO 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 97,6888 95,6151 93,2795 

LogitBoost 91,9106 88,3198 86,3183 

NaiveBayes 92,4499 83,6632 82,7432 

Ibk 97,1495 95,3046 92,3169 

Logistic 96,2250 92,6271 88,7762 

J48 90,7550 89,7555 85,9574 

RandomForest 96,5331 95,4210 92,5748 

MultyLayer Perceptron 97,1495 95,8479 93,0045 

 

FAST 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 95,8904 96,0766 93,3208 

LogitBoost 88,4018 87,6369 86,3712 

NaiveBayes 91,6895 85,2190 84,6442 

Ibk 94,1553 94,0237 91,5314 

Logistic 93,1507 91,1953 87,1203 

J48 89,3151 87,4088 87,8901 

RandomForest 95,6164 94,9361 92,5718 

MultyLayer Perceptron 95,6164 94,9361 92,3013 

 

WISP 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 88,4726 89,6892 86,9840 

LogitBoost 79,1787 79,0128 75,5221 

NaiveBayes 83,8617 83,1079 81,4959 

Ibk 86,1671 83,5832 81,2207 

Logistic 85,3746 84,1316 82,4186 

J48 77,3775 85,5210 74,8422 

RandomForest 86,2392 85,5210 84,1509 

MultyLayer Perceptron 86,7435 86,3620 83,9080 
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 Σενάριο nation 

SOLO 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 88,7976 82,0385 83,6370 

LogitBoost 74,5332 67,4231 78,8072 

NaiveBayes 74,0851 64,1923 79,2025 

Ibk 84,9888 78,2692 80,6463 

Logistic 80,5825 70,8846 79,6322 

J48 75,8028 68,6154 76,3493 

RandomForest 84,5407 79,2308 81,7807 

MultyLayer Perceptron 89,0217 81,3077 81,8666 

 

FAST 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 82,6960 76,5421 81,4815 

LogitBoost 68,9293 62,8505 78,5893 

NaiveBayes 65,0096 62,5701 74,7607 

Ibk 77,2467 68,8318 76,0924 

Logistic 78,0115 64,9533 78,4228 

J48 70,8413 62,8972 76,7790 

RandomForest 80,9751 71,9159 80,0250 

MultyLayer Perceptron 79,7323 72,4766 78,7973 

 

WISP 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 77,6140 75,5102 80,9616 

LogitBoost 68,4912 68,4927 77,9019 

NaiveBayes 70,8772 69,8532 77,1248 

Ibk 72,0702 68,1346 75,7002 

Logistic 70,4561 71,0347 78,1285 

J48 63,7895 64,9123 76,3154 

RandomForest 76,5614 74,1139 79,3427 

MultyLayer Perceptron 76,1404 71,7866 77,2705 
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 Σενάριο single speaker 

SOLO 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 85,5162 76,3291 66,7411 

LogitBoost 70,1079 54,5596 42,3169 

NaiveBayes 74,6533 60,2639 49,7766 

Ibk 71,5716 57,1207 45,1702 

Logistic 83,0508 74,2336 63,9739 

J48 55,8552 38,3392 25,5586 

RandomForest 78,8906 67,3652 56,3424 

MultyLayer Perceptron 82,2804 70,0815 60,1581 

 

FAST 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 77,4429 67,1533 51,6230 

LogitBoost 61,7352 46,7609 30,8781 

NaiveBayes 63,5616 51,3686 38,3895 

Ibk 62,3744 47,9015 32,7091 

Logistic 73,4247 60,9033 48,7099 

J48 49,4977 31,8887 18,4769 

RandomForest 70,7763 56,1588 16,6459 

MultyLayer Perceptron 70,5023 57,6642 45,2975 

 

WISP 

 8 speakers 16 speakers 36 speakers 

SMO Polykernel 61,1671 48,0073 38,3196 

LogitBoost 48,9193 31,7002 22,7619 

NaiveBayes 58,3573 42,2303 33,2200 

Ibk 50,5043 34,4059 25,7083 

Logistic 60,0144 45,4845 36,4902 

J48 34,5101 19,6344 11,7695 

RandomForest 59,0058 18,7569 10,2315 

MultyLayer Perceptron 55,6196 40,2925 30,3869 
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II. Κατηγοριοποιήση με χαρακτηριστικά εικόνας (CBIR features) 

 

 Σενάριο SOLO 

8 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 63,3282 50,4622 30,5855 46,6102 

Binary 64,1757 35,6703 20,4931 38,2897 

Colorlayout 70,9553 61,1710 53,6980 51,7720 

Edge 62,0955 46,8413 49,3066 46,3020 

FCTH 55,9322 53,0817 48,9985 44,5300 

Fuzzy 71,2635 53,1587 47,7658 55,9322 

Gabor 47,5347 33,7442 24,4992 39,1371 

JPEG 54,4684 33,8983 14,3297 30,0462 

Phog 90,9091 77,2727 66,7951 81,3559 

Simplecolor 69,9538 63,3282 53,8521 62,9430 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 54,7766 47,0724 57,2419 59,3220 

Binary 48,6903 32,9738 48,6903 44,2989 

Colorlayout 71,4176 57,6271 70,1079 68,4129 

Edge 58,3205 30,5855 52,6194 61,7874 

FCTH 53,3898 55,0077 55,5470 52,6965 

Fuzzy 59,2450 54,1602 64,3297 64,8690 

Gabor 47,5347 37,7504 40,4468 46,3020 

JPEG 50,4622 37,1341 45,6086 50,1541 

phog 76,3482 79,5840 88,8290 79,1988 

Simplecolor 67,1803 38,3667 70,5701 70,1849 
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16 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 47,9627 33,2557 18,0054 29,2976 

Binary 48,1956 22,0411 10,0411 22,4292 

Colorlayout 57,5475 42,1420 34,7303 34,6527 

Edge 50,1358 30,6170 37,1362 27,9007 

FCTH 38,2615 36,0885 32,7513 29,4917 

Fuzzy 58,0520 35,3124 29,9185 36,7870 

Gabor 25,1067 18,3935 11,9519 20,7994 

JPEG 36,6705 18,3547 7,9162 15,5607 

Phog 48,5060 26,9693 15,2503 25.65 

Simplecolor 52,6581 43,1510 36,7094 46,6434 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 40,9391 30,3066 40,9003 41,0943 

Binary 22,4292 18,7039 33,9154 26,4649 

Colorlayout 54,4820 59,9146 52,9686 49,1269 

Edge 48,5060 19,1696 35,9333 43,8494 

FCTH 37,5243 34,4199 34,5751 33,9930 

Fuzzy 43,3838 35,4676 49,7090 47,5359 

Gabor 25,9992 19,9457 19,9457 26,6201 

JPEG 32,8677 23,0501 32,8289 30,1125 

phog 21,4533 21,5755 36,4765 23,9814 

Simplecolor 48,3896 43,1121 57,5475 54,3655 
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36 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 22,7913 21,2272 16,6724 15,1770 

Binary 26,7102 18,5975 17,1708 11,0347 

Colorlayout 20,7116 15,3317 11,9285 8,9206 

Edge 18,6834 11,9113 5,8611 7,6315 

FCTH 19,0272 17,9443 16,8958 11,8426 

Fuzzy 22,1210 12,5473 7,5112 12,0488 

Gabor 7,1330 6,1705 7,2534 5,1736 

JPEG 21,7772 18,7350 18,2881 9,9691 

Phog 18,6834 11,9113 16,4661 7,6315 

Simplecolor 20,0241 14,1801 11,0853 12,5645    

Αλόριθμοι        

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest     

Autocolor 10,4160 17,1708 22,1210 19,5944    

Binary 8,3534 10,8800 11,0347 22,5679    

Colorlayout 9,5352 10,7425 15,2974 15,6927    

Edge 6,8752 6,3768 12,5988 14,7130    

FCTH 12,5129 14,0598 13,2176 15,6239    

Fuzzy 18,5287 11,3269 14,5926 18,3912    

Gabor 7,2534 5,0017 25,9124 7,4424 

JPEG 8,7659 10,6910 19,9897 20,0584 

phog 4,2970 6,3768 12,5988 14,7130 

Simplecolor 18,3396 11,1378 15,9677 20,4538 
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 Σενάριο FAST 

   

8 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 63,2541 53,0165 37,1115 48,2633 

Binary 44,7489 38,4475 32,6027 30,3196 

Colorlayout 45,6621 38,3562 35,3425 29,4064 

Edge 35,0685 32,5114 32,4201 24,2009 

FCTH 36,347 35,8904 30,5023 27,8539 

Fuzzy 46,0274 37,7169 30,0457 32,8767 

Gabor 23,4703 20,9132 19,6347 18,9041 

JPEG 44,2922 45,9361 37,3516 33,516 

Phog 14,2466 13,8813 13,6986 13,8813 

Simplecolor 53,0594 40,5479 32,968 40,6393 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 54,936 49,3601 59,5978 62,8885 

Binary 38,2648 34,6119 41,6285 44,3836 

Colorlayout 43,2877 33,8813 41,3699 40,7306 

Edge 38,6301 22,7397 34,0639 33,1507 

FCTH 38,5388 31,1416 41,3699 34,4292 

Fuzzy 46,5753 36,621 39,6347 46,6667 

Gabor 22,0091 20,1826 18,3562 23,2877 

JPEG 35,1598 35,7078 48,4932 41,8265 

phog 13,3333 13,9726 13,8813 12,6941 

Simplecolor 47,8539 38,9954 47,9452 50,2283 
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16 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 48,0602 34,6417 23,3227 30,4884 

Binary 34,0785 26,7792 19,1606 18,5675 

Colorlayout 30,0639 26,0949 21,8522 16,3777 

Edge 24,0876 18,3394 23,0839 14,9635 

FCTH 23,3577 22,0803 18,9325 18,3394 

Fuzzy 28,0566 21,8522 19,0693 17,9288 

Gabor 13,9142 11,3595 10,9945 9,5347 

JPEG 27,6004 29,6533 22,8102 18,4307 

Phog 8,6223 9,1697 8,5310 9,1697 

Simplecolor 34,8996 24,2701 17,9288 22,2172 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 38,5669 32,5879 43,6787 40,7576 

Binary 30,1551 19,8905 30,6569 65,5566 

Colorlayout 29,9726 19,4799 25,9124 25,9124 

Edge 24,0420 12,0894 21,7609 20,8485 

FCTH 23,4033 19,2062 19,2974 21,4872 

Fuzzy 28,3303 19,5712 21,9434 27,9197 

Gabor 12,5456 10,0365 11,9526 13,7774 

JPEG 25,3978 22,6280 32,4361 24,3157 

phog 9,1697 9,4891 9,3522 9,2609 

Simplecolor 29,1515 21,0766 27,8741 31,6606 
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36 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 34,0784 20,6453 13,1801 18,9582 

Binary 23,2418 16,2089 11,7353 10,5077 

Colorlayout 19,8086 11,9519 12,6300 9,6546 

Edge 13,7953 10,7574 12,5676 7,5947 

FCTH 14,6275 13,2751 12,5884 10,3829 

Fuzzy 90,9091 12,6925 66,7951 10,1748 

Gabor 19,2468 12,5676 9,3841 11,2776 

JPEG 16,7915 16,7499 14,3362 9,2801 

Phog 3,7661 4,5360 4,1407 4,1407 

Simplecolor 19,2468 12,5676 9,3841 11,2776 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 25,9595 18,7052 27,9629 26,9507 

Binary 23,0337 11,2151 18,8514 19,2884 

Colorlayout 17,5198 10,9655 15,0437 14,2114 

Edge 14,6692 5,2226 10,9655 10,9030 

FCTH 14,0449 11,2360 10,7782 12,1515 

Fuzzy 16,2505 11,0695 13,2127 16,2921 

Gabor 16,4378 10,8822 15,0853 18,3104 

JPEG 11,5539 12,1723 19,0179 12,9213 

phog 15,9176 3,9742 3,9500 9,9236 

Simplecolor 16,4378 10,8822 15,0853 18,3104 
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 Σενάριο WISP 

   

8 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 35,3026 24,6398 17,7233 23,7752 

Binary 41,7860 27,3055 18,2277 20,8934 

Colorlayout 56,7723 46,6859 38,4006 36,3833 

Edge 54,2507 38,5447 40,4899 32,9971 

FCTH 34,0058 32,5648 30,9078 29,4669 

Fuzzy 41,6427 31,4121 23,6311 35,1585 

Gabor 29,3228 23,2709 18,8761 23,2709 

JPEG 24,2795 17,7233 12,0317 15,0576 

Phog 11,4553 31,4841 20,9654 27,8818 

Simplecolor 43,5879 36,3112 28,8184 42,3631 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 32,1326 25,0000 31,1239 32,9251 

Binary 35,8790 22,3343 31,7003 26,7291 

Colorlayout 55,9798 43,6599 57,7089 53,1700 

Edge 50,9366 28,7464 45,8213 48,8473 

FCTH 33,9337 30,9798 29,1787 30,9798 

Fuzzy 31,7723 35,3026 42,6513 34,0058 

Gabor 27,4496 24,2795 25,0000 28,0980 

JPEG 27,8818 18,1556 23,4870 20,3170 

phog 27,5937 25,4323 41,2104 12,1758 

Simplecolor 35,0865 39,1931 47,5504 40,8501 
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16 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 28,7751 19,8903 13,894 16,5631 

Binary 22,925 17,3309 15,5393 13,638 

Colorlayout 21,426 19,0494 15,3931 11,4442 

Edge 17,1846 14,0037 13,5649 10,2011 

FCTH 21,6819 20,0000 15,6124 16,6362 

Fuzzy 22,925 18,3912 13,1261 15,3199 

Gabor 12,0293 11,1883 11,1152 9,0311 

JPEG 16,7915 16,7499 16,3362 11,5539 

Phog 6,4351 8,9945 8,2998 5,5576 

Simplecolor 22,925 18,3912 13,1261 15,3199 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 24,8629 19,5978 25,4113 25,4479 

Binary 19,415 13,1261 20,3291 19,5247 

Colorlayout 22,7788 13,7934 18,7934 17,8793 

Edge 17,5503 9,9817 14,1499 14,8812 

FCTH 15,6124 16,3437 16,8556 18,8665 

Fuzzy 18,1353 15,2468 19,159 22,4497 

Gabor 11,5539 7,9707 8,117 11,7367 

JPEG 16,0146 11,6271 18,6106 15,8318 

phog 8,9214 6,3254 5,8867 7,2761 

Simplecolor 18,1353 15,2468 19,159 22,4497 
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36 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 34,4469 19,2244 17,3647 13,8722 

Binary 20,6735 9,5354 5,8119 7,9650 

Colorlayout 31,5530 21,2401 16,6910 15,3311 

Edge 25,2712 14,4083 15,5415 12,3847 

FCTH 15,1530 14,3759 11,8018 10,8467 

Fuzzy 23,3123 14,9749 11,7695 13,5826 

Gabor 11,2028 9,0173 7,2203 7,1070 

JPEG 14,6374 12,5236 12,9875 10,4358 

Phog 22,7133 11,5266 7,2851 21,4344 

Simplecolor 23,5066 19,3783 12,6599 9,5192 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 16,3532 19,4643 34,2424 26,5643 

Binary 14,3534 7,1556 13,8417 17,3254 

Colorlayout 15,4556 19,2326 29,2537 25,9511 

Edge 11,3530 8,1917 16,0272 18,0508 

FCTH 9,9947 13,2427 12,8379 13,0970 

Fuzzy 15,4476 15,1368 21,1753 19,5888 

Gabor 14,7577 7,4308 8,2957 9,3242 

JPEG 15,5363 8,2425 17,2342 14,2424 

phog 7,2560 8,2079 15,6387 16,2142 

Simplecolor 13,3434 20,4144 29,0108 26,4044 

 

  



 

 

 Αικατερίνη Χ. Καρανικόλα 

168 

III.     Κατγοριοποίηση ομιλίας με συνδιασμό χαρακτηιστικών ήχου και εικόνας    

   

 Σενάριο SOLO 

8 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 92,1418 75,1156 66,2558 65,7935 

Binary 91,1402 69,5686 44,7612 59,3991 

Colorlayout 91,8336 79,8151 81,2018 71,4946 

Edge 88,1356 72,1109 81,5100 61,7103 

FCTH 88,9831 76,6564 83,5901 36,7904 

Fuzzy 91,2943 77,4268 81,2789 79,6610 

Gabor 88,4438 71,1094 42,3729 61,7103 

JPEG 86,3636 70,5701 38,3667 43,0663 

Phog 83,5131 71,4946 34,9769 48,2280 

Simplecolor 92,3729 79,8151 85,6703 81,2018 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 55,9322 57,5501 84,8228 90,3698 

Binary 61,1710 53,7750 81,2018 91,5254 

Colorlayout 65,5624 66,9492 88,2126 91,7565 

Edge 56,8567 53,2357 86,1325 88,9060 

FCTH 63,7134 63,0200 85,5162 88,2897 

Fuzzy 67,9507 53,2357 87,7504 90,7550 

Gabor 61,0169 55,7011 81,5871 89,9076 

JPEG 54,9307 54,5455 75,9630 87,1341 

phog 41,7565 54,0832 71,5716 51,6179 

Simplecolor 68,5670 68,1048 89,2912 91,4484 
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36 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 73,9945 43,9670 50,7219 38,9309 

Binary 60,1753 44,1217 43,1935 13,9223 

Colorlayout 70,5569 45,1702 49,2953 24,5273 

Edge 56,0158 42,3513 52,3032 13,4239 

FCTH 66,9474 44,2248 53,5751 24,0804 

Fuzzy 73,9429 43,6576 42,4545 39,5325 

Gabor 67,0677 41,6982 19,2850 29,0993 

JPEG 55,6549 44,9467 32,7432 13,7161 

Phog 57,7002 42,1279 48,1953 11,0691 

Simplecolor 73,9945 43,9670 50,7219 38,9309 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 38,1746 25,8336 58,6800 63,7161 

Binary 29,0306 23,3585 54,8814 63,8707 

Colorlayout 34,2386 23,9601 57,4080 65,5208 

Edge 27,4321 20,2991 52,8876 56,1705 

FCTH 34,9605 26,1774 58,1815 59,7972 

Fuzzy 38,4668 26,3664 57,5284 63,6817 

Gabor 38,4325 24,9570 51,0141 62,8910 

JPEG 22,3273 21,8804 46,5624 59,8144 

phog 26,4352 24,6820 55,8267 49,5875 

Simplecolor 38,1746 25,8336 58,6800 63,7161 
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 Σενάριο FAST 

   

8 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 84,8543 68,4205 70,6678 65,3752 

Binary 73,9726 65,6621 48,5845 39,5434 

Colorlayout 80,6393 65,9361 69,0411 56,621 

Edge 71,5068 65,1142 60,274 40,8219 

FCTH 75,7991 65,3881 67,2149 52,1461 

Fuzzy 82,4658 66,0274 66,5753 65,6621 

Gabor 72,5114 63,2877 35,4338 52,3288 

JPEG 77,0776 68,4018 48,2192 42,2831 

Phog 65,7534 61,7352 61,8265 25,5708 

Simplecolor 83,4703 65,4795 66,9406 62,7397 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 49,3522 57,0933 76,3553 81,6432 

Binary 40,5479 49,7717 71,2329 76,621 

Colorlayout 47,7626 52,5114 75,8904 79,4521 

Edge 39,6347 47,032 74,7032 73,6073 

FCTH 44,8402 49,0411 74,7032 74,4292 

Fuzzy 50,5023 55,2511 75,8904 80,8219 

Gabor 45,7534 49,1324 65,2055 75,5251 

JPEG 40,0913 52,5114 68,4018 48,2192 

phog 41,3699 47,7626 70,6849 63,2877 

Simplecolor 48,7671 51,8721 77,3516 80,274 
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16 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 72,7611 49,6421 50,2395 46,2200 

Binary 63,7318 48,4489 35,5839 25,1825 

Colorlayout 69,6168 49,1332 52,4635 37,3631 

Edge 57,8011 46,8522 48,4945 24,0876 

FCTH 66,4690 46,3960 54,0602 35,8120 

Fuzzy 71,1679 48,8139 50,2281 45,0730 

Gabor 60,7664 46,5328 25,0921 35,1734 

JPEG 62,0894 51,0949 31,7062 25,2281 

Phog 53,1022 46,1679 49,0876 15,5109 

Simplecolor 71,5328 48,9507 50,9124 43,7956 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 38,9399 38,5437 62,6502 65,7876 

Binary 31,9799 32,2536 57,7555 65,0091 

Colorlayout 36,0401 34,2153 61,3595 64,5642 

Edge 30,7482 27,9197 58,7135 56,8887 

FCTH 35,9945 32,9836 58,0292 59,9909 

Fuzzy 38,1387 34,9909 59,2153 63,6861 

Gabor 34,8996 31,4781 50,0456 59..8996 

JPEG 25,5018 34,3066 50,8668 62,5456 

phog 27,3723 32,0712 57,7555 47,4909 

Simplecolor 38,3212 32,1168 59,3522 63,1843 
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36 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 60,4326 35,5636 42,7322 30,5368 

Binary 52,4136 34,3737 27,2160 15,0229 

Colorlayout 56,8248 34,9563 40,3454 21,4524 

Edge 41,9684 32,0641 35,7886 12,1099 

FCTH 53,6413 34,6442 41,1361 23,1794 

Fuzzy 59,0720 35,0395 36,7457 28,5476 

Gabor 49,8752 31,5023 16,7291 21,6604 

JPEG 76,4843 55,0252 25,4560 23,6321 

Phog 45,2559 31,5647 38,4727 30,2330 

Simplecolor 58,4686 33,7287 37,7237 28,7349 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 48,4578 38,3785 55,8654 55,7473 

Binary 18,4145 17,8527 40,4911 49,8752 

Colorlayout 23,0337 22,0558 44,7774 49,5839 

Edge 17,3117 16,1465 40,7824 38,7432 

FCTH 17,3117 20,8489 44,8190 45,5264 

Fuzzy 21,6812 20,2871 44,2780 48,3978 

Gabor 21,3067 20,3912 35,9342 45,5472 

JPEG 16,1049 36,2825 60,7295 75,2813 

phog 17,7695 18,1232 42,2389 41,6355 

Simplecolor 25,1352 21,1402 45,1311 47,2118 
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     Σενάριο WISP 

   

8 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 67,1470 50,9366 45,9654 33,4294 

Binary 65,7781 50,9366 28,8184 26,8012 

Colorlayout 64,6254 50,8646 56,0519 36,5994 

Edge 62,2478 48,0548 53,6023 23,2709 

FCTH 62,7522 49,9280 59,7983 40,7061 

Fuzzy 63,8329 50,5043 55,4755 44,5245 

Gabor 58,3573 49,4236 30,4035 35,7349 

JPEG 56,9885 50,8646 31,8444 25,0720 

Phog 50,4323 48,8473 54,1066 18,5159 

Simplecolor 64,9135 50,2882 56,1239 45,0288 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 35,9510 32,9971 60,0144 66,5706 

Binary 33,7869 31,2401 52,4496 42,8674 

Colorlayout 36,0231 34,7262 61,5274 63,9769 

Edge 34,3660 29,7550 57,6369 59,3660 

FCTH 24,5526 34,7262 60,3746 59,6542 

Fuzzy 38,4726 36,0951 60,7349 61,0231 

Gabor 37,8242 34,0778 56,1239 61,5274 

JPEG 32,8580 32,6369 53,5303 58,7896 

phog 34,5821 31,6282 59,0778 49,0634 

Simplecolor 34,5821 35,8790 59,9424 58,3573 
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16 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 52,3366 32,4559 37,7426 30,1252 

Binary 48,4461 32,8336 25,3016 15,7952 

Colorlayout 50,4570 34,9909 36,5996 21,8282 

Edge 45,0091 33,1993 34,0037 15,0274 

FCTH 48,7020 32,2852 42,4497 26,3254 

Fuzzy 51,1755 34,5887 36,7459 28,9945 

Gabor 45,1188 31,5174 18,0256 23,4369 

JPEG 43,5466 34,9909 22,7422 14,0037 

Phog 36,5265 31,5905 39,3784 9,6161 

Simplecolor 52,1755 34,0768 38,7203 30,4936 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 26,6472 21,5452 44,7239 47,7732 

Binary 19,6709 17,9525 37,9890 45,0091 

Colorlayout 23,8757 19,5247 43,6197 46,3620 

Edge 20,2194 83,4735 40,4753 41,2297 

FCTH 23,9122 21,2431 43,9854 41,9744 

Fuzzy 25,8501 20,9506 44,4241 36,7459 

Gabor 24,8995 19,5247 43,6197 46,3620 

JPEG 19,4647 18,4644 34,3327 43,1810 

phog 20,1828 17,5137 43,8391 33,4186 

Simplecolor 24,8629 21,5356 44,6801 42,9982 
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36 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 46,8745 30,2252 34,6567 29,2535 

Binary 42,4774 28,7788 32,8687 12,5345 

Colorlayout 43,0167 29,6850 33,9008 28,1424 

Edge 42,4402 29,6757 34,8633 12,2355 

FCTH 43,0533 28,3253 36,3341 20,1132 

Fuzzy 45,7757 30,2422 15,7676 20,8831 

Gabor 39,0644 25,9878 16,8676 35,2420 

JPEG 36,8378 27,6660 20,2425 10,2422 

Phog 35,9887 30,2423 33,4536 7,3550 

Simplecolor 45,8657 31,2235 34,9240 28,5355 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 24,6463 17,2424 42,3444 44,4261 

Binary 18,3545 32,5350 35,4243 43,3435 

Colorlayout 17,2353 16,3535 43,5355 45,3535 

Edge 17,2355 15,5350 39,5353 35,2344 

FCTH 20,4240 16,4545 38,3355 42,2345 

Fuzzy 23,9843 17,2253 41,2424 34,2425 

Gabor 16,4244 17,4243 40,4232 41,2424 

JPEG 14,2534 14,4244 30,5455 39,3424 

phog 15,2353 13,3990 35,4555 37,3535 

Simplecolor 24,2535 18,2253 41,8563 42,9976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Αικατερίνη Χ. Καρανικόλα 

176 

   

 

 

16 speakers 

Αλγόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  SMO LogitBoost NaïveBayes Ibk 

Autocolor 82,6931 58,4400 48,2732 48,0404 

Binary 81,6065 54,9476 24,4082 37,6407 

Colorlayout 85,3318 61,2340 67,4040 58,0132 

Edge 79,7439 57,6251 69,2666 42,1808 

FCTH 79,9379 58,9833 67,5204 45,6733 

Fuzzy 84,5945 60,6519 67,6368 61,6220 

Gabor 78,2693 55,3357 28,2111 52,7357 

JPEG 76,4843 55,0252 25,4560 23,6321 

Phog 72,7202 53,5894 23,3993 31,0827 

Simplecolor 85,4870 62,6310 72,0605 64,5324 

Αλόριθμοι 

Φ ί λ τ ρ α  Logistic J48 RandomForest MLP 

Autocolor 44,2763 41,7540 71,7880 80,9080 

Binary 45,0136 34,1094 65,8906 48,2732 

Colorlayout 54,0939 45,2464 75,2037 84,5557 

Edge 48,1180 34,4975 72,9530 81,2573 

FCTH 49,6314 44,2763 73,6903 75,8634 

Fuzzy 54,6760 47,5747 77,5708 80,5200 

Gabor 49,2045 37,7571 67,2099 79,2782 

JPEG 40,4734 36,2825 60,4579 77,2604 

phog 30,3464 35,8945 54,5208 28,9096 

Simplecolor 55,4133 49,9418 78,9678 80,9856 
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