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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Οη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ζε ζέζε λα 

γεληθεχζνπλ γηα νπνηαζδήπνηε θιάζε κε ίδηα αθξίβεηα. Γειαδή ζε έλα πξφβιεκα δχν 

θιάζεσλ - ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ - ν αιγφξηζκνο λα πξνβιέπεη κε ηελ ίδηα 

αθξίβεηα θαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά παξαδείγκαηα. Απηφ είλαη θπζηθά ε ηδαληθή 

θαηάζηαζε. ε πνιιέο εθαξκνγέο νη αιγφξηζκνη θαινχληαη λα κάζνπλ απφ έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ, ην νπνίν πεξηέρεη πνιχ πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα απφ ηε κηα θιάζε ζε ζρέζε 

κε ηελ άιιε. Δλ γέλεη, νη επαγσγηθνί αιγφξηζκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα 

ζθάικαηα. Ωο ζπλέπεηα νη θιάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ιίγεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

αγλνεζνχλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο επεηδή ην θφζηνο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ηεο ππεξ-

αληηπξνζσπεπφκελεο θιάζεο μεπεξλά ην θφζηνο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ηεο κηθξφηεξε 

θιάζε. Σν πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελή ζπλφισλ δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη θαη ζε πνιιέο 

πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο φπσο ζηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, ζηε ξνκπνηηθή, ζηηο δηαδηθαζίεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζηελ αλίρλεπζε ιαζψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε δνθηκή ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο. 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν ‘Μεραληθή Μάζεζε κε Αλνκνηνγελή 

Γεδνκέλα’ (Machine Learning with Imbalanced Data) αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απνδνηηθήο ρξήζεο αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ζε 

αλνκνηνγελή/αληζνθαηαλεκεκέλα δεδνκέλα. Η δηπισκαηηθή πεξηιακβάλεη κία γεληθή 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο θαη ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ. Παξνπζηάδεηαη πιήζνο αιγνξηζκηθψλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ, φπσο νη αιγφξηζκνη AdaCost, Cost 

Senistive Boosting, Metacost θαη άιινη. Παξαηίζεληαη νη κεηξηθέο αμηνιφγεζεο ησλ 

κεζφδσλ Μεραληθήο Μάζεζεο ζε αλνκνηνγελή δεδνκέλα, φπσο νη θακπχιεο δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ROC curves), θακπχιεο αθξίβεηαο (PR curves) θαη 

θακπχιεο θφζηνπο.  

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη έλαο πβξηδηθφο αιγφξηζκνο πνπ 

ζπλδπάδεη ηηο ηερληθέο OverBagging θαη Rotation Forest. πγθξίλεηαη ν πξνηεηλφκελνο 

αιγφξηζκνο ζε έλα ζχλνιν αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ κε άιινπο αιγφξηζκνπο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγφξηζκνπ. Σειηθά δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο θαη δίλνληαη ρξήζηκεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 
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ABSTRACT 

  

Machine Learning (ML) algorithms can generalize for every class with the same 

accuracy. In a problem of two classes, positive (true) and negative (false) cases-the 

algorithm can predict with the same accuracy the positive and negative examples that is the 

ideal case. In many applications ML algorithms are used in order to learn from data sets 

that include more examples from the one class in relationship with another class. In general 

inductive algorithms are designed in such a way that they can minimize the occurred 

errors. As a conclusion the classes that contain some cases can be ignored in a large 

percentage since the cost of the false classification of the super-represented class is greater 

than the cost of false classification of lower class. The problem of imbalanced data sets is 

occurred in many ‘real’ applications, such as medical diagnosis, robotics, industrial 

development processes, communication networks error detection, automated testing of 

electronic equipment and in other related areas.  

This dissertation entitled ‘Machine Learning with Imbalanced Data’ is referred to 

the solution of the problem of efficient use of ML algorithms with imbalanced data sets. 

The thesis includes a general description of basic ML algorithms and related methods for 

solving imbalanced data sets. A number of algorithmic techniques for handling imbalanced 

data sets is presented, such as Adacost, Cost Sensitive Boosting, Metacost and other 

algorithms. The evaluation metrics of ML methods for imbalanced datasets are presented, 

including the ROC (Receiver Operating Characteristic) curves, the PR (Precision and 

Recall) curves and cost curves. 

A new hybrid ML algorithm combining the OverBagging and Rotation Forest 

algorithms is introduced and the proposed algorithmic procedure is compared with other 

related algorithms by using the WEKA operational environment. Experimental results 

demonstrate the performance superiority of the proposed algorithm. Finally, the 

conclusions of this research work are presented and several future research directions are 

given.     
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Η παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν ‘Μεραληθή Μάζεζε κε Αλνκνηνγελή 

Γεδνκέλα’ (Machine Learning with Imbalanced Data) απνηειεί κία Γηαηξηβή (Tractactus-

Thesis) πνπ νινθιεξψζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ‘Μαζεκαηηθά 

ησλ Τπνινγηζηψλ θαη Τπνινγηζηηθή Ννεκνζχλε’ ηνπ Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

Η Γηαηξηβή αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνδνηηθήο ρξήζεο 

αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο κεραληθήο κάζεζεο γηα ηάμεηο αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη κία γεληθή πεξηγξαθή βαζηθψλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο, ην 

πξφβιεκα αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ηνπο, 

αιγνξηζκηθέο ηερληθέο γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα θαη ζρεηηθά αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα. 

Παξνπζηάδεηαη κία ζπλνπηηθή αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζηα 

πξνεγνχκελα ζέκαηα θαη κία αμηνιφγεζε αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. Πξνηείλεηαη 

κία ηάμε λέσλ πβξηδηθψλ αιγνξίζκσλ (hybrid algorithms) κεραληθήο κάζεζεο γηα έλα 

ζχλνιν αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξφκνησλ 

αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ, δείρλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Η Γηαηξηβή θαηαιήγεη κε ηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηείλεη 

δηάθνξα λέα εξεπλεηηθά ζέκαηα γηα κειινληηθή εξεπλεηηθή εξγαζία. ηε Γηαηξηβή 

πεξηιακβάλνληαη παξαξηήκαηα κε πιεξνθνξίεο γηα θαηαλφεζε βαζηθψλ θαη ζεκειησδψλ 

ελλνηψλ θαη νξηζκψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελφ ηεο, φπσο π.ρ. κάζεζε, αιγφξηζκνη, 

αλνκνηνγελή δεδνκέλα, εξγαιεία ινγηζκηθνχ κεραληθήο κάζεζεο. Πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη παξαπνκπέο, θαζψο επίζεο έλα ιεμηιφγην (γισζζάξην) κε 

ζρεηηθνχο ηερληθνχο φξνπο θαη θξάζεηο.      

Απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο δεκνζηεχηεθαλ ζην πέκπην δηεζλέο 

ζπλέδξην IISA 2014 (ISSA 2014: The Fifth International Conference on Information, 

Intelligence, Systems and Applications). 
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1.  ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Οη βαζηθέο πξσηαξρηθέο έλλνηεο ηεο Μάζεζεο (Learning), Ννεκνζχλεο 

(Intelligence) θαη Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ (Data Mining) κε ηηο αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο 

έλλνηεο ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο (Machine Learning), Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (Artificial 

Intelligence) θαη Δμφξπμεο Αλνκνηνγελψλ πλφισλ Γεδνκέλσλ (Imbalanced Data Sets) 

απφ κεγάιεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη αιιειν-επηδξνχζεο κεηαμχ 

ηνπο φζνλ αθνξά ζεσξεηηθά θαη εθαξκνζκέλα πξνβιήκαηα ησλ ππνινγηζηηθψλ επηζηεκψλ 

(computing sciences) θαη ησλ πνιππνίθηισλ εθαξκνγψλ ηνπο.  

Η κάζεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε εκπεηξηψλ αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ. Αλαθέξνληαη δηάθνξεο κνξθέο 

κάζεζεο, ηαμηλνκήζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεηο, φπσο επαγσγηθή (Jevons, 1874; Plotkin, 1971; 

Quilan, 1990), ππνινγηζηηθή ζπιινγηθή (Kolmogorov, 1965; Kearns and Vazirani,1994; 

Antony and Bartlett, 1999), εληζρπηηθή κάζεζε, κάζεζε δέλδξσλ απνθάζεσλ 

(Friejenbaum,1961;Breimann et al.,1984;Breiman,1996), ζηαηηζηηθέο κέζνδνη κάζεζεο 

(DeGroot,1970;Hastie et al.,2001;Domingos and Pazzani,1997;Elkan,1997,Cristianni and 

Scholkopf,2002) ζρέζεηο γλψζεο θαη κάζεζεο (Fikes et al.,1972;Mitchel et 

al.,1986;Minton 1988; Dietterich,1990).  

Ο φξνο Σερλεηή Ννεκνζχλε (ΣΝ) αλαθέξεηαη ζε έλα ζρεηηθά λέν επηζηεκνληθφ πεδίν 

πνπ πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα απιψλ θαη πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ, φπσο π.ρ. 

θαηαλφεζε αλζξψπηλεο ζθέςεο, θαηαζθεπή λνεκφλσλ νληνηήησλ, γεληθέο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο θαη αληίιεςεο, ζπζηεκαηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε δηαλνεηηθψλ εξγαζηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, δηαδηθαζίεο ζθέςεο, ζπιινγηζηηθή, ζπκπεξηθνξά, λνεκνζχλε, 

νξζνινγηθφηεηα, αλαπαξάζηαζε γλψζεο, κεραληθή κάζεζε θ.α.. πλνπηηθά 

παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο ΣΝ, βαζηθέο αξρέο, εμέιημε θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο 

θαη εθαξκνγέο ηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία.  
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1.2  Μάζεζε Μεραλώλ θαη Δθαξκνγέο 

 

1.2.1 Δηζαγσγή 

Η Μεραληθή Μάζεζε ή Γλσζηαθέο Μεραλέο (Machine Learning), έλαο θιάδνο 

ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, είλαη έλα επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ 

θαη αλάπηπμε αιγνξίζκσλ πνπ δέρνληαη σο είζνδν (input) εκπεηξηθά δεδνκέλα, φπσο 

εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ αηζζεηήξεο (sensors) ή βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη δίλεη ζρέδηα ή 

ζρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθφκελσλ κεραληζκψλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηα δεδνκέλα. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγλψζησλ βαζηθψλ θαηαλνκψλ 

πηζαλνηήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

απνδνηηθφ ηξφπν απφ έλα εθπαηδεπφκελν. Σέηνηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

πεξηπηψζεηο πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ.  

Έλα απφ ηα θχξηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο κάζεζεο κεραλψλ είλαη ν ζρεδηαζκφο 

αιγνξίζκσλ πνπ αλαγλσξίδνπλ πνιπζχλζεηα ζρέδηα θαη λα ιάβνπλ λνήκνλεο απνθάζεηο 

βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ. Μία βαζηθή δπζθνιία είλαη φηη ε νκάδα φισλ ησλ 

δπλαηψλ ζπκπεξηθνξψλ κε φια ηα πηζαλά δεδνκέλα εηζφδνπ είλαη πνιχ κεγάιε γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί (επηιεγκέλα δεδνκέλα 

[training data]). Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, ν εθπαηδεπφκελνο (learner) πξέπεη λα 

γεληθεχζεη απφ ηα δεδνκέλα παξαδείγκαηα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξάγεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα λέα πξνβιήκαηα.     

Η Μάζεζε Μεραλψλ κπνξεί ελαιιαθηηθά λα νξηζζεί σο έλα επηζηεκνληθφ πεδίν 

πνπ πξνζδίδεη ζηνπο ππνινγηζηέο ηελ ηθαλφηεηα λα κάζνπλ ρσξίο λα έρνπλ άκεζα 

πξνγξακκαηηζζεί γηα ηέηνην ζθνπφ, Samuel 1959. O A. Samuel, έλαο Ακεξηθαλφο 

θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Stanford, πξσηνπφξνο ζηα πεδία Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη 

Παηγλίσλ Τπνινγηζηψλ, παξνπζίαζε ην 1959 έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή γηα ην παηγλίδη 

Νηάκαο (Checkers-playing program), πνπ ζεσξείηαη σο ην πξψην πξφγξακκα απην-

κάζεζεο ππνινγηζηή.  Έλαο πιένλ ηππηθφο νξηζκφο ζρεηηθφο κε ηελ Δθκάζεζε Μεραλψλ 

αλαθέξεη φηη ‘ππογπάμμαηα ςπολογιζηών μποπούν να μάθοςν ηην εμπειπία Ε, όζον αθοπά 

μεπικέρ ηάξειρ έπγυν  T (Tasks) και μέηπυν απόδοζηρ P (Performance Measures), εάν οι 

αποδόζειρ ηοςρ ζηα έπγα Τ, όπυρ μεηπήθηκαν με P, βεληιώνεηαι με ηην εμπειπία Ε’, Mitchell 

1997. 



  ΛΤΠΙΣΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

 

 14 

Αλαθέξεηαη φηη κία κεραλή καζαίλεη θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ηελ δνκή ηνπ, ην 

πξφγξακκα ή δεδνκέλα, πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ ή ζε αληαπφθξηζε 

εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε ε αλακελφκελε απφδνζε ζα βειηησζεί. Σέηνηεο 

αιιαγέο φπσο ε πξφζζεζε εγγξαθψλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ, αλήθνπλ ζε δηθαηνδνζίεο 

άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη γεληθά είλαη γλσζηέο σο κάζεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ε απφδνζε κίαο κεραλήο αλαγλψξηζεο νκηιίαο βειηηψλεηαη κεηά απφ ην άθνπζκα 

δηαθφξσλ δεηγκάησλ ηεο νκηιίαο ελφο αηφκνπ, θαηαλννχκε θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

κεραλή έρεη κάζεη. Η Μάζεζε Μεραλψλ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε αιιαγέο ζε ζπζηήκαηα 

πνπ εθηεινχλ δηαδηθαζίεο (αλαγλψξηζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφο, έιεγρνο ξνκπφη, 

πξνβιέςεηο, θιπ.), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε (ΑΙ).  

Γηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Μάζεζε Μεραλήο, 

φπσο  

 ηαηηζηηθή  (Anderson 1958), 

 Μνληέια Δγθεθάινπ (McCulloch et al. 1943, Rosenblatt 1958, Sejnowski et al. 

1988, Gluk et al. 1989), 

 Πξνζαξκνζκέλε Θεσξία Διέγρνπ (Bolling et al. 1988, Sutton et al. 1987) 

 Σερλεηή Ννεκνζχλε (Samuel 1959, Carbonell 1983, Laird et al. 1986, Minton 

1988, Kolodner 1993, Quinlan 1990, Muggleton 1991, Etzioni 1993,  Lavra et al. 

1994) 

 Δμειηθηηθά Μνληέια [Evolutionary Models] (Γελεηηθνί Αιγφξηζκνη (Holland 1975, 

Γελεηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (Koza 1992-1994)).   

  

1.2.2 Δθαξκνγέο Μάζεζεο Μεραλώλ 

χκθσλα κε ην έγθπξν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζρήκα ηαμηλφκεζεο ηεο ACM γηα ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε Μάζεζε Μεραλψλ είλαη έλαο θιάδνο ηεο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (Artificial Intelligence), πνπ απνηειεί κία ππνθαηεγνξία ησλ 

Μεζνδνινγηψλ Τπνινγηζκψλ, βαζηθήο θαηεγνξίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Σν πνιπδηάζηαην θάζκα εθαξκνγψλ ηεο Μάζεζεο Μεραλψλ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζεκαληηθά γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Εθαξκνγέο Πξνεγκέλσλ Υπνινγηζκώλ 

Νφεζε Μεραλψλ (Machine perception) 

Δλφξαζε Τπνινγηζηψλ (Computer vision) 

Δπεμεξγαζία Φπζηθψλ Γισζζψλ (Natural language processing) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_perception
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
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Αλαγλψξηζε ρεδίσλ (Syntactic pattern recognition) 

Μεραλέο Αλαδήηεζεο (Search engines) 

Γεληθέο Εθαξκνγέο Υπνινγηζκώλ 

Μεραληθή Λνγηζκηθνχ (Software engineering) 

Μεηαθηλήζεηο Ρνκπφη (Robot locomotion) 

Αλαγλψξηζε Οκηιίαο θαη Υεηξνγξάθσλ (Speech and handwriting recognition) 

Πξνζαξκνδφκελνη Ιζηφηνπνη  (Adaptive websites) 

Αλαγλψξηζε Αληηθεηκέλσλ ζηελ Δλφξαζε Τπνινγηζηψλ (Object recognition in Computer 

vision) 

Παίμηκν Παηγλίσλ (Game playing) 

Δμφξπμε Αθνινπζηψλ (Sequence mining) 

Δμφξπμε Γλσκψλ (Sentiment Analysis or Opinion Mining) 

Σςναιζθημαηικοί Τπνινγηζκνί (Affective computing) 

Αλάθηεζε Πιεξνθνξηψλ (Information Retrieval) 

πληζηψκελα πζηήκαηα (Recommender systems) 

Πξνεγκέλνη Υπνινγηζκνί θαη Οηθνλνκία 

Τπνινγηζηηθή Οηθνλνκία (Computational finance) 

Αλάιπζε Αγνξάο Μεηνρψλ (Stock market analysis) 

Αλίρλεπζε Απάηεο Πηζησηηθψλ Καξηψλ (Detecting credit card fraud) 

Πξνεγκέλνη Υπνινγηζκνί θαη Ιαηξηθή 

Βηνπιεξνθνξηθή (Bioinformatics) 

Μέζα Αιιειεπίδξαζεο Δγθεθάινπ-Μεραλψλ (Brain-machine interfaces) 

Υεκεηνπιεξνθνξηθή (Cheminformatics) 

Ιαηξηθέο Γηαγλψζεηο (Medical diagnosis) 

Γνκεκέλνο Έιεγρνο Τγείαο (Structural health monitoring) 

Σαμηλφκεζε Αθνινπζηψλ DNA (Classifying DNA sequences) 

 

1.3 Μάζεζε: Μνξθέο Μάζεζεο 

Οη πξάθηνξεο κάζεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία εθηέιεζεο, ηα 

νπνία απνθαζίδνπλ πνηεο ελέξγεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαη ζηνηρεία κάζεζεο πνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Syntactic_pattern_recognition
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engines
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Robot_locomotion
http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition
http://en.wikipedia.org/wiki/Handwriting_recognition
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_website
http://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Affective_computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Retrieval
http://en.wikipedia.org/wiki/Recommender_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_finance
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Οη εξεπλεηέο κεραληθήο κάζεζεο ρξεζηκνπνηνχλ κία κεγάιε πνηθηιία ζηνηρείσλ 

κάζεζεο ησλ νπνίσλ ε ζρεδίαζε επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκφδνληαη. 

Η ζρεδίαζε απηή επεξεάδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

(i) πνίεο ζπληζηψζεο ζηνηρείσλ εθηέιεζεο πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ, 

(ii) πνίεο αλαδξάζεηο πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηε κάζεζε ησλ ζπληζησζψλ 

απηψλ, 

(iii) πνίεο αλαπαξαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπληζηψζεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη, ελψ νη 

ζπληζηψζεο ησλ πξαθηφξσλ πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ζηφρνπο. Γηα θάζε 

κία απφ ηηο ζπληζηψζεο κπνξεί λα ππάξμεη κάζεζε κέζα απφ θαηάιιειε αλάδξαζε.  

Ο ηχπνο αλάδξαζεο γηα ηε κάζεζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο 

καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξάθηνξεο. Η κεραληθή κάζεζε 

πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κάζεζεο: 

 (i) επηβιεπφκελε κάζεζε (supervised learning): κάζεζε ζπλάξηεζεο απφ 

παξαδείγκαηα εηζφδσλ θαη εμφδσλ πξαθηφξσλ, 

 (ii) κε-επηβιεπφκελε κάζεζε (unsupervised learning): κάζεζε πξνηχπσλ 

εηζφδσλ ρσξίο λα δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο εμφδσλ, 

(iv) εληζρπηηθή κάζεζε: ρξήζε παξαηεξεκέλσλ εηδψλ αλαδξάζεσλ (αληακνηβέο 

ή εληζρχζεηο) γηα κάζεζε (ζρεδφλ) βέιηηζηεο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία αιγνξίζκσλ κάζεζεο ρξεηάδνληαη αλαπαξαζηάζεηο γλσζηψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπληζηψζεο ησλ πξαθηφξσλ, π.ρ. αιγφξηζκνο 

κάζεζεο γηα πηζαλνηηθέο πεξηγξαθέο (δίθηπα Bayes) γηα ζπκπεξαζκαηηθέο ζπληζηψζεο 

πξαθηφξσλ ζεσξίαο απνθάζεσλ, αιγφξηζκνο κάζεζεο γηα γξακκηθά ζηαζκηζκέλα 

πνιπψλπκα γηα ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο ζε πξνγξάκκαηα παηρληδηψλ θ.α.. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ ζπζηεκάησλ ρξεηάδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα 

πξνεγνπκέλσλ γλψζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλζξψπηλεο κάζεζεο πξνθχπηεη κέζα 

ζηα πιαίζηα κεγάινπ φγθνπ ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ επξίζθνληαη ζην 

Γηαδίθηπν (Internet) θαη ζε ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκελσλ (data bases).   
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1.3.1 Δπαγσγηθή Μάζεζε 

Η επαγσγηθή κάζεζε αθνξά ηε κάζεζε ζπλαξηήζεσλ απφ παξαδείγκαηα εηζφδσλ θαη 

εμφδσλ ησλ. Η κάζεζε κε δηαθξηηέο ηηκέο νλνκάδεηαη ηαξινόμηζη, ελψ ε κάζεζε ζπλερψλ 

ζπλαξηήζεσλ θαιείηαη παλινδπόμηζη. 

Η επαγσγηθή κάζεζε πεξηιακβάλεη ηελ εχξεζε κίαο ζπλεπνχο ππφζεζεο πνπ 

ζπκθσλεί κε ηα παξαδείγκαηα. Η δπλαηφηεηα εχξεζεο κίαο απιήο ζπλεπνχο ππφζεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ ππνζέζεσλ. Σν πξφβιεκα κάζεζεο ραξαθηεξίδεηαη 

σο εθηθηφ αλ ν ρψξνο ππνζέζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε, δηαθνξεηηθά 

ην πξφβιεκα κάζεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο αλέθηθην (Jevons, 1874; Plotkin, 1971; Quilan, 

1990).  

 

1.3.2 Τπνινγηζηηθή Μάζεζε 

Η ζεσξία ππνινγηζηηθήο κάζεζεο (computational learning theory) είλαη έλα πεδίν 

πνπ αλήθεη ζηε ηνκή ησλ ηξηψλ ζπλφισλ: ΣΝ, ζηαηηζηηθή θαη ζεσξεηηθή επηζηήκε 

ππνινγηζηψλ. Οη αιγφξηζκνη κάζεζεο πνπ επηζηξέθνπλ ππνζέζεηο πνπ είλαη πηζαλψο 

πξνζεγγηζηηθά ζσζηέο νλνκάδνληαη αιγόξηζκνη κάζεζεο PAC (probably approximately 

correct). 

Μία ππφζεζε h ζεσξείηαη πξνζεγγηζηηθά ζσζηή αλ ην αληίζηνηρν ζθάικα e(h) είλαη 

κηθξφηεξν ή ίζν κίαο κηθξήο ζηαζεξάο ε, δειαδή  e(h) ε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα 

ηελ επηινγή ηεο απινχζηεξεο ζπλεπνχο ππφζεζεο απνηειεί ην απνθαινχκελν ‘μπξάθη 

Ockham’ (Ockham’s Razor)(William of Ockham, 1285-1349), δειαδή επηιέμηε ηελ 

απινχζηεξε ππφζεζε πνπ ζπκθσλεί κε ηα δεδνκέλα.  

Η ζεσξία ππνινγηζηηθήο κάζεζεο αλαιχεη ηελ πνιππινθφηεηα δείγκαηνο θαη ηελ 

ππνινγηζηηθή δπζθνιία ηεο επαγσγηθήο κάζεζεο (Plotkin, 1971;, Shavlik and Dietterich, 

1990; Weiss and Kulikowski, 1991; Kearns and Vazirani, 1994; Antony and Bartlett, 

1999).   

 

1.3.3 ηαηηζηηθέο Μέζνδνη Μάζεζεο 

Οη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαηαζθεπή 

πνιχπινθσλ κνληέισλ, φπσο ηα δίθηπα Bayes θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα. Η κάζεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κία κνξθή αβέβαηεο ζπιινγηζηηθήο απφ παξαηεξήζεηο. Η δηεξγαζία 

κάζεζεο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή δηαδηθαζίαο πηζαλνηηθνχ ζπκπεξαζκνχ (ηχπνπ Bayes), 
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νπφηε παξέρεη γεληθέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ππεξπξνζαξκνγήο, ζνξχβνπ θαη βέιηηζηεο 

πξφβιεςεο. 

Η κάζεζε θαηά Bayes (Bayesian Learning) ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα θάζε 

ππφζεζεο  κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη θάλεη πξνβιέςεηο ζε απηή ηε βάζε. Οη πξνβιέςεηο 

γίλνληαη κε ρξήζε φισλ ησλ ππνζέζεσλ, πνπ είλαη ζηαζκηζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

πηζαλφηεηέο ηνπο, αληί κε ρξήζε κίαο κφλν βέιηηζηεο ππφζεζεο (DeGroot, 1970; Berger, 

1985; Gelman et al., 1995; Hastie et al., 2001). Βαζηθέο πνζφηεηεο ζηελ πξνζέγγηζε Bayes 

είλαη: (i) ε εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα θάζε ππφζεζεο θαη (ii) ε πηζαλνθάλεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θάησ απφ θάζε ππφζεζε. 

Οη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ‘μάθηζη παπαμέηπυν με πλήπη 

δεδομένα’ (complete data parameter learning), πνπ ππνινγίδεη αξηζκεηηθέο παξακέηξνπο 

γηα έλα κνληέιν πηζαλνηήησλ κε ζηαζεξή δνκή. Σν πξφβιεκα κάζεζεο παξακέηξσλ 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο κε πιήξε δεδνκέλα γηα έλα δίθηπν Bayes αλαιχεηαη ζε 

αλεμάξηεηα πξνβιήκαηα κάζεζεο κε θαζέλα λα αληηζηνηρεί ζε θάζε παξάκεηξν. 

Σν πιένλ ζχλεζεο κνληέιν δηθηχνπ Bayes πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεραληθή κάζεζε 

είλαη ην απνθαινχκελν ‘απιντθό κνληέιν Bayes’ (naïve Bayes model) πνπ ζεσξεί φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ππφ ζπλζήθε αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο κε δεδνκέλε ηελ θαηεγνξία 

(Domingos and Pazzani, 1997; Elkan, 1997).  

Σα κνληέια, πνπ βαζίδνληαη ζε ζηηγκηφηππα, αλαπαξηζηνχλ θαηαλνκέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπιινγέο ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο, φπνπ ν αξηζκφο παξακέηξσλ 

απμάλεηαη αλάινγα κε ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο. Η κέζνδνο ‘πιεζηέζηεξνπ γείηνλα’ 

εμεηάδεη ζηηγκηφηππα πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζην εξεπλνχκελν ζεκείν, ελψ νη 

‘κέζνδνη ππξήλσλ’ (κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο) ζρεκαηίδνπλ έλα ζηαζκηζκέλν 

(σο πξνο ηελ απφζηαζε) ζπλδπαζκφ φισλ ησλ ζηηγκηνηχπσλ (Aizerman et al., 1964; Boser 

et al., 1992; Vapnik, 1998; Cristianini and Scholkopf, 2002). 

Σα λεπξσληθά δίθηπα είλαη πνιχπινθεο πνιπ-παξακεηξηθέο κε-γξακκηθέο 

ζπλαξηήζεηο, ησλ νπνίσλ νη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ ζνξπβψδε 

δεδνκέλα θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο εθαξκνγέο (Cowan and Sharp, 1988; 

Bishop, 1995; Ripley, 1996). Σα λεπξσληθά δίθηπα πνιιψλ επηπέδσλ (κε πξνο ηα εκπξφο 

ηξνθνδφηεζε ζήκαηνο) κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ αξθεηέο κνλάδεο. Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο εμφδνπ 

κπνξεί λα γίλεη εθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν ‘οπιζθοδιάδοζηρ’ γηα ηε κέζνδν ‘καηάβαζηρ 

πλαγιάρ’ ζην ρψξν παξακέηξσλ. Ο απνθαινχκελνο ‘αηζζεηήξαο’ (perceptron) είλαη έλα 
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λεπξσληθφ δίθηπν κε πξνο ηα εκπξνο ηξνθνδφηεζε ζήκαηνο ρσξίο θξπθέο κνλάδεο, πνπ 

κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη κφλν ‘γξακκηθά δηαρσξίζηκεο ζπλαξηήζεηο’ (Rosenblatt, 1957).     

 

1.3.4 Δληζρπηηθή Μάζεζε 

Η εληζρπηηθή κάζεζε (reinforcement learning) ρξεζηκνπνηεί παξαηεξεκέλεο 

εηδηθέο αλαδξάζεηο (αληακνηβέο ή εληζρχζεηο) γηα ηε κάζεζε (ζρεδφλ) βέιηηζησλ 

πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζε πνιιά πνιχπινθα πεδία ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην 

κφλν εθηθηφ ηξφπν γηα εθπαίδεπζε πξνγξακκάησλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη πςειά 

επίπεδα απνδφζεσλ. Βέιηηζηε πνιηηηθή είλαη ε πνιηηηθή πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ 

αλακελφκελε ζπλνιηθή αληακνηβή. Η εληζρπηηθή κάζεζε ζεσξείηαη έλαο κηθξφθνζκνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ΣΝ, πνπ κειεηάηαη ζε δηάθνξα απινπνηεκέλα πεξηβάιινληα 

γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφνδνο.  

Η παζεηηθή κάζεζε (passive learning) αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε ρξεζηκφηεηαο 

θαηαζηάζεσλ ή δεπγψλ θαηαζηάζεσλ-ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο κάζεζεο 

κνληέισλ πεξηβάιινληνο. Η ελεξγεηηθή κάζεζε (active learning) αλαθέξεηαη ζηελ 

εμεξεχλεζε (exploration), φπνπ νη πξάθηνξεο πξέπεη λα κάζνπλ ηη θάλνπλ θαη λα βηψζνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα γηα ην πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα κάζνπλ πσο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κέζα ζε απηφ.  

Η εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη θαηαζηάζεηο θαη ε 

πιεξνθφξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

‘πποζαπμόζιμορ δςναμικόρ ππογπαμμαηιζμόρ’ (adaptive dynamic programming), πνπ 

καζαίλεη ην κνληέιν κεηάβαζεο πεξηβάιινληνο θαζψο πξνρσξά θαη επηιχεη αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο απνθάζεσλ Markov κε ρξήζε κεζφδσλ δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.   

Η ‘ιεπαπσική ενιζσςηική μάθηζη’ (hierarchical reinforcement learning) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ (ζε πνιιά αθαηξεηηθά επίπεδα) κε πνιχπινθεο 

ζπκπεξηθνξέο (Forestier and Varaiya, 1975; Parr and Russell, 1998; Dietterich, 2000; 

Sutton et al., 2000; Andre and Russell, 2002). 
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2. ΒΑΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

2.1 Μεραληθή Μάζεζε 

Μεραληθή Μάζεζε (Machine Learning) θαιείηαη ε δεκηνπξγία κνληέισλ ή 

πξνηχπσλ απφ ζχλνια δεδνκέλσλ κε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δθηφο απφ 

νξηζκνχο ηεο Μάζεζεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί (Simon, 1983; Minsky, 1985; Michalski 

1986) ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνπλ δνζεί δηάθνξνη ζρεηηθνί νξηζκνί γηα ηε Μεραληθή 

Μάζεζε (Carbonell, 1987; Mitchell, 1997; Witten & Frank, 2000)  

Έλα Γλσζηηθό ή Γλσζηαθό ύζηεκα (cognitive system) είλαη έλα θπζηθφ ή 

ηερλεηφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ κε ηδηφηεηεο κάζεζεο, ζπιινγηζκνχ, 

αληίιεςεο, ιήςεο απνθάζεσλ, επηθνηλσλίαο, δξάζεο θ.α., κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δχν 

βαζηθέο ηδηφηεηεο:  

(i) απφθηεζε γλψζεο θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ,  

(ii) βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο ελεξγεηψλ κε επαλαιήςεηο (δειαδή βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ).    

Ο άλζξσπνο παξαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη 

απινπνηεκέλεο (αθαηξεηηθέο) παξαζηάζεηο ηνπ, θαηαζθεπάδεη δηάθνξα κνληέια, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε κεζφδνπο επαγσγηθήο κάζεζεο (inductive 

learning) θαη επαγσγή (induction). Δπηπξφζζεηα, ν άλζξσπνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δηάθνξεο λέεο δνκέο πνπ θαινχληαη ππόηςπα (patterns). 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηέηνησλ πξνηχπσλ θαη κνληέισλ απφ δηάθνξα ζχλνια 

δεδνκέλα θαιείηαη κεραληθή κάζεζε (machine learning). 

 

2.2 Βαζηθέο Αξρέο Αιγνξίζκσλ Μεραληθήο Μάζεζεο 

 

2.2.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αιγνξίζκσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα κνληέιν ηαμηλφκεζεο θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα ζηηγκηφηππα ζε 

έλα ζχλνιν ειέγρνπ. 

Ο θάζε αιγφξηζκνο βαζίδεηαη ζε μερσξηζηά πνζνηηθά κέηξα, έηζη ψζηε λα αλαιχεη 

δηαθνξεηηθά ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ δέρεηαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη δηαθνξεηηθά 
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κνληέια ηαμηλφκεζεο. Κάπνηα βαζηθά κνληέια είλαη ηα δέληξα απνθάζεσλ φπσο νη πην 

γλσζηνη αιγφξηζκνη είλαη  ID3 θαη C4.5, νη πηζαλνθξαηηθνί θαηεγνξηνπνηεηέο φπσο ν 

Naive Bayes, NaiveBayesNominal, θαη NaiveΒayesSimple, νη δηαθξηηηθνί 

θαηεγνξηνπνηεηέο φπσο νη multinomial θαη linear logistic regression θ.α. 

Σα βαζηθά βήκαηα εθηέιεζεο είλαη δχν, αξρηθά ην ζηάδην εθκάζεζεο θαη ην ζηάδην 

ηαμηλφκεζεο. ην πξψην ζηάδην ν αιγφξηζκνο ηαμηλνκεηή θαηαζθεπάδεη ηνλ ηαμηλνκεηή 

(classifier) θαη αλαιχεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο φπνπ αλαπαξηζηάηαη ζπλήζσο 

σο δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ (feature vector) ηεο κνξθήο 1 2, ,..., nX x x x  , κε ix ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηηγκηνηχπνπ πνπ αλήθνπλ ζε κηα θιάζε. ην δεχηεξν ζηάδην 

εθηηκάηαη ε αθξίβεηα ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, κε ηηο κεζφδνπο  απνηίκεζεο 

αθξίβεηαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΝΟΝΕ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΝΟΛΟΤ

ΝΕΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 

ρήκα 2.1: Λεηηνπξγηθφηεηα Αιγνξίζκνπ Σαμηλφκεζεο (ην πξψην ζηάδην ν αιγφξηζκνο 

ηαμηλνκεζεο θαηαζθεπάδεη ηνλ ηαμηλνκεηή θαη αλαιχεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Ο 

αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θαη σο ζχλνια θαλφλσλ, ηνπο  θαλφλεο ηαμηλφκεζεο 

γηα λεα δεδνκελα ή ηα δεδνκέλα ζπλφινπ.) 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο, ζηφρνο καο είλαη ην ζχζηεκα λα κάζεη 

απφ κηα ζπλάξηεζε ζηφρν (target function) επαγσγηθά θαη λα εθθξάζεη ηα δεδνκέλα 

σο έλα κνληέιν. Τπάξρνπλ δπν είδε κάζεζεο γηα ηα δεδνκέλα, κάζεζε κε επίβιεςε 
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θαη κάζεζε ρσξίο επίβιεςε. ε απηφ ην εδάθην, ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα κε ηε 

κάζεζε κε επηβιεπφκελα ζηνηρεία. 

 ηε κάζεζε κε επίβιεςε παξαηεξνχληαη δπν είδε πξνβιεκάησλ (learning tasks). 

Σν πξψην είλαη ε ηαξινόμηζη (classification), ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη κνληέια 

πξφβιεςεο δηαθξηηψλ θιάζεσλ. ην δεχηεξν, ην νπνίν είλαη ε 

παλινδπόμηζη/παπεμβολή (regression), δεκηνπξγνχληαη κνληέια πξφβιεςεο 

αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πην 

βαζηθψλ αιγνξίζκσλ ζηε κεραληθή κάζεζεο, φπσο κάζεζε ελλνηψλ (concept 

learning), δέλδξα ηαμηλφκεζεο απφθαζεο (decision trees), κάζεζε θαλφλσλ 

ηαμηλφκεζεο (classification rules), κάζεζε θαηά πεξίπησζε (instance-based learning), 

κάζεζε θαηά Bayes (Bayesian learning), παξεκβνιή ή παιηλδξφκεζε (regression), 

λεπξσληθά δίθηπα (neural networks) θαη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (support 

vector machines). 

 

2.2.2 Γέλδξα Σαμηλόκεζεο/ Απόθαζεο 

Σα δέληξα ηαμηλφκεζεο είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηαμηλφκεζεο ζηνπο 

αιγφξηζκνπο κάζεζεο. Η κέζνδνο απηή παίξλεη σο είζνδν έλα δηάλπζκα ηηκψλ ζε 

θάπνηεο ηδηφηεηεο θαη επηζηξέθεη κηα έμνδν. Απηή ε έμνδνο κπνξεί λα είλαη δηαθξηηή, 

νπφηε νξίδεηαη έλα πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο, ελψ αλ ε έμνδνο απηή είλαη ζπλερήο 

έρνπκε έλα πξφβιεκα παιηλδξφκεζεο. Κπξίσο ζ’ απηή ηελ εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε 

κε ηα δέληξα ηαμηλφκεζεο σο πξνο πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο (classification). 

Σα δέληξα ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιέςνπλ, κε θάπνην βαζκφ 

αθξίβεηαο, ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ κνληεινπνηνχλ κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ 

ζεσξνχκελσλ αλεμάξηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Έλα δέλδξν απφθαζεο αλαπαξηζηά κηα δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο , φπνπ γηα 

θάζε πηζαλφ ζεκείν ή θαηάζηαζε έρνπκε έλα θφκβν, ελψ γηα θάζε πηζαλή επηινγή πνπ 

κπνξεί λα γίλεη ζε έλα ζεκείν απφθαζεο αλαπαξηζηάηαη έλα «θφκβν-παηδί». Κάζε 

θφκβνο νξίδεη κηα ζπλζήθε ειέγρνπ ηεο ηηκήο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Κάζε θιαδί πνπ θεχγεη απφ έλα θφκβν αληηζηνηρεί ζε κηα δηαθνξεηηθή 

δηαθξηηή ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφκβν. ηα θιαδηά 

θαηαιήγνπλ νη ηειηθνί θφκβνη πνπ αλήθνπλ ζε έλα κφλν ζχλνιν, φπνπ είλαη  νη 

ηειηθέο απνθάζεηο ή ελέξγεηεο. 
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Γηα λα δηαζπάζνπκε έλα θφκβν (parent) κε Ν εγγξαθέο ζε θ παηδηά iu , θαη ν 

αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ είλαη ( )iN u κε ( )iN u N .  

Γηα λα δηαιέμνπκε ηε δηάζπαζε κε ην κεγαιχηεξν θέξδνο, ππνινγίδνπκε ην 

κέγηζην Γ απφ ηελ επφκελε ζρέζε 

 
1

( )
( ) ( )

k
i

i

i

N u
parent i u

N

    . (2.1) 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα δέλδξν απνθάζεσο παξνπζηάδεηαη ε αθφινπζε 

αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία (ζε ςεπδνθσδηθή κνξθή): 

Βήκα 1: Γεκηνπξγνχκε έλα θφκβν πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο εγγξαθέο. 

Βήκα 2: Γηαζπάκε ηνλ θφκβν κε βάζε κηα ζπλζήθε, έηζη ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ νη 

εγγξαθέο ζε θάπνην απφ ηα γλσξίζκαηα. 

Βήκα 3: Γίλεηαη αλαδξνκηθή θιίζε ηνπ βήκαηνο 2 ζε θάζε θφκβν κέρξη λα 

θηάζνπκε ζηνλ ηειηθφ θφκβν, έηζη ψζηε λα είλαη κνλνζχλνιν (ηειηθή απφθαζε). 

Όηαλ θάπνηνο θφκβνο δελ έρεη παξαδείγκαηα, ηφηε αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα 

θαηεγνξία. Αλ ζε θάπνην θφκβν, ππάξρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά παξαδείγκαηα, 

άιια έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηφηε ν θφκβνο ραξαθηεξίδεηαη 

δηθνξνχκελνο. Σφηε ν θφκβνο απηφο κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί ζηελ πιεηνςεθία 

θαηεγνξία παξαδεηγκάησλ ή ζηηο θαηεγνξίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο 

εκθάληζεο ηνπ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί είηε απφ ηελ χπαξμε ζνξχβνπ ζηα δεδνκέλα 

ή παξάβιεςε ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Βήκα 4: Αθνχ θαηαζθεπαζηεί ην δέληξν απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο 

βειηηζηνπνηήζεηο κε ηε κέζνδν θιαδέκαηνο (tree pruning). 

Ο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δέληξσλ απφθαζεο είλαη εθζεηηθφο. Πνιινί αιγφξηζκνη γηα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα δέλδξν απφθαζεο πξνζπαζνχλ λα θηίζνπλ ιακβάλνληαο κηα 

ζεηξά απφ ηνπηθά βέιηηζηεο απνθάζεηο. Οη πην γλσζηνί αιγφξηζκνη είλαη ν Hunt’s 

Algorithm, CART, ID3, C4.5, SLIQ, SPRINT, BFTree, J48,  J48Graft, LADTree, 

REPTree, SimpleCart θ.α. Δλαιιαθηηθά, ηα δέλδξα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη 

σο ζχλνια θαλφλσλ if-then πνπ νλνκάδνληαη κανόνερ ηαξινόμηζηρ (classification 

rules). 

Πέξα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέλδξνπ, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηηο ζπλζήθεο 

ειέγρνπ γηα ηα γλσξίζκαηα. Δμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ γλσξηζκάησλ ζε ζπλερείο 

(continuous), δηαθξηηέο (norminal),θαη δηαηεηαγκέλεο (ordinal) θαη απφ ην είδνο 
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δηαρσξηζκνχ ζην νπνίν ζα γίλεη δπαδηθφο δηαρσξηζκφο (2-way split) ή πνιιαπιφο 

δηαρσξηζκφο (multi-way split). Με βάζε ην δπαδηθφ δηαρσξηζκφ ην ζχλνιν ηηκψλ 

δηαρσξίδεηαη ζε δπν ππνζχλνια, ψζηε λα βξεη ην βέιηηζην δηαρσξηζκφ, ελψ κε ηνλ 

πνιιαπιφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζεο δηαζπάζεηο φζεο θαη νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο πνπ 

δίλνληαη. 

Μέηξα κε-Καζαξόηεηαο 

ηε θαηαζθεπή ελφο δέληξνπ παξνπζηάδνληαη ηξία είλαη ηα κέηξα κε-θαζαξφηεηαο: 

ε εληξνπία, ην επξεηήξην Gini θαη ην ιάζνο ηαμηλφκεζεο. 

Η Δληξνπία (Entropy), κία ζεκειηψδεο έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δεχηεξν 

λφκν ηεο Θεξκνδπλακηθήο, νξίδεη ην κέηξν ηεο αηαμίαο ελφο ζπζηήκαηνο θαη νξίδεηαη 

απφ ηε ζρέζε 

   i 2 i

1

E S   p .log p
c

i

  , φπνπ S είλαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ,          (2.2) 

ip  είλαη ην πνζνζηφ ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπ S πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία i θαη c 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. 

ηε ζεσξία πιεξνθνξηψλ  ε εληξνπία ηεο πιεξνθνξίαο (entropy information) 

(REF) είλαη έλαο κεραληζκφο δηαρσξηζκνχ πνπ ππνινγίδεη  νπζηαζηηθά ηελ 

αλνκνηνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζην S αλαθνξηθά µε ηελ ππφ εμέηαζε εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ, θαη νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

E(S) = -  p+ . log2 (p+ ) -  p- . log2 (p- ),    (2.3) 

φπνπ S είλαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζην ζηάδην (θφκβν) ηνπ δηαρσξηζκνχ, 

p+  είλαη ην θιάζκα ησλ ζεηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηνπ S θαη p- είλαη ην θιάζκα ησλ 

αξλεηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηνπ S. 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηχπνο γηα ηελ εληξνπία, πνπ κεηξά ηελ νκνηνγέλεηα ελφο 

θφκβνπ, νξίδεηαη σο  

 2

1

( ) ( / ) log ( / )
c

j

Entropy t p j t p j t


   (2.4) 

φπνπ ( / )p j t είλαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο θιάζεο j ζηνλ θφκβν t, c θιάζεο. 

Σν θέξδνο πιεξνθνξίαο (information gain) αλαθέξεηαη ζηε κείσζε εληξνπίαο 

ελφο ζπλφινπ εθπαίδεπζεο S κε παξάκεηξν δηαρσξηζκνχ Α. εκεηψλεηαη φηη φηαλ ε 

εληξνπία πιεξνθνξίαο (ή πιεξνθνξηαθή εληξνπία) κεηψλεηαη ηφηε ε ππθλφηεηα 

πιεξνθνξίαο απμάλεηαη, δειαδή ε πεξηγξαθή γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπκπαγήο. Η εληξνπία 
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βνεζά ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε θαηάιιειε κεηαβιεηή πνπ νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν 

ζπκπαγέο δέληξν. 

Σν θέξδνο πιεξνθνξίαο G(S, A) νξίδεηαη σο  

      u u

( )

G S,  A   E S    S  . E S  / S
u V A

   , (2.5) 

φπνπ E(S) είλαη ε εληξνπία πιεξνθνξίαο ηνπ ππφ εμέηαζε θφκβνπ, Α είλαη κία αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή, µε ηηκέο V(A) κε ηηο νπνίεο γίλεηαη  ν επφκελνο δηαρσξηζκφο, u είλαη µία απφ 

ηηο (δπλαηέο) ηηκέο ηνπ Α θαη Su είλαη ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ (µε Α=u) θαη E(Su) είλαη ε 

εληξνπία πιεξνθνξίαο ηνπ ππφ εμέηαζε θφκβνπ σο πξνο ηελ ηηκή Α=u. 

Σν επξεηήξην Gini γηα θάζε θφκβν t, δίλεηε απφ ηνλ ηχπν  

2

1

( ) 1 [ ( / )]
c

j

GINI t p j t


  ,       (2.6) 

φπνπ ( / )p j t ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο θιάζεο j ζηνλ θφκβν t (πνζνζηφ εγγξαθψλ ηεο 

θιάζεο μ ζηνλ θφκβν t) θαη c αξηζκφο θιάζεσλ. Σν αλακελφκελν θέξδνο ζε πιεξνθνξία 

κεηά ηνλ έιεγρν ζην ραξαθηεξηζηηθφ Α ηζνχηαη κε ηελ πιεξνθνξία πνπ καο έιεηπε πξηλ 

ηνλ έιεγρν κείνλ ηελ αλακελφκελε πιεξνθνξία πνπ ζα καο ιείπεη κεηά ηνλ έιεγρν. 

Η ειάρηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη (0.0), φηαλ φιεο νη εγγξαθέο αλήθνπλ 

ζε κηα θιάζε, ελψ  ε κέγηζηε ηηκή (1 1/ )c , φηαλ φιεο νη εγγξαθέο είλαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλεο ζηηο θιάζεηο. 

ηνπο αιγνξίζκνπο CART,SLIQ, θαη SPRINT ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο  

 
1

( )
k

i

split

i

n
GINI GINI i

n

 , (2.7) 

φπνπ in είλαη ν αξηζκφο εγγξαθψλ ηνπ παηδηνχ i θαη n είλαη ν αξηζκφο εγγξαθψλ ηνπ 

θφκβνπ p. Απηφο ν ηχπνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε πνηφηεηα δηαρσξηζκνχ εγγξαθψλ, φηαλ 

έλαο θφκβνο p δηαζπάηαη ζε θ θφκβνπο. 

Πιενλεθηήκαηα/ Μεηνλεθηήκαηα Αιγνξίζκνπ 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε κε παξακεηξηθή πξνζέγγηζε, δειαδή 

δε ζηεξίδεηαη ζε ππφζεζε εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηεο θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο πνπ ηθαλνπνηεί ε θιάζε ή ηα άιια γλσξίζκαηα. Η θαηαζθεπή βέιηηζηνπ 

δέληξνπ απφθαζεο είλαη έλα ‘NP-complete’ πξφβιεκα. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα φηαλ έλα 

δέληξν θαηαζθεπαζηεί, ε ηαμηλφκεζε λέσλ εγγξάθσλ είλαη πνιχ γξήγνξε ηεο ηάμεσο O(h) 

θαη είλαη εχθνια ζηελ θαηαλφεζε ηνπο θπξίσο ζηα κηθξφηεξα δέληξα. Αθφκα δείρλεη λα 
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έρεη θαιή ζπκπεξηθνξά ζην ζφξπβν δεδνκέλσλ θαη φηαλ ππάξρνπλ πιενλάδνληα 

γλσξίζκαηα δελ θαηαζηξέθεηαη ε θαηαζθεπή. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην φηη ν αιγφξηζκνο δελ κπνξεί 

λα ρεηξηζηεί πεξίπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ γλσξηζκάησλ, ρξεζηκνπνηεί απιά φξηα απφθαζεο 

θαη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα φηαλ ιείπνπλ πνιιά δεδνκέλα.  

 

2.2.3 Αιγόξηζκνη Γέλδξσλ Απνθάζεσλ 

ην εδάθην απηφ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη αιγφξηζκνη Γέλδξσλ Απνθάζεσλ ζε 

ςεπδνθσδηθή κνξθή. 

 Αιγόξηζκνο C4.5 

ηνλ αιγφξηζκν C4.5 (Quinlan,1993) επηιέγεηαη έλαο αξρηθφο θφκβνο, ν νπνίνο ζα 

ζπάζεη ην αξρηθφ ζχλνιν εθπαίδεπζεο κε βάζε ηελ ζπλζήθε δηάζπαζεο, έηζη ζα 

βξεζεί ν θαηάιιεινο θφκβνο ψζηε λα ππνινγίδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ 

εθπαίδεπζεο θαη λα επηιερζεί ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ηελ θαιχηεξε ηηκή. Απηφ ζα 

επαλαιεθζεί αλαδξνκηθά.  

Algorithm C4.5 

Input: an attribute-value dataset D 

Tree={} 

If D is “pure” OR other stopping criteria met then terminate 

end if  

for all attribute a D do 

Compute information theoretic criteria if we split on α 

end for 

 besta Best attributeaccording toabovecomputed criteria  

  Tree=Create a decision node that tests besta in the root 

  v bestD Induced sub datasets fromDbased ona   

  for all vD  do 

  4.5( )v vTree C D  

  Attach vTree to the corresponding branch of Tree 

  end for 

  return Tree 
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Δηθόλα 2.2 : Αιγφξηζκνο C4.5 (Quinlan,1993) 

 

2.2.4  Μάζεζε Καλόλσλ Σαμηλόκεζεο 

Οη θαλφλεο ηαμηλφκεζεο ζεσξνχληαη σο ε πιένλ δεκνθηιήο ελαιιαθηηθή 

ηαμηλφκεζε ζηα δέλδξα απφθαζεο. Οη θαλφλεο είλαη απφ ηηο πην εθθξαζηηθέο θαη 

θαηαλνεηέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ άλζξσπν.  

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο θαλφλσλ πνπ ζπλαληάκε είλαη: (i) ε πξνυπφζεζε θαλφλα 

(antecedent) θαη (ii) ην ζπκπέξαζκα θαλφλα (consequent). ηνλ θαλφλα κε 

πξνυπφζεζε ππάξρεη έλα ζχλνιν ειέγρσλ, ην νπνίν είλαη φκνην κε ηνπο ειέγρνπο 

ζηνπο θφκβνπο ελφο δέλδξνπ απφθαζεο. Οη έιεγρνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ινγηθέο ζπδεχμεηο, κε ζπρλφηεξε λα εκθαλίδεηαη ηελ AND. ηνλ θαλφλα κε 

ζπκπέξαζκα γίλεηαη ε εθρψξεζε ηαμηλφκεζεο, ζπλφινπ ηαμηλνκήζεσο ή θαηαλνκήο 

πηζαλφηεηαο. Όηαλ ζπλαληνχκε αλεμάξηεηνπο θαλφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ινγηθέο 

δηαδεχμεηο, θαηά θχξην ιφγν ε OR, ψζηε λα πεηχρνπκε ηε δεκηνπξγία θαλφλα. Σν 

πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηαη είλαη φηη θάπνηεο θνξέο νη ππνδείμεηο ησλ θαλφλσλ είλαη 

δηαθνξεηηθέο γηα ην ίδην παξάδεηγκα. 

Γηα κεηαηξέςνπκε έλα δέλδξν ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ ζα πξέπεη αξρηθά λα 

ζέζνπκε έλαλ θαλφλα γηα θάζε θχιιν. Η πξνυπφζεζε πεξηέρεη κηα ζπλζήθε γηα θάζε 

θφκβν πνπ ζπλαληάηαη απφ ηε ξίδα σο ην θχιιν, ελψ σο ζπκπέξαζκα νξίδεηαη ε ηάμε 

εθρψξεζεο. Οη παξαγφκελνη θαλφλεο είλαη ζαθείο θαη νξίδνληαη κνλνζήκαληα, θαη 

αιιάδνληαο ηε ζεηξά πνπ ζα εθηειεζηνχλ δελ ζα αιινησζεί ην απνηέιεζκα. Όηαλ 

ππάξμνπλ πνιινί θαλφλεο, ζα ρξεηαζηεί «θιάδεκα» γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πεξηηηψλ ειέγρσλ θαη θαλφλσλ. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ζηελ εξκελεία θαλφλσλ είλαη φηαλ έρνπκε δπν ή πεξηζζφηεξνπο 

θαλφλεο δίλνπλ αληηθξνπφκελεο ππνδείμεηο, έρνπκε αδπλακία ζην λα εμάγνπκε έλα 

ζπκπέξαζκα.Τπάξρεη κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηε δπαδηθή θιάζε, φπνπ αλ έρνπκε έλα 

γεγνλφο ην νπνίν δελ αλήθεη ζηε κία θιάζε ηφηε θαηά αλάγθε ζα εθρσξεζεί ζηελ 

άιιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηέρλαζκα, δεκηνπξγψληαο θαλφλα 

κφλν κηαο θιάζεο θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο άιιεο θιάζεο σο πξνεπηιεγκέλεο ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε. Ο θαλφλαο ζε απηή ηεο πεξίπησζε κπνξεί λα γξαθηεί ζε δηάδεπμε 

δηαδνρηθψλ ζπδεχμεσλ, δειαδή ζε δηαδεπθηηθή θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή. 

Οη πην γλσζηνί αιγφξηζκνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν ZeroR θαη ν PART 

(Witten I.H., Frank E., Hall M.A.,2011). πγθεθξηκέλα ν PART ρξεζηκνπνηεί 
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επηκέξνπο δέληξα απφθαζεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάινγν απνθάζεσλ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηε έμνδν, αιιά κφλν απηή ε ηειηθή ιίζηα είλαη απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε ηαμηλφκεζε. Έηζη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα 

εμεηαζηνχλ ηα επηκέξνπο δέληξα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

απιά ρξεζηκνπνηήζηε ηε ιίζηα ησλ θαλφλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην εξγαιείν 

ινγηζκηθνχ WEKA (Witten et al., 1994). Σν PART κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πεξηηχιηγκα αμηνιφγεζεο 

ππνζπλφισλ ζην παθέην επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ (ε ελαιιαθηηθά ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ππνζπλφινπ ηαμηλνκεηή). 

 

2.2.5 Μάζεζε βαζηζκέλε ζε ηηγκηόηππα 

 

ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο, νη νπνίεο 

θσδηθνπνηνχλ ηα παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο ζε κηα ζπκπαγή πεξηγξαθή, ζηε κάζεζε 

βαζηζκέλε ζε ζηηγκηφηππα, ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ 

απηνχζηα. Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο κεζφδνπο παξακεηξηθήο κάζεζεο, φπνπ 

ε νκαδνπνίεζε ρσξίο επίβιεςε κε ρξήζε κεηγκάησλ Gauss  ζεσξεί φηη ηα δεδνκέλα 

εμεγνχληαη απφ ην άζξνηζκα ελφο ζηαζεξνχ αξηζκνχ θαηαλνκψλ Gauss. Σν πξφβιεκα 

εκθαλίδεηαη φηαλ έρνπκε ιίγα δεδνκέλα θαη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ίδηα 

πνιππινθφηεηα κε έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Οη κέζνδνη κε παξακεηξηθήο κάζεζεο (non parametric learning) επηηξέπνπλ λα 

κεγαιψλεη ε πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο αλάινγα κε ηα δεδνκέλα. Αλ έρνπκε 

κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ, ηφηε έρνπκε θαη αλαινγηθή απμαλφκελε πνιππινθφηεηα. 

Γπν βαζηθέο νηθνγέλεηεο κεζφδσλ κε παξακεηξηθήο κάζεζεο ππάξρνπλ βαζηζκέλεο ζε 

ζηηγκηφηππα ή κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηελ κλήκε, νη νπνίεο δνκνχλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο 

απφ ηα ίδηα ηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο.  

ηελ ηαμηλφκεζε αιγνξίζκσλ κάζεζεο βαζηζκέλεο ζε ζηηγκηφηππα αλήθνπλ νη 

αθφινπζνη αιγφξηζκνη: Πιεζηέζηεξνπ γείηνλα (Shekhar S.,Xiong H.2008), 

Δπθιείδεηαο Απφζηαζεο (Euclidean Distance Algorithm) (Breu H.,Gil J.;Kirkpatrick 

D.;Werman M,1995), Μνληέια Ππξήλσλ (kernel model) (Cortes C., Vapnik V.,1995), 

Μάζεζε θαηά Bayes (Russell , Norvig 2011), Παξεκβνιή θαη Παιηλδξφκεζε (Berk 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractAuthors.jsp?tp=&arnumber=391389&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D391389
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractAuthors.jsp?tp=&arnumber=391389&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D391389
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractAuthors.jsp?tp=&arnumber=391389&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D391389
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R,2004), φπσο γξακκηθή παιηλδξφκεζε, Λνγηθή παιηλδξφκεζε, κέζνδνο ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ (least square methods). 

 

Μνληέια Ππξήλσλ 

ηα κνληέια ππξήλσλ (kernel model)  ζεσξνχκε φηη θάζε ζηηγκηφηππν εθπαίδεπζεο 

δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ κηα κηθξή ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο, πνπ νλνκάδεηε 

ζπλάξηεζε ππξήλα ( Crammer, Koby et al. ,2001) θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

1

1
( ) ( , )

N

i

i

P x K x x
N 

  .     (2.8) 

Σν ix  είλαη ζηηγκηφηππν εθπαίδεπζεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ ππξήλα ( , )iK x x . 

Η επηβιεπφκελε κάζεζε κε ππξήλεο γίλεηαη κε ηελ ιήςε ελφο ζηαζκηζκέλνπ 

ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ πξνβιέςεσλ απφ ηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο. Η ηηκή ηνπ 

ππξήλα ( , )iK x x  δίλεηαη απφ ην βάξνο ηνπ i-νζηνχ ζηηγκηφηππνπ γηα έλα ζεκείν 

εξσηήκαηνο ρ πνπ δίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ππξήλα. Γηα κηα δηαθξηηή πξφβιεςε 

κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα ζηαζκηζκέλε ςήθν, ελψ γηα κηα ζπλερή πξφβιεςε 

κπνξνχκε λα πάξνπκε ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ή κηα ζηαζκηζκέλε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε. Οη πξνβιέςεηο ηέηνηνπ είδνπο απαηηνχλ εμέηαζε φισλ ησλ 

ζηηγκηνηχπσλ εθπαίδεπζεο. Μπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε επίζεο ηεο κέζνδν απηή κε 

κεζφδνπο δεηθηνδφηεζεο ησλ πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ έηζη ψζηε λα θάλνπκε 

ζηαζκηζκέλεο πξνβιέςεηο κφλν απφ γεηηνληθά ζηηγκηφηππα. 

 

2.2.6 Μάζεζε θαηά Bayes 

ηε κάζεζε θαηά Bayes ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα θάζε ππφζεζεο, κε βάζε ηα 

δεδνκέλα θαη θάλεη πξνβιέςεηο κε ρξήζε φισλ ησλ ππνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

πηζαλφηεηεο ηνπο, αληί κε ηελ ρξήζε κφλν ηεο βέιηηζηεο  ππφζεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε παξάδεηγκα εθπαίδεπζεο κπνξεί ζηαδηαθά λα κεηψζεη ή λα 

απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη ζσζηή κηα ππφζεζε. Όκσο απηφ δελ είλαη εθηθηφ 

γηαηί είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο πνιιψλ ηηκψλ. Απηή ε 

δπζθνιία εθαξκνγήο έρεη δψζεη κεγάιε πξαθηηθή αμία, ζηνλ απιφ ηαμηλνκεηή Bayes, 

ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο.  



  ΛΤΠΙΣΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

 

 30 

Σν πην ζπλεζηζκέλν κνληέιν Bayes πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην απνθαινχκελν 

‘απιντθφ’ κνληέιν Bayes.Σν επίζεην απιντθφ δφζεθε επεηδή ζεσξεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ππφ ζπλζήθε αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, κε δεδνκέλε θαηεγνξία. 

Αλ ζεσξήζνπκε έλα δχηηκεο κεηαβιεηέο, κεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαμηλφκεζε λέσλ παξαδεηγκάησλ 

γηα ηα νπνία ε κεηαβιεηή θαηεγνξίαο C δελ έρεη παξαηεξεζεί. Με παξαηεξεζείζεο 

ηηκέο ραξαθηεξηζηηθψλ 1 2, ,..., nx x x , ε πηζαλφηεηα θάζε θαηεγνξίαο δίδεηαη απφ ηνλ 

ηχπν 

 
1 2( | , ,..., ) ( ) ( / )n i

j

P C x x x aP C P x C 
     (2.9) 

  φπνπ C είλαη ε ξίδα (κεηαβιεηή θαηεγνξίαο) θαη ix είλαη ηα θχιια (κεηαβιεηέο 

ραξαθηεξηζηηθψλ). 

Η κέζνδνο καζαίλεη ηθαλνπνηεηηθά θαιά αιιά φρη ηφζν θαιά φζν ε κάζεζε 

δέλδξνπ απνθάζεσλ, απηφ πηζαλφο ζπκβαίλεη επεηδή ε αιεζήο ππφζεζε δελ 

αλαπαξηζηάλεηαη αθξηβψο κε ηελ ρξήζε απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο. Η κάζεζε απιντθνχ 

κνληέινπ Bayes  κπνξεί λα θιηκαθσζεί θαιά ζε κεγάια πξνβιήκαηα, δειαδή κε n 

Boolean ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ (2n+1) παξάκεηξνη θαη δελ απαηηείηαη αλαδήηεζε 

γηα λα βξνχκε ηελ ππφζεζε απιντθνχ κνληέινπ Βayes κε κέγηζηε πηζαλνθάλεηα. 

εκεηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα δελ επεξξεάδνληαη απφ δεδνκέλα κε ζφξπβν. 

Σν ζθάικα βξίζθεηαη απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο ηηκήο, φπνπ ιέγεηαη άζξνηζκα ηεηξαγσληθψλ ζθαικάησλ. Απηή ε 

πνζφηεηα  ειαρηζηνπνηείηαη απφ ηελ ζπλήζε δηαδηθαζία γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ 

ζθαικάησλ δίλεη ην κνληέιν επζείαο γξακκήο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, εθφζνλ ηα 

δεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη κε ζφξπβν Gauss ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο. (Russell , Norvig 

2011) 

 

2.2.7 Παξεκβνιή θαη Παιηλδξόκεζε 

Άιιε κηα ηερληθή κεραληθήο κάζεζεο κε επίβιεςε είλαη ε παιηλδξφκεζε, φπνπ 

είλαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο y κε κηα 

ή πεξηζζφηεξεο άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 1 2, ,..., nx x x . Υξεζηκνπνηείηαη κε 

ζθνπφ ηελ εθρψξεζε δεδνκέλσλ ζηηο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο, αλ νη κεηαβιεηέο είλαη 
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ζπλερείο. Δπίζεο ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηαηί καο 

δείρλεη ζηαηηζηηθά ηελ εθηίκεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ, δειαδή ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο 

είλαη θνληά ζηελ εθηίκεζε πνπ έρεη γίλεη. 

Η παξεκβνιή παξνπζηάδεηαη ζε γξακκηθά θαη κε γξακκηθά κνληέια , ζηελ 

Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε (linear regression) αληίζηνηρα θαη ζηελ Λνγηζηηθή 

Παιηλδξφκεζε (logistic regression). Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξεκβνιή ζεκείσλ ζε 

ελδηάκεζα ηκήκαηα κπνξεί λα γίλεη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε. Η ζπλάξηεζε 

παιηλδξφκεζεο πξνβιέπεη ηε ζπλάξηεζε ρ κε κεηαβιεηέο 1 2, ,..., nx x x ζηελ θιάζε κε 

ηηκή y. 

Σν πην γλσζηφ κνληέιν είλαη ην γξακκηθφ, φπνπ ε αλακελφκελε ηηκή ηεο εμφδνπ 

κνληεινπνηείηαη κε κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ή άζξνηζκα κε βάξε (weighted sum) ησλ 

παξακέηξσλ εηζφδνπ. Απηφ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

 0 1 1 2 2 ... , 1,2,...,j j j n njy b b x b x b x j m      ,  (2.10) 

φπνπ m είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαδεηγκάησλ εθπαίδεπζεο, θαη 1,...,nib    γηα 

ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ.  

Μηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο ιχζεο είλαη ε κέζνδνο ησλ ‘ελάσιζηυν 

ηεηπαγώνυν’ (least squares) πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ζθάικα κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο 

ζπλάξηεζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Με απηή ηελ κέζνδν επίιπζεο 

πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε κνξθή ηεο άγλσζηεο ζρέζεο, ζηελ νπνία 

ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ηα πεηξακαηηθά καο δεδνκέλα, ειέγρνληαο κηα ζεηξά γλσζηψλ 

ζρέζεσλ. 

Γηα ηα κε γξακκηθά κνληέια παξεκβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη ε Λογιζηική 

Παλινδπόμηζη, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ηα ζθάικαηα δελ ππαθνχλ ζηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη ε κεηαβιεηή απφθξηζεο είλαη δηαθξηηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή 

εμφδνπ δελ είλαη ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ παξακέηξσλ εηζφδνπ αιιά ζπλδέεηαη κε 

απηά κε πην πνιχπινθν ηξφπν. 

θνπφο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε πξφβιεςε ηεο απνπζίαο ή ηεο 

παξνπζίαο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ.Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ κε γξακκηθά 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε γξακκηθά κε θάπνην θαηάιιειν 

κεηαζρεκαηηζκφ, γηα λα κπνξέζνπλ λα επηιπζνχλ κε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. 
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2.3 Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα 

Μηα ελαιιαθηηθή ηερληθή κεραληθήο κάζεζεο είλαη ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα 

(ΣΝΓ) (artificial neural networks), Απηά είλαη ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ έλα πιήζνο ηερλεηψλ λεπξψλσλ νξγαλσκέλσλ ζε δνκέο 

παξφκνηεο κε απηέο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ.  

Σα ΣΝΓ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πξνβιέςεηο, φπσο πξνβιήκαηα ζε πνιιέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε (classification), αλαγλψξηζε (recognition), απνηίκεζε 

(assessment) θαη πξφβιεςε (prediction). 

Σα ηεσνηηά νεςπυνικά δίκηςα (artificial neural networks) είλαη ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ εμαξηψληαη απφ έλα πιήζνο ηερλεηψλ λεπξψλσλ 

νξγαλσκέλσλ ζε δνκέο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Έηζη 

νξγαλψλνληαη ζε επίπεδα, φπνπ ην πξψην είλαη ην επίπεδν εηζφδνπ (input layer), φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο. Σν ελδηάκεζν επίπεδν νλνκάδεηαη 

κπςθό επίπεδο θαη κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ έλα ή θαη παξαπάλσ θξπθά επίπεδα. 

Σέινο ππάξρεη θαη ην επίπεδν εμφδνπ (output layer). Οη ππνινγηζηηθνί λεπξψλεο 

πνιιαπιαζηάδνπλ θάζε είζνδν ηνπο κε ην αληίζηνηρν ζπλαπηηθφ βάξνο θαη 

ππνινγίδνπλ ην νιηθφ άζξνηζκα. Έηζη  ην άζξνηζκα ηξνθνδνηεί ηε ζπλάξηεζε 

ελεξγνπνηήζεηο, ηελ νπνία πινπνηεί θάζε θφκβνο. Κάζε θνξά ιακβάλεηαη ε ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο θαη ε έμνδνο ηνπ λεπξψλα γηα ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο. Η ζπλάξηεζε απηή 

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

 
0

( )
N

k ki ki

i

y x w


  ,  (2.11) 

φπνπ kix είλαη ε i-νζηή είζνδνο ηνπ θ λεπξψλα, kiw ην i-νζηφ ζπλαπηηθφ βάξνο ηνπ θ 

λεπξψλα, θ ε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαη ky ε έμνδνο ηνπ 

θ λεπξψλα. ηνλ θ νζηφ λεπξψλα έρνπκε ην ζπλαπηηθφ βάξνο kiw  φπνπ θαιείηαη 

πφισζε ή θαηψθιη. Αλ ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα απφ ηηο ππφινηπεο εηζφδνπο ηνπ 

λεχξσλα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αξρηθή ηηκή πνπ ζα πάξεη θαη ζα είλαη 1, ηφηε ν 

λεπξψλαο ελεξγνπνηείηαη. Αλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ ηηκή ηεο εηζφδνπ, ηφηε ν 

λεχξσλαο παξακέλεη αλελεξγφο 

Οη λεπξψλεο κπνξεί λα είλαη πιήξσο ζπλδεδεκέλνη, δειαδή είλαη ζπλδεδεκέλνη κε 

ηνπο ππφινηπνπο λεπξψλεο, αιιηψο είλαη κεξηθώο ζπλδεδεκέλνη (partially connected). 
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Όηαλ δελ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ λεπξψλσλ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ ηα δίθηπα 

ραξαθηεξίδνληαη πξόζζηα ηξνθνδνηεκέλα, δηαθνξεηηθά αλ έρνπκε ην αληίζεην ή 

θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ ίδηνπ επηπέδνπ, 

ραξαθηεξίδεηαη κε αλαηξνθνδόηεζε (feedback). 

Σα ηερληθά λεπξσληθά δίθηπα (ΣΝΓ) εθηεινχλ δπν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Αξρηθά 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κάζεζεο 

φπνπ ηξνπνπνηεί ηελ ηηκή ησλ βαξψλ ηνπ δηθηχνπ, ψζηε αλ δψζνπκε έλα 

ζπγθεθξηκέλν δηάλπζκα εηζφδνπ λα πάξνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάλπζκα εμφδνπ. 

Άιιε κηα ιεηηνπξγία είλαη ε ανάκληζη (recall) φπνπ ππνινγίδεη έλα δηάλπζκα εμφδνπ 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάλπζκα εηζφδνπ θαη ηηκέο βαξψλ. 

Tα ΣΝΓ κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ θαηλφκελα ςποηαιπιάζμαηορ ή αηελούρ μάθηζηρ 

(underfitting) ή ςπεπηαιπιάζμαηορ (overfitting). Αλ ην δίθηπν απηφ δελ είλαη αξθεηά 

πεξίπινθν κπνξεί λα απνηχρεη λα κνληεινπνηήζεη ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο νπφηε 

κπνξεί λα νδεγεζεί ζην θαηλφκελν ηνπ ππνηαηξηάζκαηνο. Αληίζεηα, αλ έρνπκε έλα 

πνιχπινθν λεπξσληθφ δίθηπν κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη ππεξβνιηθά ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ ζφξπβν πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κέζα ζε απηά. ηελ 

πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ππεξηαηξηάζκαηνο φπνπ δίλεη ζσζηή 

πξφβιεςε γηα ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο αιιά παξάγεη ιάζνο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

επφκελα δεδνκέλα εηζφδνπ. 

Σα ΣΝΓ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πξνβιέςεηο, φπσο πξνβιήκαηα ζε πνιιέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε (classification), αλαγλψξηζε (recognition), απνηίκεζε 

(assessment) θαη πξφβιεςε (prediction). 

ηα λεπξσληθά δίθηπα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο ηδηφηεηεο:  

(i) εθκάζεζε κέζσ παξαδεηγκάησλ, 

(ii) ηθαλφηεηα ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, 

(iii) αλνρή ζε ζθάικαηα, 

(iv) δπλαηφηεηα ζεψξεζεο σο θαηαλεκεκέλε κλήκε θαη σο κλήκε ζπζρέηηζε. 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπο είλαη ε αλνρή πνπ παξνπζηάδνπλ ζε δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο κε ζφξπβν, δειαδή ζε δεδνκέλα φπνπ έρνπλ ιαλζαζκέλεο ηηκέο ή 

ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο. Αληηζέησο φκσο δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πνηνηηθά ηε 

γλψζε πνπ κνληεινπνηνχλ. 
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2.4 Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο  

Οη Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο (Support Vector Machine-SVM) ζηεξίδνληαη 

ζηε ζεσξία ζηαηηζηηθήο κάζεζεο θαη ζηα λεπξσληθά δίθηπα ηχπνπ Perceptron (Cortes 

C.,1995). Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεσξείηαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα γξακκηθέο ή 

κε κεζφδνπο παξεκβνιήο θαη ηαμηλφκεζεο. Οη Μεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ππεξεπηθάλεηα (hypersurface) ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαρσξίζεη 

ζηνλ ρψξν ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά παξαδείγκαηα. Η επηινγή ηεο επηθάλεηαο γίλεηε κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε λα απέρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνληηλφηεξα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά παξαδείγκαηα (maximum margin hypersurface). Έηζη κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη παξφκνηεο θαη φρη παλνκνηφηππεο κε θάπνην παξάδεηγκα 

εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα κηα αξηζκεηηθή ηηκή ζην δηάζηεκα [-1,+1]. 

Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη κεραλέο δηαλπζκάησλ έλαληη ζηα λεπξσληθά 

δίθηπα ηχπνπ Perceptron είλαη φηη κπνξνχλ λα παξάγνπλ πην ζχλζεηεο ππεξεπηθάλεηεο, 

ελζσκαηψλνληαο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ζπλδπαζκνχο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ αλάινγα 

κε ην πξφβιεκα θαη μεπεξλψληαο πξνβιήκαηα ηνπηθψλ ειαρίζησλ θαη δηαζπνξάο ησλ 

ιχζεσλ ζην ρψξν αλαδήηεζεο. Γη’ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεπεξαζκέλν ππνζχλνιν πνπ 

θαιείηαη δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο (support vectors) θαη ζπλαξηήζεηο ππξήλα (kernel 

functions) ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, ψζηε λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ αξρηθφ ρψξν 

ππνζέζεσλ γηα λα βξνπλ ηε βέιηηζηε κε γξακκηθή ππεξεπηθάλεηα πνπ ειαρηζηνπνηεί ην 

ζθάικα ηαμηλφκεζεο. 

 

2.5 Αιγόξηζκνη Μάζεζεο Οκάδσλ Σαμηλνκεηώλ 

Σν πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ κπνξεί λα επηιπζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

αιγφξηζκνπο κάζεζεο ζπλφισλ Boosting (AdaBoost θαη ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο 

αιγνξίζκνπο AdamBoost.M1 θαη AdamBoost.M2) (Schapire, 1990; Freund and Schapire, 

1997; Schapire and Siner, 1999) θαη Bagging (θαη ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο αιγνξίζκνπο 

‘κολλημένοςρ μικπούρ τήθοςρ με ζημανηικό δείγμα’ (pasting small votes with importance 

sampling algorithm) (Breiman, 1999). 

Ο αιγφξηζκνο Bagging πξνέξρεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ δχν παιαηνηέξσλ ηερληθψλ 

ηνπ Bootstap θαη Aggregation, θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θάλεη είλαη δεηγκαηνιεςία 

κε επαλέληαμε (sampling with replacement), λα θαηαζθεπάδεη ηαμηλνκεηή γηα θάζε δείγκα 
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δεδνκέλσλ θαη θάζε δείγκα απφ απηά λα έρεη ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο [
1

(1 )n

n
 ].ηνλ 

αιγφξηζκν Boosting δελ δίλεηαη ην ίδην βάξνο ζε φινπο ηνπο ηαμηλνκεηέο, αιιά 

πξνηεξαηφηεηα έρεη ε αθξίβεηα ηνπ. Η θεληξηθή ηδέα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη φηη έρνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο ησλ ηαμηλνκήζεσλ ζην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο. 

ην εδάθην απηφ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά αιγφξηζκνη κάζεζεο ζπλφισλ 

ηαμηλνκεηψλ κε ςεπδνθσδηθή κνξθή. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη αιγφξηζκνη 

AdaBoost, Bagging kai Ivotes ζε ςεπδνθσδηθή κνξθή: 

 

Αιγόξηζκνο AdaBoost 

 

Είζνδνο: αξηζκφο επαλαιήςεσλ Σ; ζπληειεζηήο αζζελνχο κάζεζεο Ι (weak 

learner); ζχλνιν δνθηκψλ (training set)  i i i  S {x , y },i 1,2, , N; y 1,  1 .    
 

Έμνδνο: ηαμηλνκεηήο ελίζρπζεο (boosted classifier) 

t t

1

H(x) sign[  a *h (x) ]






  ,φπνπ t h  

θαη ta  είλαη αληίζηνηρα εηδηθνί ηαμηλνκεηέο (induced classifiers) θαη ηα θαζνξηζκέλα 

βάξε ηνπο. 

Υπνινγηζηηθή Δηαδηθαζία: 

 

 

   

 

 

   

1

t t

t   t t i i

t  

t  

tt t i i

t 1 t

i 1

D (i)  1 / N, for i 1,2, , N

For t 1 to T do

h   I S,  D

D i  . [h x y ]

if  ( 0.5 ) then

T   t 1

return

endif

a  ln[(1 ) / ] /  2

z   a h x  .y

D i   D i  . e z,  for i 1,2, , N

Normalize D to be a pro

 





 





  





 



 

 

 

   

per distribution

endfor
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Δηθόλα 2.3 : Αιγφξηζκνο AdaBoost 

 

Αιγόξηζκνο LogitBoost 

O αιγφξηζκνο LogitBoost βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αιγνξίζκσλ Boosting 

ζηνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο ν νπνίνο δεκηνπξγεί έλα ελαιιαθηηθφ δέλδξν 

απφθαζεο (REF). 

Η βαζηθή ηδέα είλαη λα ζπλδπαζηεί έλα ζχλνιν αδχλακσλ θαηεγνξηνπνηεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ λα ζρεκαηίζνπκε έλαλ δπλαηφ θαηεγνξηνπνηεηή ν 

νπνίνο ζα έρεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ ηπραία πξφβιεςε. 

Algorithm LogitBoost 

Input: Instance distribution D; 

Base learning algorithm L; 

Number of learning rounds T. 

 

Process:  

1

~

1

. %

1,..., :

( ); %

Pr [ ( ) ]; %

( , )

i

t t t

t x D y t t

t t t

D D Initializedistribution

for t T

h L D Trainaweak learner fromdistributionD

e I h x y Measure theerrorof h

D AdjustDistribution D e

end









 



 

Output: ( ) ({ ( )})tH x CombineOutputs h x  

Δηθόλα 2.4 : Αλγόρικμοσ LogitBoost (Mannava;Ramesh,2012) 

 

 

Αιγόξηζκνο Bagging 

Είζνδνο : αξηζκφο επαλαιήςεσλ Σ; ζπληειεζηήο αζζελνχο κάζεζεο Ι(weak 

learner); κέγεζνο απηνδπλακίαο (bootstrap) n; ζχλνιν δνθηκψλ (training set) S. 

Έμνδνο: ηαμηλνκεηήο ‘ζαθθνπιηάζκαηνο’ (bagged classifier) 

   t

1

H x   sign [  h x ]






  ,φπνπ  th   1,  1  , είλαη  εηδηθνί ηαμηλνκεηέο 

(induced classifiers). 

Υπνινγηζηηθή Δηαδηθαζία:
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t

t t

for t 1 to T do

S    Random Sample Replacement n,  S

h    I S

endfor






 

Δηθόλα 2.5: Αιγφξηζκνο Bagging 

 

Αιγόξηζκνο Ivotes 

Είζνδνο : αξηζκφο επαλαιήςεσλ Σ; ζπληειεζηήο αζζελνχο κάζεζεο Ι (weak 

learner); κέγεζνο απηνδπλακίαο (bootstrap) n; ζχλνιν δνθηκψλ (training set) S.   

Έμνδνο: ηαμηλνκεηήο ‘ζαθθνπιηάζκαηνο’ (bagged classifier)  

   t

1

H x   sign [  h x  ]






  , όπου  th   1,  1   , είναι  ειδικοί ταξινομθτζσ (induced 

classifiers). 

 Υπολογιστική Διαδικασία:
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x  RandomInstance S

if x misclassified by out of bag classifier then
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else

S   S x  with probability e / 1 e

endif

endwhile
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until e e



  

  

Δηθόλα 2.6 : Αιγφξηζκνο Ivotes 
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3. ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΑΝΟΜΟΙΟΓΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

3.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Σα αλνκνηνγελή δεδνκέλα (imbalanced data) είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ ‘εμφξπμε 

γλψζεο’ (data mining) θαη ζηα δεδνκέλα ηαμηλφκεζεο. Σν πξφβιεκα ηεο εθκάζεζεο γηα 

αλνκνηνγελή ζχλνιν δεδνκέλσλ ζπκβαίλεη φηαλ ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ ζε κηα θιάζε 

είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ κηα άιιε θιάζε. Σν πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ 

δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ην αζχκκεηξν θφζηνο ησλ αθαηάιιεια ηαμηλνκεκέλσλ 

ζηνηρείσλ δηαθφξσλ ηάμεσλ (Japkowicz and Stephen, 2002; Fawcett and Provost, 1997).    

Γηα παξάδεηγκα, ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ αλνκνηνγελή δεδνκέλα 

πεξηιακβάλνληαη ζε δεδνκέλα αζζελψλ θαξθίλσλ θαη ίαζεο ηνπο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε, 

ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο επηθνηλσληαθψλ εμνπιηζκψλ, ζηε εμαπάηεζε ζηηο αλαιήςεηο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη ζε πιεζψξα δεδνκέλσλ απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο γηα 

αλαδήηεζε πεηξειαηνθειίδσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

Η Αλνκνηνγελήο Μάζεζε ή ‘Με-ηζνξξνπεκέλε Μάζεζε’ (Imbalance Learning) 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ λα δεζκεχνληαη απφ ηελ 

απφδνζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο, πνπ πξνυπνζέηνπλ νκνηνγελείο ηάμεηο 

θαηαλνκψλ ή ίζα θφζηε εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο. Οη αιγφξηζκνη απηνί φηαλ 

παξνπζηαζζνχλ ζε πνιχπινθα ζχλνια αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ, απνηπγράλνπλ λα 

παξαζηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηαλνκψλ θαη παξέρνπλ κε ηθαλνπνηεηηθέο αθξίβεηεο 

γηα ηηο ηάμεηο δεδνκέλσλ. ε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ην πξφβιεκα αλνκνηνγελνχο 

κάζεζεο αληηπξνζσπεχεη έλα επαλαιακβαλφκελν ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε πνιππνίθηιεο 

επηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ.  

Σν πξφβιεκα αλνκνηνγελνχο κάζεζεο απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο έξεπλαο ζε 

δηεζλή πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ, εηδηθέο εθδφζεηο εξεπλεηηθψλ πεξηνδηθψλ θαη δηεζλή 

ζπλέδξηα επηζηεκνληθψλ νξγαληζκψλ, φπσο Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE), Association for Computing Machinery (ACM), Association of the 

Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), ACM Special Interest Group on 

Knowledge Discovery and Data Mining Exploration (ACM SIGKDD Exploration) θ.α. 

(Japkowicz, 2000; Chawla et al., 2004). 
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 Έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ιέγεηαη ‘αλνκνηνγελέο’, φηαλ ε θιάζε ησλ ελδηαθεξφλησλ 

(class of interest ) (ε θιάζε ηεο κεηνςεθίαο- minority class) είλαη κηθξφηεξε ή πην ζπάληα 

απφ ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά (θπξίαξρε θιάζε- majority class).  

Η επίδξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζχλνιν ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

ηαμηλφκεζε βξίζθεηαη ζην φηη νη ηαμηλνκεηέο ηείλνπλ λα απνδείμνπλ φηη ν αλνκνηνγελήο 

βαζκφο ηεο αθξίβεηαο κε θπξίαξρε θιάζε (majority class) κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα 

(πεξίπνπ >90%), θαη ζηε θιάζε ηεο κεηνλφηεηαο (minority class) κε δεδνκέλα 

ηαμηλφκεζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0-10%. 

Η απνηίκεζε κεηξηθψλ κεζφδσλ γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα ζπγθξίλεη θαη 

αμηνινγεί ηελ απφδνζε δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ αλνκνηνγελνχο κάζεζεο. εκεηψλεηαη 

φηη θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη κία άληζε θαηαλνκή κεηαμχ θιάζεσλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ζχλνιν αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ (He and Shen, 2007; Kubat et al., 1998). 

Σα αλνκνηνγελή δεδνκέλα δηαθξίλνληαη ζε εζυηεπικά (intrinsic), δειαδή ε 

αλνκνηνγέλεηα είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο θχζεο ηνπ δηαζηήκαηνο δεδνκέλσλ, θαη 

εξυηεπικά (extrinsic), δειαδή ε αλνκνηνγέλεηα είλαη έκκεζν απνηέιεζκα ηεο θχζεο ηνπ 

δηαζηήκαηνο δεδνκέλσλ. Η πνιππινθφηεηα δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη γεληθά ζε έιιεηςε 

αληηπξνζσπεπηηθψλ δεδνκέλσλ, επηθαιχςεσλ, κηθξνχο δηαρσξηζκνχο θ.α. 

Οη αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο (Classification algorithms) δελ παξνπζηάδνπλ ηθαλν- 

πνηεηηθή απφδνζε, φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη ζηξακκέλα σο πξνο κηα θιάζε. 

Η άκεζε επίδξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλνκνηνγελνχο κάζεζεο ζε αιγνξίζκνπο 

κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε αιγνξίζκνπο κάζεζεο δέλδξσλ απνθάζεσλ (Japkowwicz and 

Stephen, 2002; Weiss and Provost, 2003; Chawla, 2003). Σα δέλδξα απνθάζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαδξνκηθνχο αιγνξίζκνπο αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρήκαηα 

επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο θξηηήξην 

δηαρσξηζκνχ ζε θάζε θφκβν ηνπ δέλδξνπ. Έλα θχιιν ηνπ δέλδξνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί γηα θάζε δπλαηέο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ραξαθηεξηζηηθφ δηαρσξηζκνχ 

(Quinlan, 1986; Mitchell, 1997). 

Σν πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πεξηνρψλ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ επαλαιεπηηθφ πξφβιεκα κε 

πνιππνίθηιεο επηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ πξνζεθηηθέο δηεξεπλήζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηείηαη έλαο ηαμηλνκεηήο πνπ παξέρεη πςειή αθξίβεηα γηα ηε κεηνλνηηθή ηάμε ρσξίο λα 

δηαθπβεχεηαη ε αθξίβεηα ηεο πιεηνςεθηθήο ηάμεο. 



  ΛΤΠΙΣΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

 

 40 

Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο 

θαη κάζεζεο κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα, κε ζπλέπεηα νη ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη αιγφξηζκνη 

ησλ κεζφδσλ κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε 

πξνβιήκαηα κάζεζεο κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε κάζεζε κε 

επαηζζεζία θφζηνπο αλαθέξεηαη φηη είλαη ππέξηεξε απφ ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο 

(Chawla et al. 2004). Οι ηεσνικέρ μάθηζηρ με εςαιζθηζία κόζηοςρ θευπούνηαι εναλλακηική 

πποζέγγιζη ζηιρ μεθόδοςρ δειγμαηολητίαρ για πεπιοσέρ μάθηζηρ με ανομοιογενή δεδομένα.  

Έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ζεσξείηαη φηη είλαη αλνκνηνγελέο (κε-ηζνξξνπεκέλν) αλ νη 

θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο δελ αληηπξνζσπεχνληαη κε ηζφηηκν ηξφπν. Οη ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο εθαξκφδνληαη ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα ‘πξαγκαηηθνχ-θφζκνπ’ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνκνηνγελή δεδνκέλα. Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ελφο 

ηαμηλνκεηή κπνξεί λα γίλεη κε πξνβιεπφκελε αθξίβεηα πνπ κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε 

φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη αλνκνηνγελή θαη φηαλ ην θφζηνο δηαθνξεηηθψλ ζθαικάησλ 

πνηθίιεη (Chawla et al. 2004). 

 

3.2 Αιγνξηζκηθέο Μέζνδνη Μάζεζεο ζε Πξνβιήκαηα Αλνκνηνγελώλ 

Σάμεσλ 

3.2.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έξεπλα ζε Μεραληθή Μάζεζε θαη Δμφξπμε Γεδνκέλσλ 

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ αιγνξίζκσλ θαη ηερληθψλ. 

Παξάιιειε αλάπηπμε είρε θαη ε αλάπηπμε γισζζψλ γηα ρξήζε ζε κεραληθή κάζεζε θαη 

εμφξπμε δεδνκέλσλ, πνπ παξέρεη ελαιιαθηηθή αιιειεπίδξαζε ζε αιγνξίζκνπο θαη 

ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεζηκφηεηα ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ.  

ηε κεραληθή κάζεζε ην ζχλνιν ηαμηλνκεηψλ απμάλεη ηελ αθξίβεηα ησλ απιψλ 

ηαμηλνκεηψλ ζπλδπάδνληαο κεξηθνχο απφ απηνχο, αιιά θακία απφ απηέο ηηο ηερληθέο 

κάζεζεο κπνξεί λα ιχζεη κφλε ηεο ην αλνκνηνγελέο πξφβιεκα, θαη ην ζχλνιν ησλ 

αιγνξίζκσλ κάζεζεο πξέπεη λα ζρεδηαζζεί κε εηδηθφ ηξφπν.   

Σν πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ θιάζεσλ είλαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζην πεδίν 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδεηαη ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνπλ ην 

πξφβιεκα απηφ, φπσο δηάγλσζε ζθαικάησλ (Yang and Tang, 2009; Zhu and Song, 2010), 

ηαηξηθέο δηαγλψζεηο (Mazurowski, 2008), αλίρλεπζε αλσκαιηψλ (Khreich et al., 2010; 

Tavallace et al., 2010), αλαγλψξηζε πξνζψπσλ (Liu and Chen, 2005), δεκηνπξγία εηδηθψλ 
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θαθέισλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail folding) (Bermejo et al., 2011), αλίρλεπζε 

θειίδσλ πεηξειαίνπ (Kubat et al., 1998) θ.α. 

Οη ηερληθέο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

(i) ηερληθέο επηπέδνπ αιγνξίζκνπ (internal CI technique) κε δεκηνπξγία ή 

ηξνπνπνηήζεηο ππαξρφλησλ αιγνξίζκσλ (Quinlan, 1991; Wu and Chang, 2005) 

(ii) ηερληθέο επηπέδνπ δεδνκέλσλ (external CI technique) κε βήκα πξνδηαδηθαζίαο, 

φπνπ ε θαηαλνκή δεδνκέλσλ επαλα-νκνγελνπνηείηαη γηα λα κεησζεί ε επίδξαζε ηεο 

θαηαλνκήο ηάμεσλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Batista et al., 2004; Chawla et al., 2004) 

(iii)κέζνδνη επαηζζεζίαο θφζηνπο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο πξνεγνχκελεο δχν ηερληθέο, 

γηα λα ζπγρσλεχζνπλ δηαθνξεηηθά εζθαικέλα θφζηε γηα θάζε ηάμε ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο (Chawla et al., 2008; Freitas et al., 2007). 

 

 

3.2.2 Αιγνξηζκηθέο Σερληθέο γηα Αλνκνηνγελή Γεδνκέλα : Δηζαγσγηθέο 

Παξαηεξήζεηο 

Πνιιά δχζθνια πξνβιήκαηα ππαγμαηικού-κόζμος κεραληθήο κάζεζεο ζρεηίδνληαη 

κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα κάζεζεο (imbalanced learning data), φπνπ ηνπιάρηζηνλ κία ηάμε 

δελ αληηπξνζσπεχεηαη θαηάιιεια ζρεηηθά κε άιιεο ηάμεηο, π.ρ. αλίρλεπζε δηαθφξσλ 

απαηψλ, έιεγρνο θαη ηαηξηθή δεδνκέλσλ δηάγλσζε, θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλσλ θ.α.. Σν 

πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ην αζχκκεηξν θφζηνο ησλ 

αθαηάιιεια ηαμηλνκεκέλσλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ ηάμεσλ (Japkowicz and Stephen, 2002; 

Fawcett and Provost, 1997).  

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

(i) Πξν-επεμεξγαζία γηα ηα δεδνκέλα  

(ii) Μεηα-επεμεξγαζία γηα ην κνληέιν κάζεζεο. 

 

Η θαηαλφεζε κεζφδσλ αλαθάιπςεο γλψζεο θαη ε αλάιπζε πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ γηα ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηε ζπλερή επέθηαζε δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ ζε εθαξκνγέο 
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πνιιψλ κεγάιεο ηάμεο πνιχπινθσλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο δηαδίθηπν, αζθάιεηα, 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη νηθνλνκίαο. 

Σν πξφβιεκα κάζεζεο απφ αλνκνηνγελή δεδνκέλα απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ 

εξεπλεηηθφ πεδίν γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηε βηνκεραλία, θαη αλαθέξεηαη κε ηε 

απφδνζε ησλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο παξνπζία ππν-αληηπξνζσπεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

απζηεξψλ ηάμεσλ αζχκκεηξσλ θαηαλνκψλ (severe class distribution skews). Δμαηηίαο ησλ 

πνιχπινθσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ε κάζεζε απφ 

ηέηνηα δεδνκέλα  απαηηεί αξρέο, αιγνξίζκνπο θαη εξγαιεία γηα ηε κεηαηξνπή ηεξάζηησλ 

πνζψλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζε θαηάιιειεο παξαζηάζεηο πιεξνθνξηψλ  θαη γλψζεσλ. 

Σν πξφβιεκα ηεο αλνκνηνγελνχο κάζεζεο εκθαλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αλνκνηνγελψλ (κε-ηζνξξνπεκέλσλ) δεδνκέλσλ λα ζπκβηβάδεη ηελ απφδνζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πξνηχπσλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο, πνπ ππνζέηνπλ νκνηνγελείο ηάμεηο 

θαηαλνκψλ ή ίζν θφζηνο εζθαικέλσλ ηαμηλνκήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνιχπινθσλ   

ζπλφισλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ, ηέηνηνη αιγφξηζκνη απνηπγράλνπλ λα παξαζηήζνπλ 

θαηάιιεια ηα θαηαλεκεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ θαη παξέρνπλ αθαηάιιειεο 

αθξίβεηεο ζηηο ηάμεηο δεδνκέλσλ. 
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Δεδομένα με θόρσβο

Δεδομένα με θόρσβοΔεδομένα με θόρσβοΔεδομένα με θόρσβοΔεδομένα με θόρσβο

 κλάζη 

κσριαρτίας 

σποέννοιας

Κλάζη 

μειωνόηηηας 

σποέννοιας

Γενική 

κσρίαρτη 

κλάζη 

Γενική 

κλάζη 

μειονόηηηας 

Γενική 

κλάζη 

μειονόηηηας 

 Δηθόλα 3.1: Αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ κέζα ζε κηα θιάζε θαη κέζα ζε δηάθνξεο θιάζεηο. (He and Garcia, 

2009) 

 

Σν πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πεξηνρψλ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ επαλαιεπηηθφ πξφβιεκα κε 

πνιππνίθηιεο επηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ απμαλφκελεο εμεξεπλήζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε 

απηή απαηηείηαη έλαο ηαμηλνκεηήο πνπ παξέρεη πςειή αθξίβεηα γηα ηε κεηνλνηηθή ηάμε 

ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε αθξίβεηα ηεο πιεηνςεθηθήο ηάμεο. 

Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο 

θαη κάζεζεο κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα, κε ζπλέπεηα νη ζεσξεηηθέο βάζεηο θαη αιγφξηζκνη 

ησλ κεζφδσλ κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε 
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πξνβιήκαηα κάζεζεο κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε κάζεζε κε 

επαηζζεζία θφζηνπο αλαθέξεηαη φηη είλαη ππέξηεξε απφ ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο. Οη 

ηερληθέο κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηηο 

κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο γηα πεξηνρέο κάζεζεο κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα.  

Η ‘θακπύιε ROC’ (Receiver Operating Characteristic) ζεσξείηαη ρξήζηκε επεηδή 

πξνζθέξεη κία νξαηή παξάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ πιενλεθηεκάησλ (true 

positives) θαη θφζηνπο (false positives) ησλ ηαμηλνκήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαλνκέο 

δεδνκέλσλ (Fawcett, 2006; Bradley, 1997). 

Η αλνκνηνγέλεηα (κε-ηζνξξνπία) κπνξεί λα είλαη έλα ζχλνιν θαηαλεκεκέλσλ 

ηάμεσλ ή δηαθνξεηηθφ θφζηνο ζθαικάηα ή παξαδεηγκάηα (Japkowicz, 2000; Chawla et al. 

2003; Fem et al., 2004). αλ πξνηεηλφκελν κέηξν ηεο απφδνζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε κέζνδνο θακπχισλ ROC (Fem et al., 2004). 

Οη θακπχιεο ROC κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλνιηθή απφδνζε 

ηαμηλνκεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα θάζκα αληαιιαγψλ κεηαμχ αιεζψλ ζεηηθψλ ηηκψλ 

ζθαικάησλ θαη κε-αιεζψλ ζεηηθψλ ηηκψλ ζθαικάησλ (Swets, 1988).  

 

 Μέζνδνο Καησθιίνπ (Threshold Method) 

Έλα ‘θαηψθιη’ (threshold)  ιέγεηαη φηη είλαη ζπλνιηθά βέιηηζην, αλ ν αξηζκφο ησλ 

κε ηαμηλνκεκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη ειάρηζηνο. Η γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε είλαη έλα  

δηηξνπηθφ ηζηφγξακκα (bimodal), δειαδή έλα ηζηφγξακκα κε δπν πξνθαλείο ζρεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ή θνξπθέο δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ είρακε κηα απεηθφληζε γηα 

κπνξνχζακε λα μερσξίζνπκε έλα αληηθείκελν κε ην πεξηβάιινλ πνπ βξηζθφηαλ πίζσ ηνπ.  

Παξαζέηνληαο έλα παξάδεηγκα απφ ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο, εμεηάδεηαη πνηα 

πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο. 

Σν πξφβιεκα κε ηε κέζνδν θαησθιίνπ είλαη φηη ζεσξνχκε ζεκαληηθή κφλν ηελ 

έληαζε ηεο εηθφλαο, θαη δελ δίλνπκε ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

(pixels). Γελ γλσξίδνπκε αλ ηα εηθνλνζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηαδηθαζία 

θαησθιίνπ είλαη ζπλερφκελα. Μπνξνχκε εχθνια λα πεξηιάβνπκε εμσγελή εηθνλνζηνηρεία 

πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο επηζπκεηήο πεξηνρήο, θαη κπνξνχκε λα ράζνπκε εμίζνπ 

εχθνια απνκνλσκέλα εηθνλνζηνηρεία εληφο ηεο πεξηνρήο (εηδηθά θνληά ζηα φξηα ηεο 

πεξηνρήο). Απηά ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαζψο ν ζφξπβνο απμάλεηαη, 

απιά επεηδή είλαη πην πηζαλφ φηη κηα έληαζε εηθνλνζηνηρείνπ (pixels) δελ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ θαλνληθή έληαζε ζηελ πεξηνρή.  
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Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο θαησθιίνπ, πνπ ζπλήζσο πξέπεη λα αζρνιεζεί κε 

ην αληηθέηκελν, κεξηθέο θνξέο ράλεη πάξα πνιχ απφ ηελ πεξηνρή θαη παίξλεη πνιιά 

εηθνλνζηνηρεία απφ ην θφλην. (γηα παξάδεηγκα, ζθηέο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εηθφλαο). 

Έλα άιιν πξφβιεκα κε ην ζπλνιηθφ θαησθιί (global thresholding) είλαη φηη νη 

αιιαγέο ζην θσηηζκφ ζε φιν ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα κέξε λα είλαη 

πην θσηεηλά (ην θσο) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο πην ζθνχξν (ζηε ζθηά), κε ηξφπνπο πνπ 

δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα αληηθείκελα ηεο εηθφλαο. Μπνξνχκε λα ην αληηκεησπίζνπκε 

ελ κέξεη, ην πξφβιεκα ηνπ άληζνπ θσηηζκνχ κε πξνζδηνξηζκφ θαησθιίσλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Γειαδή, αληί λα έρεη έλα εληαίν ζπλνιηθφ θαηψθιη, επηηξέπεηαη ζην θαηψθιη λα 

εμνκαιχλεη εθεί πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο απφ κφλν ηνπ ζην ζπλνιηθφ θαηψθιη ζε φιε ηελ 

εηθφλα 

Η κέζνδνο QUEST (Watson and Pelli, 1983) είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα 

ηε κέηξεζε θαησθιίσλ πνπ βαζίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: (i) Πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη ππνζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο ζπλάξηεζεο 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (p.d.f.) ηνπ θαησθιηνχ (δειαδή ζρεηηθή πηζαλφηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαησθιίσλ ηνπ πιεζπζκνχ). (ii) Μηα κέζνδνο γηα ηελ επηινγή ηνπ εξέζηζκα 

ηεο έληαζεο νπνηαδήπνηε δνθηκήο. (iii) Μηα κέζνδνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ 

επηζπκεηνχ θαησθιίνπ. (King-Smith et al, 1994) 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο αξθεηψλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ απηφκαηνπ θαησθιίνπ 

(automatic threshold methods), πξνθεηκέλνπ λα θαηαηκεζεί ε δηαβάζκηζε ηεο εηθφλαο 

θαιχηεξα δεκηνπξγήζεθε κηα βειηησκέλε κέζνδνο. Η βειηησκέλε κέζνδνο δηπιήο 

θαησθιίνπ (double-threshold method) ζπλδπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο 

δηαθχκαλζεο θιάζεσλ, ηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο πεξηνρήο θαη κέζνδν δηπινχ θαησθιηνχ. 

Η κέζνδνο απηή κπνξεί λα επηιέμεη απηφκαηα δχν δηαθνξεηηθά θαηψηαηα φξηα ζε ηκήκαηα 

εηθφλσλ βαζκσηά. Η πξνζνκνίσζε ζε ππνινγηζηή εθηειείηαη επί ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο θαη απηνχ ηνπ αιγνξίζκνπ θαη απνδεηθλχεη φηη ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα πάξεη 

ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. (Shen et al.,2004) 

  

3.2.3 Σερληθέο Αιγνξηζκηθνύ Δπηπέδνπ: Μάζεζε κε Δπαηζζεζία Κόζηνπο 

Η Μάζεζε κε Επαηζζεζία Κόζηνπο (Cost Sensitive Learning) είλαη έλαο ηχπνο 

κάζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε δηαθφξνπο ηχπνπο θφζηνπο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο απηνχ. Η βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο θαη κάζεζεο 

άλεπ επαηζζεζίαο θφζηνπο είλαη φηη ε πξψηε δηαρεηξίδεηαη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο κε-
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ηαμηλνκήζεσλ δηαθνξεηηθά απφ ηελ δεχηεξε, κε ην λα ζεσξεί ηέηνηεο κε-ηαμηλνκήζεηο φηη 

δελ ππάξρνπλ, κε ζηφρν λα επηηχρεη πςειή αθξίβεηα παξαδεηγκάησλ ηαμηλφκεζεο ζε έλα 

ζχλνιν γλσζηψλ θιάζεσλ. 

Η ηάμε ησλ αλνκνηνγελψλ (κε-ηζνξξνπεκέλσλ) ζπλφισλ δεδνκέλσλ (imbalanced 

datasets) εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο θαζεκεξηλέο εθαξκνγέο, φπνπ ε ηάμε θαηαλνκψλ είλαη 

αλνκνηνγελήο ζε πςειφ βαζκφ θαη νη ηερληθέο κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο απνηεινχλ 

κία θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ (Ling and Sheng, 2008). 

 

3.2.4 Γνκή πζηήκαηνο Μάζεζεο κε Δπαηζζεζία Κόζηνπο 

Η Μάζεζε κε επαηζζεζία θφζηνπο κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε δχν θαηεγνξίεο:  

Η πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ ηαμηλνκεηψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα επαηζζεζία 

θφζηνπο (άκεζεο κέζνδνη), π.ρ. ICET. (Turney, 1995), δέλδξα απνθάζεσλ κε επαηζζεζία 

θφζηνπο (Drummond-Holte, 2000; Ling et al. 2004). Η δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ην ζρεδηαζκφ ελφο ‘πεξηηπιίγκαηνο’ (wrapper), πνπ κεηαηξέπεη θάζε ηαμηλνκεηή άλεπ-

θφζηνπο (cost insensitive) ζε αληίζηνηρνπο ηαμηλνκεηέο κε επαηζζεζία θφζηνπο. Η 

θαηεγνξία απηή θαιείηαη επίζεο κέζνδνο κεηα-κάζεζεο κε επαηζζεζία θόζηνπο (cost 

sensitive meta-learning method) θαη δηαρσξίδεηαη ζε ‘κέζνδν θαησθιίνπ’ (thresholding) 

θαη ‘κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο’ (sampling).   
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ΑΚΑΤΕΓΑΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΡΟΙΗΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΡΟΙΗΣΗ 
ΚΛΑΣΣΕΩΝ

ΕΡΙΛΟΓΗ 
ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΡΟΙΗΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΡΟΙΗΣΗ 
ΚΛΑΣΣΕΩΝ+

ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΥΩΜΕΝΗ 
ΕΡΙΚΥΩΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΦΙΛΤΑΙΣΜΑΤΟΣ

(METHODS 
FILTERING)

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΣΤΕΒΛΩΣΗΣ

(WARPING 
METHODS)

ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

PCA+KNN
Cost sensitive 

boosting
ΔΕΝΤΑ 

ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ

 

 Δηθόλα 3.2: Γηαδηθαζία πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη εηζαγσγή κάζεζεο επαηζζεζίαο θφζηνπο ζηα κνληέια 

πξφβιεςεο. 

 

 

Η θαηεγνξία κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

κεζφδνπο (κε κε-ηαμηλφκεζε θφζηνπο): 

Άκεζνη κέζνδνη ( Drummond and Holte, 2000)  

Μέζνδνη Μέηα-εθκάζεζεο   

Μέζνδνη Μέηα-θφζηνπο (Domingos, 1999) 

Σαμηλνκεηήο κε επαηζζεζία θφζηνπο [Cost Sensitive Classifier (CSC)]  

(Witten and Frank, 2005) 

‘Απιντθή’ Bayes επαηζζεζία θφζηνπο (Chai et al. 2004) 

Δκπεηξηθή Οξηαθή κέζνδνο (Sheng and Ling, 2006) 

Μέζνδνο θφζηνπο (costing) (Zadrozny et al. 2003) 

Μέζνδνο επηβάξπλζεο (weighting) (Ting, 1998)  

 

3.2.5 Μέηξεζε Δπαηζζεζίαο Κόζηνπο 

Οη κεηξήζεηο επαηζζεζίαο θφζηνπο ζπλήζσο ππνζέηνπλ φηη ην θφζηνο ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ζθαικάησλ είλαη γλσζηφ (Domingo, 1999; Turney, 2000; Elkan, 2001). 

Ο πίλαθαο θφζηνπο νξίδεη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ζε εζθαικέλα ζεηηθά (false positive) 

θαη εζθαικέλα αξλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαβιεηή x κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην 
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θφζηνο C(i, j, x) πνπ νξίδεη ην θφζηνο γηα ηελ πξφβιεςε κίαο ηάμεο i γηα x φηαλ ε αιεζήο 

ηάμε είλαη j. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα ιεθζεί κία απφθαζε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αλακελφκελνπ θφζηνπο. Η βέιηηζηε πξφβιεςε γηα ην x νξίδεηαη σο  

 ( | ) ( * , ),
j

P j x C i j x   (3.1) 

Ππου C είναι το κόςτοσ και P θ αντίςτοιχθ πικανότθτα τθσ τάξθσ i για χ 

 

3.3 Σερληθέο Δπηπέδνπ Γεδνκέλσλ  

Σν πξφβιεκα αλνκνηνγελνχο κάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε αιγνξίζκσλ 

κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλεπαξθή δεδνκέλα θαη αζχκκεηξεο ηάμεηο θαηαλνκψλ. Η 

κάζεζε απφ ηέηνηα δεδνκέλα ιφγσ ησλ πνιχπινθσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπλφισλ 

αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ, απαηηνχλ λένπο αιγνξίζκνπο θαη θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ κε απνδνηηθφ ηξφπν ηεξάζηηα πνζά πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζε 

επηζπκεηή παξάζηαζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ. 

 

3.3.1 Μέζνδνη Πξνεπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ  

Οη κέζνδνη πξν-επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνπο 

αιγνξίζκνπο κάζεζεο ζπλφισλ (Batista et al., 2004; Fernandez et al., 2008). Η επίδξαζε 

ηεο αιιαγήο θαηαλνκήο ηάμεσλ γηα ρξήζε ζε αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

γίλεη κε ηερληθέο επαλα-δεηγκαηνιεςίαο (resampling). Οη ηερληθέο απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε αιγνξίζκνπο κάζεζεο ζπλφισλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

(i) ηπραία ππν-δεηγκαηνιεςία (random undersampling) 

(ii) ηπραία ππεξ-δεηγκαηνιεςία (random oversampling) 

(iii) ηερληθή ππεξ-δεηγκαηνιεςίαο κε ζπλζεηηθή κεηνλφηεηα (Synthetic Minority 

Oversampling Technique [SMOTE]) (Chawla et al., 2002) 

(iv) ηξνπνπνηεκέλε ηερληθή ππεξ-δεηγκαηνιεςίαο κε ζπλζεηηθή κεηνλφηεηα 

(Modified Synthetic Minority Oversampling Technique [MSMOTE]), (Hu et 

al., 2009) 
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(v) επηιεθηηθή πξν-επεμεξγαζία αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ (Selektive 

Preprocessing of Imbalanced Data [SPIDER]) (Stefanowski and Wilk, 2008). 

 

3.3.2 Σπραία Δπηινγή πλόισλ Γεδνκέλσλ Τπνδεηγκαηνιεςίαο θαη 

Τπεξδεηγκαηνιεςίαο 

Οη κεραληθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηπραίαο ππεξδεηγκαηνιεςίαο αθνινπζνχλ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο πξνζζέηνληαο έλα ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ηάμε κεηνςεθίαο, δειαδή 

γηα έλα ζχλνιν ηπραία επηιεγκέλσλ παξαδεηγκάησλ κεηνςεθίαο απμάλεηαη ην αξρηθφ 

ζχλνιν αλαπαξάγνληαο ηα επηιεγκέλα παξαδείγκαηα θαη πξνζζέηνληαο ζην αξρηθφ ζχλνιν 

(Mease et al., 2007). 
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ΥΡΕ/ΥΡΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΔΟΚΙΜΗΣ

 (TEST DATA)

ΡΑΑΜΕΤΟΙ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΑΜΕΤΟΙ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ

 

 Δηθόλα 3.2: Γηαδηθαζίεο Γεδνκέλσλ Γνθηκήο Τπνδεηγκαηνιεςίαο θαη Τπεξδεηγκαηνιεςίαο 

 

3.3.3 Δληαίν ύλνιν Γεδνκέλσλ Τπνδεηγκαηνιεςίαο 

Γχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ελεκεξσκέλεο ππνδεηγκαηνιεςίαο (informed 

undersampling) απνηεινχλ ν ‘αιγόξηζκνο EasyEnsemble’ θαη ν ‘αιγόξηζκνο 

BalanceCascade’ (Liu et al., 2006). Οη αιγφξηζκνη απηνί κπνξνχλ μεπεξάζνπλ ην 

κεηλέθηεκα ηεο απψιεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρηθή κέζνδν ηπραίαο 

ππνδεηγκαηνιεηςίαο. Ο αιγφξηζκνο EasyEnsemble, έλαο αιγφξηζκνο κάζεζεο ρσξίο 
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επίβιεςε (unsupervised learning algorithm), δεκηνπξγεί έλα ζχζηεκα ζπλνιηθήο κάζεζεο 

(ensemble learning system), κε αλεμάξηεηε δεηγκαηνιεςία δηαθφξσλ ππνζπλφισλ απφ ηελ 

ηάμε πιεηνςεθίαο θαη κε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ηαμηλνκεηψλ πνπ βαζίδεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ θάζε ππνζπλφινπ κε ηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο κεηνςεθίαο (Liu et al., 2006). 

  

3.3.4 Δληαία ύλνια Γεδνκέλσλ Τπνδεηγκαηνιεςίαο 

Η πλζεηηθή Σερληθή Τπεξδεηγκαηνιεςίαο Μεηνλφηεηαο (Synthetic Minority 

Oversampling Technique [SMOTE]) δνθηκάδεηαη ζε πνηθηιία ζπλφισλ δεδνκέλσλ κε 

κεηαβαιιφκελνπο βαζκνχο αλνκνηνγέλεηαο θαη κε κεηαβαιιφκελα πνζά δεδνκέλσλ ζηα 

δνθηκαζηηθά ζχλνια παξέρνληαο δηαθνξεηηθά πεδία δνθηκψλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλζεηηθνχ δείγκαηνο επηιέγεηαη ηπραία έλαο απφ ηνπο Κ-

πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο θαη πνιιαπιαζηάδεηαη ε δηαθνξά δηαλπζκάησλ κε έλα ηπραίν 

αξηζκφ κεηαμχ [0, 1] θαη ηειηθά ην δηάλπζκα απηφ πξνζηίζεηαη ζην  xi , δειαδή πξνθχπηεη 

ην επαλαιεπηηθφ ζρήκα: 

  i 1 i i i i minx  x    x *  x  . d, i  0,  1,  2 ...      x  S       (3.2) 

φπνπ ix είλαη ην ζηηγκηφηππν κεηνςεθίαο πνπ ζεσξείηαη, ix * είλαη έλαο απφ Κ-

πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο γηα ην ix  θαη d είλαη έλαο ηπραίνο πξαγκαηηθφο αξηζκφο κε 

 d 0,  1 (Chawla et al., 2002). 

 Γηάθνξνη πξνζαξκνζκέλεο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο (adaptive sampling 

methods), φπσο ν αιγφξηζκνο Border-line-SMOTE (Han et al., 2005) θαη ηνλ αιγφξηζκν 

ADA-SYN (Adaptive Synthetic Sampling) (He et al., 2008), έρνπλ επίζεο παξνπζηαζζεί 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ αιγνξίζκνπ SMOTE. 

 

3.3.5 Σερληθή πλζεηηθήο Μεηνλνηηθήο Τπεξδεηγκαηνιεςίαο (SMOTE) 

Η ππεξδεηγκαηνιεςία κε αληηγξαθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξφκνηα αιιά 

πεξηζζφηεξν εηδηθέο πεξηνρέο ζε κειινληηθνχο ρψξνπο φπσο νη πεξηνρέο απνθάζεσλ γηα 

ηελ κεηνλνηηθή ηάμε. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξπιήξσζε ησλ πνιιαπιψλ 

αληηγξάθσλ ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο κεηνλνηηθήο ηάμεο. Γηα λα αληηκεησπηζζεί ε 

ππεξπιήξσζε θαη λα δηεπξπλζεί ε πεξηνρή απνθάζεσλ ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο 

κεηνλνηηθήο ηάμεο έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο ηερληθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεηηθψλ 
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παξαδεηγκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ‘κειινληηθφ’ ρψξν παξά ζε ρψξν δεδνκέλσλ (Chawla 

et al., 2002). 

Σα ζπλζεηηθά παξαδείγκαηα επηηξέπνπλ ζηνλ ηαμηλνκεηή λα δεκηνπξγήζεη 

κεγαιχηεξεο θαη νιηγφηεξν εηδηθέο πεξηνρέο, παξά κηθξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν εηδηθέο 

πεξηνρέο, φπσο γίλεηαη κε ππεξδεηκαηνιεςία κε αληηγξαθή. Άκεζν απνηέιεζκα είλαη φηη 

ηα δέλδξα απνθάζεσλ γεληθεχνπλ θαιχηεξα. 

Η ηερληθή SMOTE δνθηκάδεηαη ζε πνηθηιία ζπλφισλ δεδνκέλσλ κε 

κεηαβαιιφκελνπο βαζκνχο αλνκνηνγέλεηαο θαη κε κεηαβαιιφκελα πνζά δεδνκέλσλ ζηα 

δνθηκαζηηθά ζχλνια παξέρνληαο δηαθνξεηηθά πεδία δνθηκψλ. Η ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηεί σο ηαμηλνκεηέο C.4 θαη Ripper (Cohen, 1995) θαη αλαθέξεηαη φηη ππεξηεξεί 

ζε απφδνζε άιιεο κεζφδνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δεηγκαηνιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(Ripper’s Loss Ratio) θαη απιντθέο Bayes κεηαβάιινληαο θαηάιιεια ηηο ηάμεηο. 

 

3.3.6 Σερληθέο Γεηγκαηνιεςίαο BorderLine-SMOTE 

Η ηερληθή Σπλζεηηθήο Μεηνλνηηθήο Υπεξδεηγκαηνιεςίαο (Synthetic Minority 

Oversampling Technique [SMOTE]) είλαη κία ‘λνήκσλ’ κέζνδνο ππεξδεηγκαηνιεςίαο πνπ 

πξνζζέηεη λέα ηερλεηά κεηνλνηηθά παξαδείγκαηα κε πξνεθβνιή κεηαμχ πξνυπαξρφλησλ 

ηεθκεξίσλ κάιινλ παξά απφ αληηγξακκέλσλ απζεληηθψλ παξαδεηγκάησλ (Chawla et al., 

2002). Η ηερληθή ππνινγίδεη ηνπο θ- πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο ηεο κεηνλνηηθήο ηάμεο γηα 

θάζε κεηνλνηηθφ παξάδεηγκα. 

Η ηερληθή ζπλνξηαθήο γξακκήο  (borderline SMOTE) (BSM) (Han et al., 2005) 

είλαη ηξνπνπνίεζε ηεο ηερληθήο SMOTE, πνπ επηιέγεη κεηνλνηηθά παξαδείγκαηα πνπ 

ζεσξνχληαη φηη είλαη ζην ζχλνξν (border) ηεο πεξηνρήο κεηνλνηηθψλ απνθάζεσλ ζην 

κειινληηθφ ρψξν θαη εθηειεί ηελ ηερληθή SMOTE κφλν γηα λα ππεξδεηγκαηίδνπλ 

ζηηγκηφηππα (instances) απηέο, απφ ην λα ηηο ππεξδεηγκαηίζεη φιεο ή έλα ηπραίν 

ππνζχλνιν.   

Γπν λέεο κέζνδνη ππεξδεηγκαηνιεηςίαο, ε Borderline-SMOTE1 θαη ε Borderline-

SMOTE2 ζηα νπνία κφλν ηα παξαδείγκαηα κεηνλφηεηαο θνληά ζηε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

είλαη ππεξδεηγκαηνιεηπηηθά (Oversampled).  Γηα ηελ θιάζε κεηνλφηεηαο, ηα πεηξάκαηα 

δείρλνπλ φηη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ Han, Wang θαη Mao (Borderline-SMOTE: A New Over-

Sampling Method in Imbalanced Data Sets Learning) πέηπραλ θαιχηεξν TP-rate θαη F-

value απφ φηη ηηο κεζφδνπο SMOTE θαη ηπραία ππεξδεηγκαηνιεςία. 
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3.3.7  Σερληθέο Γεηγκαηνιεςίαο ADASYN 

ηνλ αιγόξηζκν Adasyn ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαηαλνκή βαξψλ (weighted 

distribution) γηα δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα  θιάζεο ηεο κεηνλφηεηαο  (minority class)  

ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηεο δπζθνιίαο ζηελ εθκάζεζε, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ζχλζεηα 

δεδνκέλα (synthetic data)  παξάγνπλ  παξαδείγκαηα  ησλ κεηνλνηηθψλ  θιάζεσλ πνπ είλαη 

πην δχζθνιν λα κάζεη ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδείγκαηα ησλ κεηνλνηήησλ (minority 

examples)  πνπ είλαη πην εχθνιν λα κάζνπλ. 

Η αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε Adasyn βειηηψλεη ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαλνκέο ησλ δεδνκέλσλ κε δχν ηξφπνπο: (i) κείσζε ηεο κεξνιεςίαο (bias) πνπ εηζήγαγε 

ε αλνκνηνγελήο θιάζεο θαη (ii) ε πξνζαξκνζηηθή αιιαγή ηνπ νξίνπ απφθαζεο 

ηαμηλφκεζεο πξνο ηα δχζθνια παξαδείγκαηα (adaptively shifting the classification 

decision boundary toward the difficult examples). Αλαιχζεηο πξνζνκνίσζεο γηα δηάθνξα 

ζχλνια κεραληθήο κάζεζεο δεδνκέλα δείρλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο 

κεζφδνπ ζε πέληε κεηξήζεηο αμηνιφγεζεο. 

 

Αιγόξηζκνο ADASYN 

H επηηπρία ησλ πξφζθαησλ ζπλζεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

SMOTE, SMOTEBoost, θαη ηνπ DataBoost-IM, νδήγεζε ζε κηα πξνζαξκνζηηθή κέζνδν 

δηεπθνιχλνληαο ηελ κάζεζε γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα (He et al., 2008) . ηφρνο είλαη 

δηπιφο: i) ηε κείσζε ηεο κεξνιεςίαο (bias) θαη ii) ε πξνζαξκνζηηθή κάζεζε. O 

αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο adasyn γηα ην πξφβιεκα δπν θιάζεσλ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία (ζε ςεπδνθσδηθή κνξθή): 

 

Αιγόξηζκνο ADASYN ( trD ,m,n, iy
, is

)
 

Είςοδοσ: Σα ζηνηρεία εθπαίδεπζεο trD  κε  m  δείγκαηα  i ix , y ,  i 1,  ...,  m , 

φπνπ ix είλαη έλα παξάδεηγκα ζε  n δηάζηαζε ζην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ X θαη 

 iy Y 1, 1    είλαη ε εηηθέηα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θιάζεο ζρεηίδεηαη κε ix . (Θέζε ην sm θαη 

lm ζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαδεηγκάησλ ησλ θιάζεσλ ησλ κεηνλνηήησλ  θαη ησλ παξαδεηγκάησλ 

ησλ θιάζεσλ ηεο πιεηνλφηεηαο, αληίζηνηρα . Ωο εθ ηνχηνπ, s l s lm m  θαη m m  m   .) 

Τπνινγηζηηθή Γηαδηθαζία/ Δθηέιεζε 

(1) Τπνιφγηζε ηνλ βαζκφ ηεο αλνκνηνγελήο θιάζεο:   
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 s ld m / m  , φπνπ d 0,  1  .    (4.3) 

 (2) Αλ thd d ηφηε ( thd  είλαη ην παξφλ θαηψθιη  γηα ην κέγηζην αλεθηφ βαζκφ ηεο αλνκνηνγελήο 

θιάζεο: 

(a) Τπνιφγηζε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαδεηγκάησλ ζχλζεησλ δεδνκέλσλ (synthetic data) πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζνχλ γηα ηελ θιάζε ησλ κεηνλνηήησλ: 

  l sG  m m      ,     (4.4) 

φπνπ  0,  1 
 

είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ην επηζπκεηφ 

επίπεδν ηζνξξνπίαο κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ. Η ηηκή β=1 ζεκαίλεη έλα πιήξσο 

ηζνξξνπεκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κεηά ηε γελίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

(b) Γηα θάζε παξάδεηγκα, ix minorityclass , βξεο ηνλ K θνληηλφηεξν γείηνλα κε βάζε 

ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε ζηελ  n δηάζηαζε, θαη ππνινγίδεηε ε αλαινγία  ir νξίδεηαη σο:  

 i  sr i / K,  i 1,  ...,  m      (4.5)  

φπνπ i  είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαδεηγκάησλ ζηνλ K θνληηλφηεξν γείηνλα ηνπ ix πνπ αλήθεη ζηελ 

θχξηα θιάζε, επνκέλσο  ir 0,  1 ; 

(c) Καλνληθνπνηήζακε ηνπ ir  ζχκθσλα κε    

1

ˆ /
sm

i i i

i

r r r


  ,      (4.6) 

νχησο ψζηε ην îr  είλαη κηα θαηαλνκή ππθλφηεηαο ( ˆ 1i

i

r  ). 

(d) Τπνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαδεηγκάησλ ησλ ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία γηα θάζε παξάδεηγκα κεηνλφηεηαο ix :  

i îg  G r  ,     (4.7) 

φπνπ G είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαδεηγκάησλ ησλ ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ θαηεγνξία κεηνλφηεηαο φπσο νξίδεηαη ζηελ εμίζσζε 4.3. 

(e) Γηα θάζε παξάδεηγκα κεηνλνηηθήο θιάζεο δεδνκέλσλ ix , δεκηνπξγεί ην 

ig παξαδείγκαηα ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

Κάλε απφ 1 έσο ig  : 

(i) Δπέιεμε ηπραία έλα απφ ηα παξαδείγκαηα κεηνλνηηθψλ δεδνκέλσλ, zix , απφ ην K 

θνληηλφηεξν γείηνλα γηα δεδνκέλα ix . 

(ii) Γεκηνπξγψληαο παξάδεηγκα ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ : 
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 i i zi is x x x      ,  (4.8)  

φπνπ  zi ix x είλαη ην δηαθνξεηηθφ δηάλπζκα ζε  n δηαζηάζεηο, θαη  ι είλαη έλαο ηπραίνο 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο  0,  1 .   

Σέινο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο/ βξφρνπ. 

Δηθόλα 3.3: Αιγφξηζκνο Adasyn 

3.3.8 Γεηγκαηνιεςία κε Σερληθέο Δθθαζάξηζεο Γεδνκέλσλ (Data Cleaning) 

Γηάθνξεο ηερληθέο εθθαζάξηζεο δεδνκέλσλ (Data Cleaning Techniques) κπνξνχλ 

λα εθαξκνζζνχλ απνδνηηθά γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ππεξθάιπςεο (overlapping) πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο. Η κέζνδνο ‘ζπλδέζκσλ Tomek’ 

νξίδεηαη σο έλα δεχγνο πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ αληίζεησλ ηάμεσλ κε ειαρηζηνπνηεκέλε 

απφζηαζε (Tomek, 1976). 

Τπνζέζηε φηη δίλεηαη έλα δεχγνο ζηηγκηφηππσλ 
i j(x , x )  θαη ε απφζηαζή ηνπο 

i jd(x , x ) κε i   min   x S  θαη  
j  maxx S , ηφηε   ην δεχγνο 

i j(x , x ) θαιείηαη έλαο ζχλδεζκνο 

Tomek αλ δελ ππάξρεη ζηηγκηφηππν kx  , ηέηνην ψζηε λα ηζρχεη    

d(xi , xk) < d(xi , xj)  ή  d(xj , xk) < d(xi , xj).    (3.3) 

Αλ δχν ζηηγκηφηππα ζρεκαηίδνπλ έλα ζχλδεζκν Tomek, ηφηε είηε ην έλα απφ ηα 

ζηηγκηφηππα απηά απνηειεί ‘ζφξπβν’ ή θαη ηα δχν είλαη θνληά ζε έλα ζχλνξν.  

Οη ζχλδεζκνη Tomek κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθθαζαξηζζνχλ 

αλεπηζχκεηεο επηθαιχςεηο κεηαμχ ηάμεσλ κεηά απφ ζπλζεηηθή δεηγκαηνιεςία φπνπ φινη νη 

ζχλδεζκνη Tomek απνκαθξχλνληαη κέρξηο φηνπ φια ηα δεχγε πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ κε 

ειαρηζηνπνηεκέλε απφζηαζε είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο. Με ηελ απνκάθξπλζε παξαδεηγκάησλ 

επηθάιπςεο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ ζπκπιέγκαηα κε θαιά νξηζκέλεο ηάμεηο ζην ζχλνιν 

δνθηκψλ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα νδεγεί ζε θαιά νξηζκέλνπο θαλφλεο ηαμηλφκεζεο κε 

βειηησκέλε απφδνζε ηαμηλφκεζεο (Batista et al., 2004; Laurikkala, 2001; Kubat and 

Matwin, 1997). 

 

3.3.9 Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη  

Με ηελ απνκάθξπλζε ηεο ππεξθάιπςεο κπνξεί θαλείο λα θαζνξίζεη θαλφλεο 

ηαμηλφκεζεο γηα λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο ηαμηλφκεζεο. Κάπνηεο ελδεηθηηθέο 

εξγαζίεο ζε απηή ηελ πεξηνρή πεξηιακβάλεηαη ε κέζνδνο ηεο επηινγήο κηαο πιεπξάο (one-

slide selection) (OSS) (Κubat& Matwin,1997), ε κέζνδνο νινθιήξσζεο ηνπ 
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ζπκππθλσκέλνπ θαλφλα ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα θαη νη ζπλδεζκνη Tomek  (condensed 

nearest neighbor rule and Tomek links) (CNN+Tomek Links) (Batista et al.,2004), νη 

θαλφλεο θαζαξηζκνχ γεηηνληάο (NCL) (Laurikkala, 2001) βαζηζκέλν ζηνλ θαλφλα 

επεμεξγαζίαο ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα (ENN), ε νπνία θαηαξγεί παξαδείγκαηα πνπ 

δηαθέξνπλ απφ δχν απφ ηνπο ηξείο θνληηλφηεξνπο γείηνλεο, θαη νη νινθιεξψζεηο ηνπ 

SMOTE κε ENN (SMOTE+ENN) θαη ν SMOTE κε ηηο ζπλδέζεηο Tomek 

(SMOTE+Tomek) (Batista et al., 2004) 

 

3.3.10 Γείγκαηα Βαζηζκέλα ζε πζηάδεο/ πκπιέγκαηα (clusters) 

Οη αιγφξηζκνη δεηγκαηνιεηςίαο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκπιέγκαηα (Cluster based 

Sampling Methods) παξέρνπλ έλα επηπξφζζεην ζηνηρείν επειημίαο πνπ δελ ππάξρεη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απινχο θαη ζπλζεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο αιγνξίζκνπο, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιχ εηδηθά πξνβιήκαηα, Ο αιγόξηζκνο 

ππεξδεηγκαηνιεςίαο πνπ βαζίδεηαη ζε ζπκπιέγκαηα (Cluster Based Oversampling 

[CBO] algorithm) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνδνηηθά γηα ην αλνκνηνγελέο πξφβιεκα 

εληφο-ηάμεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αλνκνηνγελέο πξφβιεκα κεηαμχ-ηάμεσλ (Jo and 

Japkowicz, 2004) θαη λα απνηειέζεη κία απνδνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηα αλνκνηνγελή 

ζχλνια δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηδηθέο Δλζσκαηώζεηο Γεηγκάησλ (Sampling and Boosting) 

Η νινθιήξσζε ζηξαηεγηθψλ δεηγκαηνιεςίαο κε ηερληθέο ζπλνιηθήο κάζεζεο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηε βειηίσζε απφδνζεο. Ο αιγόξηζκνο SMOTE-

Boost βαζίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αιγνξίζκνπ SMOTE κε ηνλ αιγφξηζκν 

Adaboost.M2, θαη παξνπζηάδεη ηε ζπλζεηηθή δεηγκαηνιεςία ζε θάζε ελδπλακσηηθή 

επαλάιεςε (boosting iteration). Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε δηαδνρηθφο ζπλνιηθφο 

ηαμηλνκεηήο εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηάμε κεηνςεθίαο. Δπεηδή θάζε ζπλνιηθφο 

ηαμηλνκεηήο θαηαζθεπάδεηαη ζε κία δηαθνξεηηθή δεηγκαηνιεςία δεδνκέλσλ, ν ηειεπηαίνο 

ηαμηλνκεηήο αλακέλεηαη λα έρεη κία επξχηεξε θαη θαιά νξηζκέλε πεξηνρή απνθάζεσλ γηα 

ηελ ηάμε κεηνςεθίαο (Chawla et al., 2003). 

Ο αιγόξηζκνο DataBoost-IM ζπλδπάδεη ηερληθέο δεκηνπξγίαο δεδνκέλσλ κε ηνλ 

αιγφξηζκν AdaBoost.M1 γηα λα πεηχρεη κία πξνβιέςηκε πςειή αθξίβεηα γηα ηελ ηάμε 
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κεηνςεθίαο ρσξίο λα ράζεη αθξίβεηα ζηελ ηάμε πιεηνςεθίαο. Ο αιγφξηζκνο DataBoost-IM 

δεκηνπξγεί ζπλζεηηθά δείγκαηα ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ησλ ‘δχζθνισλ πξνο κάζεζε’ 

δεηγκάησλ κεηαμχ ηάμεσλ (Guo and Viktor, (2004a-2004b)). 

 

Φίιηξα Δπαλαδεηγκαηνιεςίαο 

Σν θίιηξν επαλαδεηγκαηνιεςίαο (resample) είλαη έλα θίιηξν ζηα δεδνκέλα κε 

επίβιεςε, φπνπ παξάγεη έλα ηπραίν ππφδεηγκα (subsample) απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο είηε δεηγκαηνιεςία κε ή ρσξίο αληηθαηάζηαζε. Σν αξρηθφ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα ρσξάεη νιφθιεξν ζηε κλήκε. Ο αξηζκφο ησλ ζηηγκηνηχπσλ ζην 

ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλνο. Σν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα έρεη νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θιάζεο, αλ δελ έρεη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε έθδνζε ησλ κε επηβιεπφκελσλ δεδνκέλσλ (unsupervised). Σν θίιηξν 

κπνξεί λα γίλεη γηα λα δηαηεξεζεί ε θαηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θιάζεο ζην 

ππφδεηγκα, ή λα πνιψζεη ηελ  θαηαλνκή θιάζεο πξνο ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή. 

 

3.4 Μεζνδνινγίεο Σερληθώλ πλόισλ γηα Αλνκνηνγελή ύλνια Γεδνκέλσλ 

 

3.4.1 Αλαζθόπεζε Αιγνξίζκσλ Μεραληθήο Μάζεζεο θαη αιγόξηζκνη γηα 

Μάζεζε πλόισλ ηαμηλόκεζεο 

Μηα κηθξή αλνκνηνγέλεηα ζηελ θιάζε θαηαλνκήο, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, θξίλεηαη 

φηη δελ είλαη ζνβαξή, αιιά φηαλ θάπνηεο θιάζεηο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππφ 

εθπξνζσπεκέλεο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αληίζηνηρσλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο 

είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξεο δπζθνιίεο. Κάπνηεο πεξηπηψζεηο αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κηθξψλ θιάζεσλ πνπ ράλνληαη αλάκεζα ζηηο πην ζπρλέο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ηαμηλνκεηέο φπσο ηα δέλδξα απνθάζεσλ θαη 

νη θαλφλεο κάζεζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκήζνπλ ζσζηά λέεο πεξηπηψζεηο απφ ηελ 

θιάζε κεηνλνηήησλ. 

 Οη ηαμηλνκεηέο δέλδξσλ απφθαζεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιεγφκελεο ηερληθέο 

«κεηά-θιαδέκαηνο» (post-pruning), πνπ αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ δέλδξσλ 

απφθαζεο πνπ θιαδεχνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν επηθχξσζεο (validation set –

Esposito et al., 1997). Οπνηνζδήπνηε θφκβνο κπνξεί λα αθαηξεζεί θαη λα αλαηεζεί ζηελ 
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πην θνηλή θιάζε ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλνη νη ππφ εμέηαζε 

θφκβνη. Έηζη, αλ κηα θιάζε είλαη ζπάληα, ν αιγφξηζκνο δέλδξνπ απφθαζεο ζπρλά 

‘θιαδεχεη’ ην δέλδξν θάησ απφ θάζε θφκβν πνπ είλαη κφλνο ηνπ (θχιιν), πνπ ηαμηλνκεί 

φια ηα ζηηγκηφηππα σο κέιε κηαο θνηλήο θιάζεο θαη πνπ νδεγεί ζε φρη ηφζν κεγάιε 

αθξίβεηα ζηα ζηηγκηφηππα ηεο θιάζεο κεηνλνηήησλ. ηελ εξεπλεηηθή κειέηε απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα γλσζηά δέληξα απνθάζεσλ (Quilan, 1993). 

Μηα ελδηαθέξνπζα αλαθνξά ζην πεδίν ησλ αιγνξίζκσλ ηεο κεραληθήο κάζεζεο 

ζηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα έρεη πξνηαζεί απφ Weiss and Provost (2003). Σν εξεπλεηηθφ 

έξγν απηφ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπάλησλ θιάζεσλ θαη ζπάλησλ ππνζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ησλ 

δεηεκάησλ φπνπ κειεηήζεθαλ θαη ην εχξνο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμφξπμεο αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ. 

Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ απαζρνιήζεθαλ γηα ηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα 

ζηε επηβιεπφκελε κάζεζε, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο:  

(i) ππνδεηγκαηνιεηςία ζηελ θπξίαξρε θιάζε, έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην κέγεζνο 

ηεο άιιεο θαηεγνξίαο,  

(ii) ππεξδεηγκαηνιεςία ζηελ θιάζε ηεο κεηνλφηεηαο, έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην 

κέγεζνο ηεο άιιεο θαηεγνξίαο,  

(iii) ε εζσηεξηθή πφισζε ζηελ δηαθξηηή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα ηαηξηάμεη κε ην 

κέγεζνο ηεο άιιεο θαηεγνξίαο θαη  

(iv) εηδηθά εκπεηξνγλσκηθά ζπζηήκαηα, πνπ απνηεινχλ ηζνξξνπεκέλνπο 

ηαμηλνκεηέο. 

 Μηα απιή κέζνδνο επηπέδνπ δεδνκέλσλ (data level), πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα, είλαη λα επαλαηνπνζεηήζνπκε βάξε (reweigh) εθπαηδεχνληαο 

ζηηγκηφηππα αλάινγα κε ηελ θάζε θιάζε (Domingos,1998). Η ηδέα είλαη λα αιιαρζνχλ νη 

θαηαλνκέο θιάζεο ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο νξίδνληαη ζηελ πην θνζηνβφξα 

θιάζε. Αο ππνζέζνπκε φηη ηα ζηηγκηφηππα ηεο ζεηηθήο θιάζεο είλαη πέληε θνξέο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηα ζηηγκηφηππα ηεο αξλεηηθήο θιάζεο. Δάλ ν αξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ 

ζηηγκηνηχπσλ είλαη ηερλεηά απμεκέλνο απφ έλαλ παξάγνληα πέληε, ηφηε ην ζχζηεκα 
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εθκάζεζεο ζθνπεχεη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαικάησλ ηαμηλφκεζεο, έηζη ζα 

θαηαιήμνπκε κε έλα ηαμηλνκεηή πνπ ζα παξεθθιίλεη ζηελ απνθπγή ηνπ ζθάικαηνο ζηελ  

αξλεηηθή θιάζε, δεδνκέλνπ φηη θάζε ηέηνην ζθάικα ππάξρεη ζρεηηθά επηβάξπλζε 

(ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξν). 

ηελ επφκελε παξάγξαθν πεξηγξάθνληαη κέζνδνη κεραληθήο κάζεζεο θαη εμεγνχληαη 

νη ιφγνη γηα ηε ρακειή ηνπο απφδνζε ζηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε ζην ρεηξηζκφ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, κε 

βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 Με ηα απνηέιεζκα ηεο αλνκνηνγέλεηαο ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ έρεη αζρνιεζεί ν 

Japkowicz (2000). Ο ζπγγξαθέαο αμηνινγεί θπξίσο δπν ζηξαηεγηθέο δεδνκέλσλ επηπέδνπ: 

ππνδεηγκαηνιεηςίαο θαη επαλαδεηγκαηνιεςία (under-sampling and resampling) θαη 

εμεηάδνληαη δχν επαλαδεηγκαηνιεπηηθέο κέζνδνη. Η ηπραία επαλαδεηγκαηνιεςία 

απνηειείηαη απφ επαλαδεηγκαηνιεςία ηεο κηθξφηεξεο θιάζεο ηπραία κέρξη λα απνηειέζεη 

ηφζα δείγκαηα φζα θαη ηεο θπξίαξρεο θιάζεο θαη ζηελ εζηηαζκέλε επαλαδεηγκαηνιεςία 

απνηειείηαη γηα ηελ επαλαδεηγκαηνιεςία κφλν εθείλσλ ησλ ζηηγκηνηχπσλ φπνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηα φξηα κεηαμχ κεησλνηηθψλ θαη θπξίαξρσλ θιάζεσλ. Η ηπραία ππνδεηγκαηνιεηςία, 

ζηελ φπνηα ζπκπεξηιάκβαλαλ ππνδεηγκαηνιεηπηηθά ηα δείγκαηα θπξίαξρεο θιάζεο ηπραία 

κέρξη ν αξηζκφο ηνπο λα αληηζηνηρεζεί ζηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο, εζηηάδεηαη 

ζηελ ππνδεηγκαηνιεηςία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνδεηγκαηνιεςίαο ηεο θπξίαξρεο 

θιάζεο δεηγκάησλ πνπ βξίζθεηαη πην καθξηά. Οη πξνζεγγίζεηο δεηγκαηνιεςίαο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο θαη έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρξήζε ησλ εμειηγκέλσλ ηερληθψλ 

δεηγκαηνιεςίαο δελ πξνζθέξεη θαλέλα ζαθέο πιενλέθηεκα ζην πεδίν απηφ (Japkowicz, 

2000). 

 O Kubat θαη ν Matwin (1997) ππνδεηγκαηίδνπλ επηιεθηηθά ηελ θπξίαξρε θιάζε, 

θξαηψληαο ηνλ αξρηθφ πιεζπζκφ ηεο θιάζεο ηεο κεηνλφηεηαο κε ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. Ο Batista θαη άιινη (2000) ρξεζηκνπνηνχλ κηα πην εμειηγκέλε ηερληθή 

ππνδεηγκαηνιεςίαο  πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πνζφηεηα ησλ δπλεηηθά ρξήζηκσλ 

δεδνκέλσλ. Σα ζηηγκηφηππα ηεο θπξίαξρεο θιάζεο είλαη ηαμηλνκεκέλα σο ζηηγκηφηππα 

‘αζθαιή’, ‘νξηαθά’, θαη ‘ζνξχβνπ’. Οη νξηαθέο ππνζέζεηο θαη ηνπ ζνξχβνπ αληρλεχηεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ‘ζύνδεζμο Tomek’ θαη κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ καο. Οη αζθαιείο θιάζεηο θπξηαξρίαο θαη φια ηα ζηηγκηφηππα θιάζεο 

κεηνλφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κάζεζεο. Έλαο 
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ζχλδεζκνο Tomek κπνξεί λα νξηζηεί: δίλνληαο δπν ζηηγκηφηππα x θαη y πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θιάζεηο, κε d(x,y) λα είλαη ε απφζηαζε ησλ x θαη y. Έλα δεχγνο (x,y) είλαη ν 

‘ζύλδεζκνο Tomek’, αλ δελ ππάξρεη κηα πεξίπησζε z, ηέηνηα ψζηε d(x, z) < d(x, y) ή  d(y, 

z) < d(y, x) (Batista et al., 2000). 

Οη ηερληθέο ππνδεηγκαηνιεςίαο θαη ππεξδεηγκαηνιεςίαο εκθαλίδνπλ αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε ππνδεηγκαηνιεςία κπνξεί λα απνκαθξχλεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία θαη ε ππεξδεηγκαηνιεςία κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

ππεξηαηξηάζκαηνο (overfitting), δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο ππεξδεηγκαηνιεπηηθέο 

κεζφδνπο θάλνπλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο θιάζεο κεηνλφηεηαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, γηα παξάδεηγκα, έλαο ζπκβνιηθφο ηαμηλνκεηήο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη 

θαλφλεο πνπ είλαη θαηλνκεληθά αθξηβείο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηθαιχπηνπλ έλα 

αλαπαξαγφκελν ζηηγκηφηππν. 

 Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ επηπέδνπ δεδνκέλσλ έρεη παξνπζηαζηεί απφ ηνπο 

Ling θαη  Li (1998). πλδχαζαλ ηελ ππεξδεηγκαηνιεπηηθή θιάζε κεηνλφηεηαο κε ηελ 

ππνδεηγκαηνιεπηηθή θιάζε θπξηαξρίαο. Ωζηφζν, ν ππεξδεηγκαηνιεπηηθφο θαη 

ππνδεηγκαηνιεπηηθφο ζπλδπαζκφο δελ παξείρε θακία ζεκαληηθή βειηίσζε. Ο Chawla 

(2002) πξνηείλεη κηα ππεξδεηγκαηνιεηπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ε θιάζε κεησλφηεηαο 

είλαη ππεξδεηγκαηνιεηπηηθή κε ηε δεκηνπξγία ‘ζπλζεηηθψλ’ ζηηγκηνηχπσλ παξά κε 

ππεξδεηγκαηνιεηςία κε αληηθαηάζηαζε κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 Oη εξεπλεηέο Ng θαη Dash (2006) ρξεζηκνπνηνχλ κηα παξφκνηα ηερληθή γηα λα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο ηαμηλνκεηέο ζε κεγάια θαη αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ. ην 

εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, δεηγκαηνιεηπηνχλ ζπλερψο θαη απφ ηελ θιάζε θπξηαξρίαο θαη απφ 

ηελ θιάζε κεηνλφηεηαο (ρσξίο αληηθαηάζηαζε), έσο φηνπ δελ ππάξμεη ζαθή βειηίσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε, φπνπ ρηίζηεθε έλα κηθξφηεξν ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Όηαλ ε πξνζθνξά παξαδεηγκάησλ κεηνλφηεηαο έρεη εμαληιεζεί, εμαθνινπζνχλ λα 

δνθηκάδνπλ απφ ηελ θιάζε θπξηαξρίαο ρσξίο αληηθαηάζηαζε, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ηπραία 

ππεξδεηγκαηνιεπηηθά γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο θαηαλνκέο θιάζεσλ ηζνξξνπεκέλεο. 

Μηα πβξηδηθή δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ 

δπν ηερληθψλ δεηγκαηνιεςίαο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζνξξνπεκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ 

έρεη παξνπζηαζηεί πξφζθαηα (Seiffert et al., 2009). Απηή ε πβξηδηθή ηερληθή πεξηιακβάλεη 

έλ κέξεη δείγκαηα ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα δεηγκαηνιεπηηθή 

ηερληθή, θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο κε άιιε ηερληθή. Γηα παξάδεηγκα, 

ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ππεξδεηγκαηνιεπηεί ζηελ θιάζε κεηνςεθίαο λα κεηψζεη ηελ 



                                                            ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ Ε ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 61 

αλνκνηνγέλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνδεηγκαηίδεη ηελ θπξίαξρε θιάζε γηα λα πεηχρεη 

ηζνξξνπία ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Ο Garcia (2009) πξνηείλεη κηα ππνδεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία θαζνδεγνχκελε 

απφ εμειηθηηθνχο αιγνξίζκνπο γηα λα εθηειέζεη κηα επηινγή εθπαίδεπζεο ζπλφισλ 

δεδνκέλνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δέλδξσλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

αιγφξηζκν C4.5 θαη ηα ζχλνια θαλφλσλ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θαλφλα PART (Garcia et 

al., 2009). Η πξφηαζε απηή ζπγθξηλφκελε κε άιιεο ππνδεηγκαηνιεπηηθέο θαη 

ππεξδεηγκαηνιεπηηθέο ηερληθέο θαη ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε λέα πξνζέγγηζε είλαη 

πνιχ αληαγσληζηηθή φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα, φηαλ ζπγθξηζεί κε ππεξδεηγκαηνιεςία θαη 

ππεξηεξεί ηεο ηππηθήο ππνδεηγκαηνιεςίαο. 

Ο Khoshgoftaar (2010) πξφηεηλε κηα ‘γελεηηθή’ πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε 

αιγνξίζκνπο. Η εμειηθηηθή δεηγκαηνιεςία, ιεηηνπξγεί σο κηα ηερληθή θπξίαξρε 

ππνδεηγκαηνιεςία, φπνπ ηα ζηηγκηφηππα απφ ηελ θπξίαξρε θιάζε αθαηξνχληαη 

επηιεθηηθά. Απηφ δηαηεξεί ηε ζρεηηθή αθεξαηφηεηα ηεο θπξίαξρεο θιάζεο, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηελ αξρηθή κεηνλνηηθή νκάδα θιάζεσλ. Η θχξηα θξηηηθή ηεο 

ππνδεηγκαηνιεςίαο είλαη φηη ε πιεξνθνξία κπνξεί λα ραζεί, φηαλ ηα παξαδείγκαηα 

αθαηξνχληαη απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, ελψ ε ππεξδεηγκαηνιεςία απμάλεη ην κέγεζνο 

ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ πξνζζέηνληαο παξάιιεια είηε φρη (ζηελ πεξίπησζε ηεο  ηπραίαο 

ππεξδεηγκαηνιεςίαο) ή ζπλζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (ζε πεξίπησζε ησλ πην ‘έμππλσλ’ 

ππεξδεηγκαηνιεπηηθψλ ηερληθψλ). 

Σν πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε 

ην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο επαηζζεζίαο θφζηνπο (cost-sensitive classification) (Chawla 

et al., 2008). Μηα πξνζέγγηζε αιγνξηζκηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θφζηνπο 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο  είλαη ν θαζνξηζκφο ζηαζεξψλ θαη άληζσλ κε ηαμηλνκεκέλσλ 

θνζηψλ αλάκεζα ζηηο θιάζεηο (Chen et al., 2009). Σν κνληέιν θφζηνπο κπνξεί λα πάξεη ηε 

κνξθή ηνπ πίλαθα θφζηνπο, φπνπ ην θφζηνο ηεο ηαμηλφκεζεο ελφο δείγκαηνο απεηθνλίδεηαη 

γηα ηελ αιεζή θιάζε j ζηε θιάζε i αληηζηνηρεί ζηνλ πίλαθα ζηελ είζνδν ηνπ πίλαθα ij . 

Απηφο ν πίλαθαο ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε φξνπο ηνπ κέζνπ κε ηαμηλνκεκέλνπ θφζηνπο γηα 

ην πξφβιεκα. Σα δηαγψληα ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο κεδεληθά, πνπ ζεκαίλεη ζσζηή 

ηαμηλφκεζε δελ έρεη θφζηνο. Ο ππνζεηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο απφθαζεο 

ia νξίδεηαη  

 ( | ) ( | )i ij j

i

R a x P v x . (3.4)  
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Η εμίζσζε (3.1) δειψλεη φηη ν θίλδπλνο ηεο επηινγήο θιάζεο i νξίδεηαη απφ ην 

δεκηνπξγεκέλν θφζηνο ηαμηλφκεζεο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο γλψζεο καο ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθή θιάζε ηνπ x πνπ εθθξάδνληαη απφ ηηο εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηεο. Ο ζηφρνο 

ηεο επαηζζεζίαο ηνπ θφζηνπο ηαμηλφκεζεο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ηεο 

εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο, ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ επηινγή ηεο θιάζεο (vj) κε 

ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε θηλδχλνπ (Chen et al., 2009). 

 Μηα πνιιαπιή πξνζέγγηζε αλαδεηγκαηνιεςίαο (Estabrooks θαη Japkowicz, 2004) 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλδπάζεη ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ ηαμηλνκεηψλ, θάζε κία 

πξνθαιείηαη κεηά απφ ππεξ-δεηγκαηνιεςίαο ή ππν-δεηγκαηνιεςία ησλ δεδνκέλσλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ππέξ / ππν-δεηγκαηνιεςίαο. Η πξνζέγγηζε απηή αλαγλσξίδεη ην 

γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ζαθέο πνηα κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο απνδίδεη 

θαιχηεξα, πνηφο δεηγκαηνιεηπηηθφο ξπζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη αλ ν ξπζκφο 

δεηγκαηνιεςίαο είλαη  ε ζσζηή επηινγή. Η ζπλδπαζηηθή ‘κέζνδνο MetaCost’ (Domingos, 

1998) είλαη κηα άιιε κέζνδνο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηαμηλνκεηή θφζηνπο επαηζζεζίαο 

(cost-sensitive). Η δηαδηθαζία μεθηλά λα εθπαηδεχεη έλα κνληέιν κε επαηζζεζία θφζηνπο, 

εθαξκφδνληαο κηα νηθνλνκηθά επαίζζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλαλ βαζηθφ 

αιγφξηζκν κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε κέζνδνο MetaCost εθηηκά ηηο πηζαλφηεηεο ηεο 

θιάζεο κε ηε ρξήζε ηεο ‘κεζόδνπ ζαθνπιηάζκαηνο’ (Bagging) θαη ζηε ζπλέρεηα επαλα-

εηηθεηνπνηεί (relabels) ηα εθπαηδεπκέλα ζηηγκηφηππα κε ηηο ειάρηζηεο αλακελφκελεο 

θιάζεο ηνπ θφζηνπο, θαη ηέινο επαλεθπαηδεχεηαη έλα κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ηξνπνπνηεκέλν ζχλνιν εθπαίδεπζεο. 

  Οη Chan θαη Stolfo (2001) ηξέρνπλ κηα ζεηξά πξνθαηαξθηηθψλ πεηξακάησλ, ψζηε λα 

πξνζδηνξίζνπλ κηα θαιή θαηαλνκή θιάζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην δείγκα κε απηφ ηνλ ηξφπν 

παξάγεη πνιιαπιά ζχλνια εθπαίδεπζεο κε ηελ επηζπκεηή θιάζε θαηεγνξίαο. Κάζε 

ζχλνιν εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη φια ηα παξαδείγκαηα ηεο θιάζεο κεηνλφηεηαο, θαη έλα 

ππνζχλνιν ησλ παξαδεηγκάησλ πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα ηεο θπξίαξρεο θιάζεο. 

Ωζηφζν θάζε παξάδεηγκα ηεο θπξίαξρεο θιάζεο εκθαλίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε θαλέλα δεδνκέλν λα κελ πάεη ρακέλν. Ο αιγφξηζκνο εθκάζεζεο 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε ζχλνιν εθπαίδεπζεο θαη ε κεηα-εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ελφο ζχλζεηνπ αιγνξίζκνπ εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα. 

O Molinara (2007) παξνπζίαζε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε. Γηα 

λα θαηαζθεπαζηεί έλα ζχλνιν ηαμηλνκεηψλ, δνθίκαζε δχν ζηξαηεγηθέο δηαρσξηζκνχ, νη 
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νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ ηπραία επηινγή ησλ δεηγκάησλ ηεο 

θαηεγνξίαο πιεηνςεθίαο. Όπσο νη βαζηθνί ηαμηλνκεηέο έρνπλ πηνζεηήζεη κηα δηαδηθαζία 

ελίζρπζεο (boosting), ελψ ε δπλακηθή επηινγή, ζεκαίλεη θαη ιήςε θπξίαξρεο λίθεο πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην γηα ηε ζπζζσκάησζε αηνκηθψλ απνθάζεσλ. Απηή ε 

πξνζέγγηζε έρεη εθαξκνζηεί γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξν-ηαμηλνκήζεσλ (micro- 

classifications) ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ησλ ςεθηαθψλ καζηνγξαθηψλ δηαζέζηκεο ζην 

θνηλφ. Σα απνηειέζκαηα, πνπ αλαθέξζεθαλ ζε φξνπο ηεο αθξίβεηαο ζε ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά δείγκαηα, έδεημαλ φηη νη πξψηεο απμήζεθαλ, ελψ νη δεχηεξεο κεηψζεθαλ. 

Καιχηεξε απφδνζε επηηπγράλεηαη φηαλ ην ζχλνιν απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ βαζηθψλ 

ηαμηλνκεηψλ ίζν κε ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο 

κεηνςεθίαο θιάζεο δεηγκάησλ. 

Ο Sung Chiang-Lin θαη άιινη (2009) πξνηείλνπλ ην ζχλνιν αιγνξίζκσλ 

αλνκνηνγελψλ κε κεηα-δεδνκέλε ηαμηλφκεζε (Meta Imbalanced Classification Ensemble-

MICE), πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζζεί ε επίδξαζε ηζνξξνπεκέλσλ δεδνκέλσλ. ην MICE, ε 

πιεηνςεθηθή νκάδα θαηαλέκεηαη κε βάζε ηα κεηαζρεκαηηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απφ ην 

‘εζσηεξηθφ γηλφκελν’ γηα λα δηαηεξεζεί ε γεσκεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

Μηα παξφκνηα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε έρεη πξνηαζεί πξφζθαηα (Soda, 2009). 

Δίλαη βαζηζκέλν ζε έλα ζχλνιν ηαμηλνκεηψλ εθπαηδεπκέλα ζρεηηθά κε ηα νκνηνγελή 

ππνζχλνια ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο αλνκνηνγέλεηαο πνπ δνπιεχνπλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθπαηδεπκέλν ηαμηλνκεηή ζην αξρηθφ ζχλνιν αλνκνηνγελψλ 

δεδνκέλσλ. Ο Cleofas θαη άιινη (2009) πξφηεηλαλ δχν ζχλνια κνληέισλ 

(ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπνλδπισηφ λεπξσληθφ δίθηπν θαη ηνλ θαλφλα  ηνπ πιεζηέζηεξνπ 

γείηνλα), πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζχλνια δεδνκέλσλ ππφ-δεηγκαηνιεςίαο  κε γελεηηθνχο 

αιγνξίζκνπο. 

Οη αιγφξηζκνη κάζεζεο ζπλφισλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ αιγόξηζκν ‘Σαθθνπιηάζκαηνο’ 

(Bagging algorithm) (Breitman, 1996-1999) θαη ηνλ αιγόξηζκν ‘Ελίζρπζεο’ (Boosting 

algorithm) (Schapire, 1990). ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Δλίζρπζεο αλήθνπλ νη 

αιγφξηζκνη AdaBoost (Freund and Schapire, 1997; Wu et al., 2007) θαη νη ηξνπνπνηεκέλνη 

αιγφξηζκνη AdaBoost.M1 θαη AdaBoost.M2 (Freund and Schapire, 1997; Schapire and 

Singer, 2001). 

Η νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ ελίζρπζεο (Boosting algorithms) πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο αιγνξίζκσλ: 
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A) Οη αιγόξηζκνη ελίζρπζεο κε επαηζζεζία θόζηνπο (Cost sensitive 

Boosting algorithms), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο: 

Α1) AdaCost (Fan et al., 1999) 

Α2) Cost Sensitive Boosting (CSB)  

Α3) RareBoost 

Α4) AdaC1 (Sun et al., 2007) 

Α5) AdaC2 θαη AdaC3 

Β) Οη αιγόξηζκνη ζπλόισλ, πνπ βαζίδνληαη ζε ελίζρπζε (Boosting based 

Ensembles), πεξηέρνπλ ηηο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο: 

B1) SMOTEBoost (Chawla et al., 2003) θαη MSMOTEBoost  (Hu et al., 2009)  

Β2) RUSBoost (Seifert et al., 2010) 

B3) DataBoost-IM (Guo and Viktor, 2004) 

C) Οη αιγόξηζκνη ζπλόισλ, πνπ βαζίδνληαη ζε ‘ζαθθνύιηαζκα’ (Bagging 

based Ensembles), πεξηέρνπλ ηηο αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο: 

C1) OverBagging (Wang and Yao, 2009) 

C2) UnderBagging (Barandela et al., 2003) 

C3) UnderOverBagging (Wang and Yao, 2009) 

C4) IIVotes (Blaszczynski et al., 2010) 

D) Υβξηδηθά (Μεηθηνγελή) Σύλνια (Hybrid Ensembles), πνπ ζπλδπάδνπλ 

αιγνξίζκνπο ελίζρπζεο θαη ζαθθνπιηάζκαηνο κε ηερληθέο πξν-επεμεξγαζίαο, 

πεξηέρνπλ 

D1) EasyEnsemble (Liu et al., 2009) 

D2) BalanceCascade (Liu et al., 2009). 

 

3.4.2 Αιγνξηζκηθέο Μέζνδνη Μάζεζεο πλόισλ 

Σα ζχλνια (ensembles) έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ελφο απινχ 

ηαμηλνκεηή κε δνθηκή (training) δηαθφξσλ ηαμηλνκεηψλ θαη ζπλδπάδνληαο ηηο απνθάζεηο 

ηνπο γηα λα δψζνπλ ζηελ έμνδν κία απιή εηηθέηα ηάμεο (single class label) (Polikar, 2006; 

Rokach, 2010).  

Ο φξνο ‘κέζνδνη ζπλόισλ’ (ensemble methods) ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεραληθή 

κάζεζε θαη αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε ζπιινγέο ηαμηλνκεηψλ πνπ είλαη κηθξέο παξαιιαγέο 

ηνπ ίδηνπ ηαμηλνκεηή, ελψ ν φξνο ‘ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ ηαμηλνκεηώλ’ (multiple 

classifier systems) απνηειεί κία επξχηεξε θαηεγνξία ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκνχο 



                                                            ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ Ε ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 65 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πβξηδηθνχο ζπλδπαζκνχο δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ (Ho et al., 1994; Ho, 

2002). Ο ζρεκαηηζκφο ζπλφισλ κε δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ ηαμηλνκεηψλ 

(δηαηεξψληαο ηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ην ζχλνιν δνθηκψλ [training set]) απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα γηα λα γίλνπλ αθξηβείο. εκεηψλεηαη φηη ε δηαθνξνπνίεζε (diversity) ζηα 

ζχλνια έρεη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζε πξνβιήκαηα παιηλδξφκεζεο (regression) (Ueda 

and Nakano, 1996; Krogh and Vedelsby, 1995), ελψ ε έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ 

ηαμηλφκεζε αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη αθφκε ζαθψο νξηζκέλε (Brown et al., 2005). 

Οη αιγφξηζκνη κάζεζεο ζπλφισλ (ensemble learning algorithms) πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο αιγνξίζκνπο AdaBoost (Schapire, 1990; Freund and Schapire, 1997), Bagging 

(Breiman, 1996) θαη αξθεηνχο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεκέλνπο αιγνξίζκνπο (Kuncheva, 

2004). Οη ηξνπνπνηεκέλνη αιγφξηζκνη κάζεζεο ζπλφισλ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

πξνζεγγίζεηο επηπέδνπ δεδνκέλσλ γηα λα πξν-επεμεξγαζζνχλ ηα δεδνκέλα πξηλ απφ ηε 

κάζεζε θάζε ηαμηλνκεηή (Chawla et al. 2003; Seiffert et al., 2010; Blaszczynski et al., 

2010; Liu et al., 2009). Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνπο αιγνξίζκνπο κάζεζεο 

ζπλφισλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο αιγνξίζκνπο: 

 SMOTEBoost (Chawla et al., 2003); RUSBoost (Seiffert et al., 2010);  

 SMOTE-Bagging (Wang and Yao, 2009); EasyEnsemble (Liu et al., 2009);  

 IIVotes (Blaszczynski et al., 2010) 

Οη αιγφξηζκνη απηνί, αλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ, δελ έρνπλ ζπγθξηζεί νη απνδφζεηο ηνπο θαη γεληθά ππάξρεη έιιεηςε ελφο 

ελνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο (Seiffert et al., 2010; Liu et al., 

2009). 

ηελ ηαμηλφκεζε έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν δεδνκέλσλ νξίδεηαη φηαλ ν αξηζκφο 

ζηηγκηφηππσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη κία ηάμε είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

αξηζκνχο άιισλ ηάμεσλ. Η ηάμε κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ ζηηγκηφηππσλ είλαη ζπλήζσο ε 

πιένλ ελδηαθέξνπζα απφ ηελ άπνςε κάζεζεο (Chawla et al., 2004) θαη ην πξφβιεκα 

εκθαλίδεηαη ζε ζεκαληηθέο εθαξκνγέο, φπσο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο (Mazurowski et al., 

2008; Freitas et al., 2007; Kilic et al., 2007; Celebi et al., 2007; Peng, 2008), αλίρλεπζε 

ξχπαλζεο (Lu and Wang, 2008); δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο (risk management) (Huang et 

al., 2006), αλίρλεπζε απάηεο (Cieslak, 2006) θ.α. 
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3.4.3 Αιγόξηζκνο Δύθνισλ πλόισλ (Easy Ensemble) θαη Αιγόξηζκνο 

Ιζνξξνπεκέλσλ Γηαδνρηθώλ πλόισλ (Balance Cascade) 

Οη κέζνδνη ζπλφισλ (ensemble) ρξήζε πνιιαπιψλ κνληέισλ (ensemble methods 

using multiple models) ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη κεζφδνπο κεραληθέο 

κάζεζεο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε θαιχηεξεο απφδνζεο πξφβιεςεο απφ πξνβιέςεηο πνπ 

ζα κπνξνχζα λα πξνθχςνπλ απφ ζπλζεηηθά κνληέια. ε αληίζεζε κε έλα ζηαηηζηηθφ 

ζχλνιν ζηε ζηαηηζηηθή κεραληθή, ε κεραληθή κάζεζε ζπλφινπ αλαθέξεηαη κφλν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεπεξαζκέλν ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ, αιιά ζπλήζσο επηηξέπεη ηελ 

πνιχ πην επέιηθηε δνκή λα ππάξρεη κεηαμχ απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Οη αιγόξηζκνη κάζεζεο κε επίβιεςε ζπλήζσο πεξηγξάθνληαη σο εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο αλαδήηεζεο κέζα απφ έλα ππνζεηηθφ ρψξν γηα λα βξνπλ κηα θαηάιιειε 

ππφζεζε πνπ ζα θάλνπλ θαιή πξφβιεςε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Αθφκε θαη αλ ν 

ρψξνο ηεο ππφζεζεο πεξηέρεη ππνζέζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιν πξνθχςεη έλα θαιφ απνηέιεζκα. 

Οξηζκέλα ζχλνια κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ πνιιαπιέο ππνζέζεηο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

θαιχηεξε ππφζεζε. Με άιια ιφγηα, έλα ζχλνιν είλαη κηα ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη πνιινχο 

αδχλακνπο εθπαηδεπφκελνπο (weak learners) ζε κηα πξνζπάζεηα λα παξάγεη έλα ηζρπξφ 

εθπαηδεπφκελν. Ο φξνο ζχλνιν είλαη ζπλήζσο πξννξίδεηαη γηα ηηο κεζφδνπο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πνιιαπιέο ππνζέζεηο κε ηνλ ίδην βαζηθφ εθπαηδεπφκελν. Ο επξχηεξνο φξνο 

ησλ πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ ηαμηλνκεηή θαιχπηεη επίζεο πβξηδνπνίεζε ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ δελ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ίδην βαζηθφ εθπαηδεπφκελν. 

Αμηνινγψληαο ηελ πξφβιεςε ελφο ζπλφινπ ζπλήζσο απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη 

ηελ αμηνιφγεζε ππνινγηζκνχ ηελ πξφβιεςε ελφο εληαίνπ κνληέιν, έηζη ηα ζχλνια 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο ηξφπνο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ αιγνξίζκσλ θαθή 

εθκάζεζε εθηειψληαο πνιιψλ επηπιένλ ππνινγηζκψλ. Οη ηαρείο αιγφξηζκνη, φπσο δέληξα 

απφθαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο κε ζχλνια (π.ρ. Random Forest), αλ θαη νη 

αιγφξηζκνη κε κέηξηα ηαρχηεηα εθηέιεζεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ηερληθέο 

ζπλφισλ. 

Ο αιγόξηζκνο ηζζνξνπεκέλσλ δηαδνρηθώλ ζπλόισλ (Balance cascade algorithm) 

δηεξεπλεί ηελ θπξίαξρε θιάζε κε επηβιεπφκελν ηξφπν, φπνπ ε easy ensemble καζαίλεη 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αξρηθήο θπξίαξρεο θιάζεο κε επηβιεπφκελν ηξφπν. ηνλ 

αιγφξηζκν απηφ ε δηαδηθαζία φπνπ πξνζπαζνχκε λα απνκαθξχλνπκε παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θπξίαξρε θιάζε κέρξη θαλέλα λα κελ είλαη κε ηαμηλνκεκέλν (miss-classified). Αλ 
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έρνπκε έλα αλνκνηνγελή ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, πξνζπαζνχκε λα 

ηζνξξνπήζνπκε ηελ θπξίαξρε θιάζε θαη ηελ θιάζε κεηνςεθίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ην 

κνληέιν, θαη καδί κε ηελ θιάζε θπξηαξρίαο ησλ αξρηθψλ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ηαμηλνκνχληαη ζηελ θιάζε θπξηαξρίαο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ 

κείλεη εθηφο. ηε ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη ηα ζσζηά ηαμηλνκεκέλα παξαδείγκαηα θαη 

έηζη πξνθχπηεη ην λέν ζχλνιν εθπαίδεπζεο. 

 

3.4.4 Αιγόξηζκνο AdaBoost  

Ο ‘αιγόξηζκνο AdaBoost’, ζπληνκνγξαθία ηνπ Adaptive Boosting, είλαη έλαο 

κεηα-αιγφξηζκνο κεραληθήο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε άιινπο 

αιγνξίζκνπο κάζεζεο γηα λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπο. Ο αιγφξηζκνο απηφο είλαη 

επαίζζεηνο ζε ζνξπβψδε δεδνκέλα θαη πξνζαξκφζηκνο κε ηελ έλλνηα φηη δηαδνρηθνί 

ηαμηλνκεηέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη  πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ζηηγκηφηππα κε 

εζθαικέλε ηαμηλφκεζε απφ πξνεγνχκελνπο ηαμηλνκεηέο. Οη ηαμηλνκεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κπνξεί λα είλαη ‘αζζελείο’ (δειαδή λα δείρλνπλ κία νπζηαζηηθή ηηκή 

ζθάικαηνο), αιιά εθφζνλ ε απφδνζή ηνπο δελ είλαη ηπραία αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ ην 

ηειηθφ κνληέιν. 

Ο αιγφξηζκνο AdaBoost δεκηνπξγεί θαη θαιεί έλα λέν αζζελή ηαμηλνκεηή ζε θάζε 

κία ζεηξά ηηκψλ  t=1,2,…,T. Γηα θάζε θιήζε, κία θαηαλνκή βαξψλ Dt  ελεκεξψλεηαη έηζη 

ψζηε λα δείρλεη ηε ζεκαζία ησλ παξαδεηγκάησλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε. ε θάζε ζεηξά ηα βάξε θάζε παξαδείγκαηνο εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο 

απμάλνληαη θαη ηα βάξε θάζε ζσζηήο ηαμηλφκεζεο κεηψλνληαη, έηζη ψζηε ν λένο 

ηαμηλνκεηήο εζηηάδεηαη ζε παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ απνθχγεη ζσζηή ηαμηλφκεζε (Fan et 

al.,1999; Freud and Schapire, 1997).  

Ο αιγφξηζκνο AdaBoost πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ειάρηζην αλακελφκελν θξηηήξην 

θφζηνπο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία (Ting, 2000): 

Τπνζέζηε φηη Σ είλαη έλα ζχλνιν δνθηκψλ πνπ πεξηέρεη Ν-παξαδείγκαηα (xn , yn) 

θαη έζησ φηη L είλαη κία βάζε αιγνξίζκσλ κάζεζεο θαη cost είλαη έλαο πίλαθαο θφζηνπο. 

Ο αιγφξηζκνο AdaBoost δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία (Ting, 2000): 
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Αιγόξηζκνο AdaBoost (T, L, Cost, K, H*) 

Δίζνδνο: Σ (ζχλνιν δνθηκψλ πνπ πεξηέρεη Ν-παξαδείγκαηα), Ν, L (βάζε 

αιγνξίζκσλ κάζεζεο), Cost (πίλαθαο θφζηνπο)
 

Έμνδνο: H*,      i  

k kP i / x log F . h x
 

 

Τπνινγηζηηθή Γηαδηθαζία:
 

Αξρηθνπνίεζε: ζεσξείζηε φια ηα βάξε ζηηγκηφηππσλ w1(n)=1 

Γηα k 1, ,K    

(i) ζεσξήζηε έλα κνληέιν kh εθαξκφδνληαο L ζε Σ ππφ ηελ θαηαλνκή βαξψλ kw .     

εκεηψζηε φηη kh (x)  δειψλεη ηελ πξνβιεπφκελε ηάμε θαη   i

kh (x) 0,  1   

          δειψλεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ ηάμε i. 

(ii) ην Σ ηαμηλνκείηαη ρξεζηκνπνηψληαο hk. Σν ζθάικα εk  ηνπ κνληέινπ  

νξίδεηαη σο   

                            

k   k

( )

 ( w (n) ) / N.
xn T
hk xn yn






   

 (iii) ην ζηηγκηφηππν βάξνπο 
(k 1)w  

δεκηνπξγείηαη απφ ην wk  κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν:      

 

   

 

(k) k k n n

(k 1)

(k) k

½ 

k k k

  w   n  .F  ,   h x y
w  (n) 

w  (n) / F ,  

                      F  1  /  .

ά

ό





  




 


   

 

        i  

j kH*  x   arg min log F k  . h x .Cost i,  j  .
i k

 
 

 Δηθόλα 3.4: Αιγφξηζκνο AdaBoost  
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3.4.5 Αιγόξηζκνο AdaCost 

Ο ‘αιγόξηζκνο AdaCost’, κία ηξνπνπνίεζε ηνπ αιγφξηζκνπ AdamBoost (Feund 

and Schapire, 1997), είλαη κία εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο ελδπλακσκέλε κέζνδνο κε 

επαηζζεζία θφζηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θφζηνο ησλ εζθαικέλσλ ηαμηλνκήζεσλ γηα λα 

ελεκεξψζεη ηε δνθηκαζηηθή θαηαλνκή ζε δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

λα ειαηηψζεη ην άλσ φξην ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θφζηνπο κε εζθαικέλν θφζηνο ηνπ 

δνθηκαζηηθνχ ζπλφινπ (Fan et al., 1999). 

Ο αιγφξηζκνο AdaCost (Fan et al., 1999) παξνπζηάδεη κία ζπλάξηεζε θαζνξηζκνχ 

θφζηνπο πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζε έλα θαλφλα ελεκεξσκέλσλ βαξψλ, εθρσξεί πςειέο 

αξρηθέο βάξε ζε δαπαλεξά ζηηγκηφηππα θαη ν θαλφλαο κε ελεκεξσκέλα βάξε ζεσξεί ην 

θφζηνο θαη απμάλεη ηα βάξε ησλ δαπαλεξψλ εζθαικέλσλ ηαμηλνκήζεσλ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ν αιγφξηζκνο AdaCost ζε κνξθή ςεπδνθψδηθα: 

Αιγόξηζκνο AdaCost (I,T,S,D,a,b) 

Δίζνδνο:  I ( α παξαθηλεηήο βάζεο), Σ (αξηζκφο επαλαιήςεσλ) 

        1 1 1 m m m i i iS  x ,  c ,  y   x ,  c ,  y ,  x X,  c R ,  y 1,  1   
 

Έμνδνο: D, α ,β 

 

Τπνινγηζηηθή Γηαδηθαζία: 

Βήκα 1:    αξρηθνπνίεζε D1(i)  (T: ηέηνην ψζηε     1 i jD (i)  c / c  
m

j

  ) 

Βήκα 2:    επαλέιαβε ηα αθφινπζα: 

Βήκα 3:  ζεψξεζε ηνλ ‘αζζελή παξαθηλεηή’ (weak inducer) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηαλνκή 

Dt  

Βήκα 4:    ππνιφγηζε ηνλ αζζελή ηαμηλνκεηή h : X R  

Βήκα 5:    επέιεμε t R  θαη (i) R   

Βήκα 6:    ελεκέξσζε        t 1 i  t i t i tD i   D i  exp[ y h x   i ] /  Z     
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Βήκα 7: t (t 1)   

Βήκα 8: εθφζνλ t T , πήγαηλε ζην Βήκα 3, δηαθνξεηηθά 

Βήκα 9:  ηεξκαηηζκφο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηχπσζε D, α θαη β. 

εκεηψλεηαη φηη tZ είλαη έλαο θαλνληθνπνηεκέλνο παξάγνληαο επηιεγκέλνο έηζη ψζηε 

t 1D   είλαη κία θαηαλνκή, i t i i(i)  (sign(y h (x )),c )   είλαη κία ζπλάξηεζε θαζνξηζκνχ 

θφζηνπο. Η ηειηθή ηαμηλφκεζε t tH(x) sign{f (x)},   f (x)   h (x)ό   . 

     Δηθόλα 3.5: Αιγφξηζκνο AdaCost 

 

3.4.6  Αιγόξηζκνο ελίζρπζεο επαηζζεζίαο θόζηνπο (Cost Sensitive boosting) 

 Η ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο βάξνπο (weighting strategy) ησλ AdaBoost είλαη λα απμήζεη ηα 

βάξε ησλ κε ηαμηλνκεκέλσλ δεηγκάησλ θαη λα κεηψζεη ηα βάξε ησλ ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ 

δεηγκάησλ κέρξηο φηνπ νη θαηαλνκέο δείγκαηνο κε βάξνο κεηαμχ ησλ κε ηαμηλνκεκέλσλ δεηγκάησλ 

θαη ησλ ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ δεηγκάησλ είλαη παξφκνηεο ζε θάζε γχξν . Η ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο 

βάξνπο, δηαθξίλεη ηα δείγκαηα ζηηο εμφδνπο ηεο ηαμηλφκεζή ηνπο σο απνηέιεζκα λα ηαμηλνκνχληαη 

ζσζηά ή φρη.  

 Η ζηξαηεγηθή απηή φκσο, αληηκεησπίδεη δείγκαηα απφ δηάθνξεο θιάζεηο ην ίδην, δειαδή ηα 

βάξε ησλ κε ηαμηλνκέλσλ δεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο θιάζεηο απμήζεθαλ απφ έλα παλνκνηφηππν 

ιφγν , θαη ηα βάξε απφ ηελ ζσζηή ηαμηλνκεζε δεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο θιάζεηο  κεηψζεθαλ 

απφ άιιν παλνκνηφηππν ιφγν. Ο καζεζηαθφο ζηφρνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αλνκνηνγελήο θιάζεο είλαη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε αλαγλψξηζεο ζε κηθξέο θιάζεηο.  

 Ο καζεζηαθφο ζηφρνο απηφο αλακέλεη φηη ε ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο βάξνπο ελφο αιγνξίζκνπ 

ελίζρπζεο (boosting algorithm) ζα δηαηεξήζεη έλα ζεκαληηθφ κεγεζνο δείγκαηνο κε βάξε ηεο 

κηθξήο θιάζεο. Μία επηζπκεηή ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο κε ηελ νπνία είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεηγκάησλ, θαη λα εληζρχζεη πεξηζζφηεξα βάξε ζε απηά ηα δείγκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε πςειφηεξε ζεκαζία ηαπηνπνίεζεο.  

ρεηηθά κε ην θφζηνο επαηζζεζίαο, ζηα δέληξσλ απφθαζεο είλαη βαζηζκέλν ζηνλ αιγφξηζκν 

C4.5, πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη ζε παξαπάλσ θεθάιαην. Όηαλ ρηίδεηο έλα δέληξν απφθαζεο, ζε θάζε 

βήκα, αληί λα δηαιέγεηο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ειαρηζηνπνηεί ηελ εληξνπία (φπσο ν αιγφξηζκνο 

C4.5), ην θφζηνο επαηζζεζίαο ησλ δέληξσλ απφθαζεο δηαιέγεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηψλεη 

θαη ειαρηζηνπνηέη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ κε ηαμηλνκεκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (misclassification 
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cost) θαη ην θφζηνο ειεγρνπ (test cost), γηα ηνλ δηακνηξαζκφ. Παξφκνηα κε ηνλ αιγφξηζκν C4.5, ην 

θφζηνο επαηζζεζίαο ησλ δέληξσλ απφθαζεο επηιέγεη έλα ηνπηθφ βέιηηζην ραξαθηεξηζηηθφ.  

Καηαζθεπάδεη έλα δέληξν απφθαζεο επαίζζεην ζην θφζηνο, νη απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δηαρσξίδνληαη, κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζηνχλ ππνινγίδνληαο ην κε ηαμηλνκεκέλν 

θφζηνο γηα θάζε πηζαλφ δηαρσξηζκφ, δηαιέγνληαο απηφ κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. Ο Elkan (2001) 

έδεημε φηη απηή ε  πξνζέγγηζε νδεγεί ζε έλα ηαμηλνκεκέλν κνληέιν φπνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο 

ησλ κε ηαμηλνκεκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο, αιιά δελ παξάγεη έλα 

βέιηηζην κνληέιν φηαλ εθαξκφδνληαη δεδνκέλα, ηα νπνία δελ είλαη νξαηά (unseen data), ιφγσ ηνπ 

ππεξηαηξηάζκαηνο. 

 

3.4.7 Αιγόξηζκνο MetaCost 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθά λένη αιγφξηζκνη 

ηαμηλφκεζεο (classifiers) γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Μεραληθή 

Μάζεζε, ηαηηζηηθή θαη άιια ζρεηηθά πεδία θαη εθαξκνγέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αιγνξίζκνπο απηνχο ππνζέηνπλ φηη φια ηα ζθάικαηα έρνπλ ην ίδην θφζηνο θαη ε 

θαηαζθεπή θάζε ηέηνηνπ ηαμηλνκεηή κε επαηζζεζία θφζηνπο απνηειεί εξγψδε θαη ζπρλά  

κε-ηεηξηκκέλε εξγαζία.  

 Ο ‘αιγόξηζκνο MetaCost’ απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα απζαίξεην 

ηαμηλνκεηή κε επαηζζεζία θφζηνπο θαηαζθεπάδνληαο κία πξνζαξκνζκέλε δηαδηθαζία 

ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο. Η ζπλδπαζηηθή κέζνδνο MetaCost (Domingos, 1998) είλαη κηα 

άιιε κέζνδνο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηαμηλνκεηή κε θφζηνο επαηζζεζίαο (cost-sensitive). 

Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ εθπαίδεπζε ελφο κνληέινπ κε επαηζζεζία θφζηνπο, 

εθαξκφδνληαο κηα νηθνλνκηθά επαίζζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

αιγφξηζκν κάζεζεο βάζεο. ηε ζπλέρεηα, ε κέζνδνο MetaCost εθηηκά ηηο πηζαλφηεηεο ηεο 

θιάζεο κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζαθνπιηάζκαηνο (Bagging), ζηε ζπλέρεηα 

επαλαεηηθεηνπνηεί (relabels) ηα εθπαηδεπκέλα ζηηγκηφηππα κε ειάρηζηεο αλακελφκελεο 

θιάζεηο ηνπ θφζηνπο, θαη ηέινο επαλεθπαηδεχεηαη έλα κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ηξνπνπνηεκέλν ζχλνιν εθπαίδεπζεο. Ο ηαμηλνκεηήο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη σο black-box, 

ρσξίο γλψζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ή αιιαγψλ πνπ επηηεινχληαη, θαη εθαξκφδεηαη γηα 

θάζε αξηζκφ ηάμεσλ θαη γηα απζαίξεηνπο πίλαθεο θφζηνπο. Ο αιγφξηζκνο MetaCost ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξάγεη κεγάιεο κεηψζεηο θφζηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

ηαμηλνκεηή C4.5 (Domingos, 1996). 
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Η ηαμηλφκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγσλ ζην πεδίν εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

(Data Mining) θαη απνηειεί ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ ζέκα ζε επηζηεκνληθά πεδία, φπσο 

κεραληθή κάζεζε, αλαγλψξηζε ζρεδίσλ, λεπξσληθά δίθηπα, ζηαηηζηηθή θαη άιια ζρεηηθέο 

πεξηνρέο.  

χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζε πεξηιακβάλνπλ (i) 

επαγσγηθνχο θαλφλεο (Michalski, 1983; Domingos, 1996), (ii) επαγσγηθά δέλδξα 

απνθάζεσλ (Breiman et al., 1984; Quilan, 1993), (iii) κάζεζε βαζηζκέλε ζε ζηηγκηφηππα 

(Dasarathy, 1991; Aha et al., 1991), (iv) γξακκηθνχο θαη λεπξσληθνχο ηαμηλνκεηέο 

(Bishop, 1995), (v) κάζεζε Bays  (Domingos and Pazzani, 1997; Duda and Hart, 1973) 

θ.α. 

Σν θόζηνο κε-ηαμηλόκεζεο (misclassification) κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλαο 

απζαίξεηνο πίλαθαο θφζηνπο C(i, j), φπνπ C είλαη ην θφζηνο γηα ηελ πξφβιεςε φηη έλα 

παξάδεηγκα αλήθεη ζε κία ηάμε i φηαλ πξάγκαηη αλήθεη ζηελ ηάμε j. Πξνζπάζεηεο έρνπλ 

θαηαβιεζεί γηα ηε δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ κε επαηζζεζία θφζηνπο κε ηε κεηαηξνπή 

ηαμηλνκεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζθάικαηα ζε αληίζηνηρνπο ηαμηλνκεηέο κε επαηζζεζία 

θφζηνπο (Tuney, 1997; Breiman et al., 1984; Provost et al., 1998). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηαμηλνκεηψλ κε θφζηνο επαηζζεζίαο ζεσξείηαη έλα παξάδεηγκα 

x κε πηζαλφηεηα P(j/x) γηα θάζε ηάμε j. Η βέιηηζηε πξφβιεςε Bayes γηα ην x είλαη ε ηάμε i 

πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ ‘ςποθεηική επικινδςνόηηηα’ (conditional risk) (Duda and Hart, 

1973): 

  R(i/x) = 
j

P(j/x) .C(i, j) .     (5.1) 

Ο αιγφξηζκνο MetaCost βαζίδεηαη ζηελ επαλα-εηηθεηνπνίεζε δνθηκαζηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ κε ππνινγηζκέλεο ηάμεηο ειαρηζηνπνηεκέλεο σο πξνο ην θφζηνο θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ζθάικαηα ζε λέα δνθηκαζηηθά ζχλνια. Ο 

αιγφξηζκνο απηφο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ (Domingos, 1999). 

Ο αιγφξηζκνο MetaCost απμάλεη ην ρξφλν κάζεζεο θαηά έλα ζηαζεξφ παξάγνληα 

(πεξίπνπ ίζν πξνο αξηζκφ ησλ επαλαιεπηηθψλ δεηγκάησλ [resamples]) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

ηαμηλνκεηή πνπ βαζίδεηαη ζε ζθάικα. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη λα 

παξαιιεινπνηήζνπκε ηηο πνιιαπιέο εθηειέζεηο ηνπ ηαμηλνκεηή πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζθάικαηα θαζψο επίζεο λα επηιέμνπκε ηα επαλαιεπηηθά δείγκαηα πνπ είλαη κηθξφηεξα 

απφ ηα αξρηθά δνθηκαζηηθά ζχλνια. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ MetaCost πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
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 Ο MetaCost εθαξκφδεηαη ζε θάζε αξηζκφ ηάμεσλ θαη γηα 

απζαίξεηνπο πίλαθεο θφζηνπο θαη παξάγεη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο θφζηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηαμηλνκεηέο άλεπ-θφζηνπο (cost blind) 

 Καζηεξψλεη έλα πξφηππν γηα ζχγθξηζε αιγνξίζκσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο C4.5 κε ππν-δείγκαηα 

 Η ππνδεηγκαηνιεςία παξάγεη κία επαηζζεζία ζε αιιαγέο ζην 

θφζηνο εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο (misclassification) θαη θαηαλνκή ηάμεσλ 

 Η ππεξδεηγκαηνιεςία δείρλεη κηθξή επαηζζεζία θαη ππάξρεη ζπρλά 

κηθξή δηαθνξά ζηελ απφδνζε φηαλ ην θφζηνο εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο 

κεηαβάιιεηαη. Μπνξεί λα γίλεη επίζεο επαίζζεηε θφζηνπο αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηάιιειεο παξάκεηξνη ηεξκαηηζκνχ ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο 

ππεξδεηγκαηνιεςίαο. 

 Σν επηπξφζζεην ππνινγηζηηθφ θφζηνο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ππεξδεηγκαηνιεςίαο είλαη αδηθαηνιφγεην θαζψο επηηπγράλεηαη ε απφδνζε λα είλαη 

πεξίπνπ ε ίδηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο ππνδεηγκαηνιεςίαο. 

 

Αιγόξηζκνο Metacost (S,L,C,m,n,p,q) 

Δίζνδνο:εθκάζεζε ζπλφινπ (ensemble) S, εθκάζεζε ηαμηλνκεηή L, πίλαθαο θφζηνπο C, πιήζνο 

ηεο επαλαδεηγκαηνιεηςίαο (resample) m, πιήζνο ησλ παξαδεηγκάησλ ζε θάζε επαλαδεηγκαηνιεηςία 

n, p είλαη αιεζήο αλ θαη κφλν αλ  ε L παξάγεη κηα θιάζε απφ πηζαλφηεηεο, q είλαη αιπζήο αλ θαη 

κφλν αλ φιεο νη επαλαδεηγκαηνιεςίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε παξάδεηγκα. 

Έμνδνο: x 

Τπνινγηζηηθή Γηαδηθαζία: 

Γηα i=1, m 

   Θέζε SI γηα επαλαδεηγκαηνιεςία S κε  n παξαδείγκαηα 

    ζέζε Mi = κνληέιν θαηαζθεπαζκέλν εθαξκφδνληαο L ζην S,  

γηα θάζε παξάδεηγκα x ζην S 

γηα θάζε θιάζε ζχλνιν j  

1
( / ) ( / , )

1
i

ii

P j x P j x M 
 , 

Όπνπ αλ p ηφηε  P(j / x, Mi )   παξάγεηαη απφ Mi . 

Σφηε  P(j / x, Mi ) =1 γηα θάζε θιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ  Mi γηα x, θαη 0 γηα φιεο ηηο άιιεο. 

Αλ q ηφηε ε θιάζε i επη φισλ Mi  

ηφηε ε θιάζε i επη φισλ Mi  ηέηνηα ψζηε  ix S
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arg min ( / ) ( , )i

j

x P j x C i j 
 

ζέζε ηελ θιάζε ηνπ , 

ζέζε M= κνληέιν παξαγσγήο απφ ηελ εθαξγκνγή ηνπ L ζην S, 

επηζηξνθή ζην M. 

Δηθόλα 3.6: Αλγόρικμοσ Metacost 

 

εκεηψλεηαη φηη ν αιγφξηζκνο MetaCost είλαη έλαο κεηα-ηαμηλνκεηήο πνπ παξάγεη 

παξφκνηα απνηειέζκαηα κε εθείλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ βαζηθνχ ηαμηλνκεηή 

κάζεζεο (bagging) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ηαμηλνκεηή CostSensitive πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ειάρηζην θφζηνο. Η εθαξκνγή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο επαλαιήςεηο 

bagging φηαλ ηα δεδνκέλα κάζεζεο επαλαηαμηλνκνχληαη (Domingos, 1999). 

 

3.4.8 Αιγόξηζκνο Rotation Forest 

Ο ‘αιγόξηζκνο Rotation Forest’ είλαη κηα λέα κέζνδνο κε ηελ νπνία θάπνηνο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχλνια ηαμηλνκεηή ρξεζηκνπνηψληαο αλεμάξηεηα εθπαηδεπκέλα 

δέληξα απφθαζεο (Rodriguez, Kuncheva, 2006). χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο ηνπ 

Rodriguez θαη Kuncheva, δηαπηζηψζεθε φηη ν αιγφξηζκνο Rotation forest είλαη πην αθξηβήο 

απφ ηνπο αιγνξίζκνπο Bagging, Adaboost θαη Random Forest ζε κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ, έρνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

εμάγνληαη κέζσ ησλ PCA (principal component analysis)  ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κε παξακεηξηθή δηαθξηηή αλάιπζε (non-parametric discriminant 

analysis-NDA) ή ηπραίεο πξνβιέςεηο. Ο θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

αιγνξίζκνπ Rotation forest είλαη φηη ν πίλαθαο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ γξακκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία εμάγνληαη, είλαη αξαηφο. 

Ο αιγφξηζκνο Rotation Forest ζπλδπάδεη ηηο πξνβιέςεηο πνιιαπιψλ ηαμηλνκεηψλ 

αληί ηνπ ελφο ηαμηλνκεηή θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο πφισζεο. 

Δπίζεο εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο ζπλφινπ εθπαίδεπζεο θαη παξέρεη 

κηα πιένλ θαηαλνεηή έλλνηα ηάμεο απφ έλαλ ηαμηλνκεηή. 

 

 

Αιγόξηζκνο Rotation Forest ( X,Y,L,K,W) 

Δίζνδνο: X είλαη ην αληηθείκελν ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε έλαλ 

(Nxn) πίλαθα, Y είλαη νη εηηθέηεο ησλ δεδνκελσλ εθπαίδεπζεο ζε έλα (Nx1) πίλαθα, L είλαη 
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ν αξηζκφο ησλ ηαμηλνκεηψλ ζην ζχλνιν, K είλαη ν αξηζκφο ησλ ππνζπλφισλ, (w1, …, wc) 

είλαη ην ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ ηεο θιάζεο 

Έμνδνο: Di είλαη ηαμηλνκεηέο ρξεζηκνπνηψληαο 
( )a

iXR Y
ζαλ ζχλνιν εθπαίδεπζεο 

Τπνινγηζηηθή δηαδηθαζία 

Γηα 1,...,i L  

Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα πεξηζηξνθήο (rotation matrix) 
a

iR : 

Γηαηξψ ην F (ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ζε K ππνζχλνια: Fi,j (γηα j=1,…,K) 

Γηα j=1,…, K 

Έζησ Xi,j είλαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ X ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε Fi,j  

Δμάιεηςε απφ Xi,j έλα ηπραίν ππνζχλνιν Fi,j ησλ θιάζεσλ 

Δπηιέμηε έλα bootstrap δείγκα απφ Xi,j ηνπ κεγέζνπο 75% ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ζε 

Xi,j. Γείμηε ην λέν ζχλνιν απφ ,i jX 
 

Δθάξκνζε PCA ζην ,i jX 
 γηα λα ιεθζνχλ νη ζπληειεζηέο ζε έλα πίλαθα Ci,j  

Σαμηλφκεζε ηνλ Ci,j, γηα j=1,…,K ζηνλ πίλαθα πεξηζηξνθήο iR  

 

1

2

( )(1) (2)

,1 ,1 ,1

( )(1) (2)

,2 ,2 ,2

( )(1) (2)

, , ,

, ,..., , [0] ... [0]

[0] , ,..., ... [0]

. .
..

. .

[0] [0] ... , ,..., K

M

i i i

M

i i i

i

M

i K i K i K

a a a

a a a

R

a a a

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καηαζθεπάδεηαη 
a

iR  κε αλαδηάηαμε ησλ ζηειψλ ηνπ iR  έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηε ζεηξά 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην F. 

-θαηαζθεπάδεηαη ηαμηλνκεηήο iD ρξεζηκνπνηψληαο
( )a

iXR Y
ζαλ ζχλνιν εθπαίδεπζεο 

Φάζε ηαμηλόκεζεο 

Γηα έλα δνζκέλν x, έζησ , ( )ai j id xR
 είλαη ε πηζαλφηεηα πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ ηαμηλνκεηή 

iD  ζηελ ππφζεζε φηη ην x πξνέξρεηαη απφ ηελ θιάζε jw . Τπνινγίζηε ηελ εκπηζηνζχλε γηα 

θάζε θιάζε, jw , απφ ην κέζν φξν ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ: 

,

1

1
( ) ( ), 1,...,

L
a

j i j i

i

x d xR j c
L
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Δθρψξεζε ηνπ x ζηελ θιάζε κε ηελ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε. 

Δηθόλα 3.7: Αιγφξηζκνο Rotation Forest 

 

Ο αιγφξηζκνο Rotation Forest παξνπζηάζζεθε πξφζθαηα απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Rodriguez (Rodriguez et al., 2006). 
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4. ΜΔΣΡΙΚΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΜΗΥ.ΜΑΘΗΗ Δ 

ΑΝΟΜΟΙΟΓΔΝΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

4.1  Δηζαγσγή 

Σν πξφβιεκα ηεο κάζεζεο απφ αλνκνηνγελή δεδνκέλα αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε 

αιγνξίζκσλ κάζεζεο κε παξνπζία δεδνκέλσλ πνπ ππν-παξίζηαληαη θαη έληνλα 

αζχκκεηξεο ηάμεηο θαηαλνκψλ. Σα ζχλνια αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ έρνπλ πνιχπινθα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε κάζεζε απφ ηέηνηα δεδνκέλα πξνυπνζέηεη λέεο αξρέο, λένπο 

αιγνξίζκνπο θαη λέα εξγαιεία γηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ κε απνδνηηθφ ηξφπν ηεξάζηηα 

πνζά πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη παξαζηάζεηο γλψζεσλ. 

Σέηνηα ζχλνια αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξα κεγάιεο θιίκαθαο 

πνιχπινθα δηθηπαθά ζπζηήκαηα, φπσο δηαδίθηπν, αζθάιεηα, επηηήξεζε, νηθνλνκία, φπνπ 

απαηηείηαη ε βαζηθή θαηαλφεζε ηεο αλαθάιπςεο γλψζεο θαη εθαξκνγή ηερληθψλ ρξήζεσλ 

δεδνκέλσλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Η αλαθάιπςε γλψζεο (knowledge discovery) θαη ε κεραληθή δεδνκέλσλ (data 

engineering) παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη 

εθαξκνγψλ ηνπ απφ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ επηρεηξήζεσλ έσο ηα δηνηθεηηθά 

ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ (ζε κηθξνθιίκαθα) έσο ηελ 

αλαθάιπςε γλψζεο (ζε καθξνθιίκαθα. 

Σν πξφβιεκα αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα  ζπκβηβάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφδνζε 

ησλ πεξηζζνηέξσλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο. Με δεδνκέλν φηη νη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη 

πξνυπνζέηνπλ νκνηνγελείο ηάμεηο θαηαλνκψλ ή ηζνδχλακν θφζηνο εζθαικέλσλ 

ηαμηλνκήζεσλ, φηαλ ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιχπινθα ζχλνια αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα θαηαλεκεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ θαη δίλνπλ αλαθξηβή 

απνηειέζκαηα γηα ηηο ηάμεηο δεδνκέλσλ. ε πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ην 

πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

κε πνηθίιεο επηπηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη εδηθή αληηκεηψπηζε θαη δηεξεχλεζε (He and 

Garcia, 2009). 

Κάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη κία άληζε θαηαλνκή ζηηο ηάμεηο ηνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο αλνκνηνγελέο, αιιά ηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ ζε ζχλνια 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή αλνκνηνγέλεηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έληνλε 

αλνκνηνγέλεηα.    
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Σα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αθξίβεηα κεζφδσλ 

κεραληθεο κάζεζεο κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη (i) νη 

θακπχιεο Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (Receiver Operating Characteristic 

(ROC)), (ii) νη θακπχιεο αλάθιεζεο αθξίβεηαο (Precision-Recall (PR)), θαη (iii) νη 

θακπχιεο αθξίβεηαο (Cost Curves), θαζψο επίζεο νη αμηνινγεζεηο κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε άηαθηα ή κε πνιιέο θιάζεηο δεδνκέλα κε πίλαθεο θφζηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία φπσο F-measure, G-mean θ.η.ι. ηα επφκελα θεθάιαηα 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο απηέο. 

4.2 Κακπύιεο Γηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ (ROC 

Curves) 

 

4.2.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Οη θακπχιεο ROC ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο (machine learning) θαη ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining) κε κία απφ ηηο 

πξψηεο εθαξκνγέο ηε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε δηαθφξσλ αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο 

(Spackman, 1989; Fawcett, 2006).Οη θακπχιεο ROC ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ γηα ηελ αλάιπζε ζεκάησλ ξαληάξ 

ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζεσξία αλίρλεπζεο ζεκάησλ. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο 1950-1960 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ςπρνθπζηθή (psychophysics) γηα ηελ 

αλίρλεπζε αζζελψλ ζεκάησλ ζηελ πεξίπησζε αλζξψπσλ θαη δψσλ. Οη θακπχιεο ROC 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ζηελ Ιαηξηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ, 

θαζψο επίζεο ζε ηαηξηθή έξεπλα, βηνκεηξηθή, επηδεκηνινγία, ξαδηνινγία, θαη ζε 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε ROC, κία ηερληθή γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο εηδηθψλ κνληέισλ (default probability model).  

Μία ‘θακπύιε ROC’ ζηε ζεσξία αλίρλεπζεο ζεκάησλ (Signal detection theory) 

απνηειεί έλα γξαθηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο δπαδηθψλ 

ηαμηλνκεηψλ κε κεηαβιεηφ φξην δηάθξηζεο. Η αλάιπζε ROC παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ 

επηινγή πηζαλψλ βέιηηζησλ κνληέισλ θαη ηελ απφξξηςε κε ηθαλνπνηεηηθψλ κνληέισλ 

αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν θφζηνπο ή θιάζεο θαηαλνκήο. Η αλάιπζε ROC 

ζρεηίδεηαη κε άκεζν θαη θπζηθφ ηξφπν κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο ηεο δηαγλσζηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ.  
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ηελ Μεηεσξνινγία, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

θαη θαηαζθεπή ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ βνεζά ζεκαληηθά ηηο αθξηβέζηεξεο πξνβιέςεηο απφ 

ηα δεδνκέλα απηά. Η αλάιπζε θακππιψλ ROC ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαγλσζηηθέο κειέηεο 

ζηελ θιηληθή Υεκεία, Φαξκαθνινγία θαη Φπζηνινγία, θαη ζεσξείηαη σο πξφηππν γηα 

πεξηγξαθή θαη ζχγθξηζε ηεο αθξίβεηαο δηαθφξσλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ (diagnostic 

tests). Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ απνηεινχλ νη πξνβιέςεηο θαηξνχ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, δηαδίθηπν θ.α. Αθξηβείο θαηξηθέο πξνγλψζεηο είλαη 

βαζηθέο γηα κεηαθνξέο, λαπζηπινία, γεσξγία θαη θαηαζθεπέο θ.α. 

 

4.2.2 Μέηξα εθηίκεζεο ζε Κακπύιεο ROC 

Οη θακπύιεο Δηαρείξηζεο Λεηηνπξγηθώλ Χαξαθηεξηζηηθώλ [Receiver Operating 

Characteristics (ROC)] ή θακπύιεο ROC, είλαη γξαθηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ. Απνηεινχλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηελ 

αληαιιαγή (trade-off) κεηαμχ επαηζζεζίαο θαη ηδηαηηεξφηεηαο, εηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ 

εζθαικέλσλ αξλεηηθψλ [False Negative (FN)] θαη εζθαικέλσλ ζεηηθψλ [False Positive 

(FP)] ηηκψλ γηα θάζε πηζαλή δηαθνπή. Μία θακπχιε ROC δείρλεη ηε ζρέζε δχν εηδηθψλ 

θαηαλνκψλ ππφ ηελ ίδηα ηάμε κνλνηνληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Σέηνηα γξαθήκαηα 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ηθαλφηεηα/δπλαηφηεηα πξνθπιαθηηθψλ δνθηκψλ (screening tests) γηα 

λα δηαπηζησζεί αλ άηνκα είλαη πγηή ή αζζελή. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο 

κειέηεο, φπσο ε δηάθξηζε αληίδξαζεο εξεζηζηηθψλ σο αζζελψλ εξεζηζκάησλ ή κε-

εξεζηζκάησλ (nonstimuli). 

Η θακπύιε ROC παξέρεη κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ σθειεκάησλ (αιεζή ζεηηθά) θαη ηνπ θφζηνπο (εζθαικέλα ζεηηθά) ηεο 

ηαμηλφκεζεο γηα ηηο θαηαλνκέο δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ηαμηλνκεηψλ ζκληπού-ηύπος 

(hard-type classifiers) κε δηαθξηηέο εηηθέηεο ηάμεσλ, θάζε ηαμηλνκεηήο παξάγεη έλα δεχγνο 

(TP_rate, FP_rate) πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα απιφ ζεκείν ηεο θακπχιεο ROC (Fawcett, 

2006- 2001; Domingos, 1999; Freund and Schapire, 1996). Οη θακπχιεο ROC 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ. εκηψλεηαη φηη νη 

πξνβιέςεηο απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο θάζε επηρείξεζεο θαη έξεπλαο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ 

(Stehman, 1997). 
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Η αμηνιφγεζε ησλ θακπύισλ ROC ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαινγία δχν κεηξηθψλ 

αμηνιφγεζεο (κε δχν ζηήιεο): ηελ αιεζή ζεηηθή ηηκή (TP rate) θαη ηελ εζθαικέλε ζεηηθή 

ηηκή (FT rate). 

Σν δηάγξακκα ηεο θακπχιεο ROC ζρεκαηίδεηαη ζρεδηάδνληαο ηηο ηηκέο TP θαη FP, 

θαη θάζε ζεκείν ηνπ δηαζηήκαηνο ROC αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε ελφο απινχ ηαμηλνκεηή 

γηα κία δεδνκέλε θαηαλνκή. Η θακπχιε ROC είλαη ρξήζηκε επεηδή παξέρεη κία νξαηή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ (απφ ηηο αιεζείο 

ζεηηθνχο) θαη κεηνλεθηεκάησλ/ θφζηε (εζθαικέλεο ζεηηθέο) ηεο ηαμηλφκεζεο ζε ζρέζε κε 

ηηο θαηαλνκέο δεδνκέλσλ. 

Οη θακπχιεο ROC ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ κίαο ζχληνκεο ηηκήο 

(cutoff value) ηαηξηθψλ θιηληθψλ δνθηκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δνθηκήο 

PSA (Prostate Specific Antigen) γηα θαξθίλν πξνζηάηε ε ελδεηθηηθή ηηκή 4.0 ng/ml έρεη 

θαζνξηζζεί σο νξηαθή ηηκή, κε ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 4.0 λα ζεσξείηαη θαλνληθή, ελψ ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ 4.0 λα ζεσξείηαη κε-θαλνληθή (abnormal). εκεηψλεηαη φηη αζζελείο κε 

ηηκέο PSA κηθξφηεξεο ηνπ 4.0 κπνξεί λα είλαη κε-θαλνληθέο (false negative) θαη ηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 4.0 κπνξεί λα είλαη θαλνληθέο (false positive). 

πλεζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο πίλαθαο ζύγρπζεο (confusion matrix), γλσζηφο σο 

θαη πίλαθαο ζπλάθεηαο ή πίλαθαο ζθάικαηνο, πνπ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πίλαθα 

ε νπνία απεηθνλίδεη ηελ απφδνζε ελφο αιγνξίζκνπ, ζπλήζσο κε επηβιεπφκελε κάζεζε 

(ζηε κάζεζε ρσξίο επίβιεςε ζπλήζσο νλνκάδεηαη πίλαθαο ηαηξηάζκαηνο (matching 

matrix)). Κάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηπηψζεηο ζε κηα πξνβιεπφκελε 

ηάμε, ελψ θάζε ζεηξά αληηπξνζσπεχεη ηηο πεξηπηψζεηο ζε κηα πξαγκαηηθή θιάζε. Σν 

φλνκα πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαζηζηά εχθνιν λα δηαπηζησζεί αλ ην ζχζηεκα 

ζπγρέεη δχν θιάζεηο (δει. ππάξρεη εζθαικέλε επηζήκαλζε σο πξνο έλα άιιν). 

Οη ζεκαληηθφηεξνη βαζηθνί παξάγνληεο ηερληθψλ κεηξηθήο είλαη ε αθξίβεηα 

(accuracy) θαη ε ηηκή ζθάικαηνο (error rate). Αλ ζεσξήζνπκε έλα βαζηθφ πξφβιεκα 

ηαμηλφκεζεο δχν ηάμεσλ θαη {p, n} είλαη εηηθέηεο ηεο αιεζνχο ζεηηθήο p θαη ηεο αξλεηηθήο 

n ηάμεο, ηφηε κία αλαπαξάζηαζε ηεο απφδνζεο ηαμηλφκεζεο κπνξεί λα δνζεί απφ έλα 

πίλαθα ζύγσςζηρ (confusion matrix) (He and Garcia, 2009). πλήζσο έλαο πίλαθαο 

δηαζηάζεσλ ( 2 2 ) αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ (false positives), ςεπδψο 

αξλεηηθψλ (false negatives), αιεζψο ζεηηθψλ (true positives), αιεζψο αξλεηηθψλ (true 

negatives) απνηειεζκάησλ. Απηφ επηηξέπεη λα έρνπκε ηηο ζρεηηθέο αλαινγίεο γηα κηα 

ζσζηή πξνβιεςε. εκεηψλεηαη φηη απηφ δελ είλαη αξθεηφ, δηφηη ε αθξίβεηα πνπ βξίζθνπκε 
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δελ είλαη αμηφπηζηε, αλ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ καο είλαη αζχκκεηξν, δειαδή 

αλνκνηνγελέο. 

Έλα κνληέιν ηαμηλφκεζεο (ηαμηλνκεηήο ή δηάγλσζε) είλαη κία απεηθφληζε 

πεξηζηαηηθψλ νξηζκέλσλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ. Ο ηαμηλνκεηήο ή απνηέιεζκα δηάγλσζεο 

κπνξεί λα είλαη κία πξαγκαηηθή ηηκή (ζπλερέο ζηνηρείν εμφδνπ), νπφηε ην ζχλνξν ηνπ 

ηαμηλνκεηή κεηαμχ ηάμεσλ πξέπεη λα θαζνξηζζεί απφ κία νξηαθή ηηκή (threshold value), 

π.ρ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ εάλ έλα άηνκν έρεη ππέξηαζε πνπ βαζίδεηαη ζε  κεηξήζεηο ηεο 

πίεζεο αίκαηνο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη κία δηαθξηηή εηηθέηα ηάμεο, πνπ δείρλεη κία απφ 

ηηο ηάμεηο. 

4.2.3 Απνηίκεζε Μνληέινπ Κακπύισλ ROC 

Η θακπχιε ROC επίζεο δείρλεη ηηο ελδείμεηο TPR [TruePositiveRate] (ζηνλ άμνλα 

ησλ y) θαη FPR [FalsePositiveRate] (ζηνλ άμνλα ησλ x). Η απφδνζε θάζε ηαμηλνκεηή 

αλαπαξίζηαηαη σο έλα ζεκείν ζηελ θακπχιε ROC  

Η απνηίκεζε ηνπ κνληέινπ ROC ζρεηίδεηαη κε ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο: 

TPR = TP /(TP +FN)  [Θεηηθέο ηηκέο],    (4.1) 

FPR = FP / (TN +FP) [Αξλεηηθέο ηηκέο].   (4.2) 

Η ηερληθή αμηνιφγεζεο κε θακπχιεο ROC ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαινγία δχν απιψλ 

ζηειψλ πνπ βαζηδνληαη ζε κεηξηθέο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηελ αιεζή-ζεηηθή ηηκή 

(TP_rate) θαη ηελ εζθαικέλε ζεηηθή ηηκή (FP_rate), νη νπνίεο νξίδνληαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν:  

 

C  CTP _ rate TP / P     FP _ rate  FP /  N  .  (4.3) 
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  ΠΡΟΒΛΕΨΗ  

ΘΕΣΙΚΟ 

(POSITIVE)  

ΑΡΝΗΣΙΚΟ 

(NEGATIVE) 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 

(ΑΠΟΣΕΛΕΜ

ΑΣΑ ΣΕΣ) 

ΑΡΝΗΣΙΚΟ 

(NEGATIVE) 

TRUE 

 POSSITIVE  

(TP) 

FALSE POSITIVE  

(FP) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

(PRECISION) 

ΘΕΣΙΚΟ 

(POSITIVE) 

FALSE NEGATIVE 

(FN) 

TRUE NEGATIVE 

(TN) 

ΑΡΝΗΣΙΚΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ 

 

 

ΕΤΑΙΘΗΙΑ 

(SENSITIVITY) 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

(SPECIFICITY) 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ  

(ACCURACY) 

Δηθόλα 4.1: Πίλαθαο ζχγρπζεο γηα αλαπαξάζηαζε απφδνζεο ηαμηλφκεζεο.  

Η αθξίβεηα θαη ε ηηκή ζθάικαηνο δίλνληαη αληίζηνηρα απφ ηνπο ηχπνπο: 

Accuracy = (TP + TN) / (PC + NC )    (4.4) 

Error Rate = 1 – Accuracy,     (4.5) 

φπνπ TP (True Positive); TN (True Negative) θαη PC , NC  (Column Counts). 

Όζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα (accuracy), άιινη παξάγνληεο γηα ηελ  απνηίκεζε 

κεηξηθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ αλνκνηνγελνχο κάζεζεο είλαη ε αθξίβεηα 

πξνζέγγηζεο (precision), ε αλάθιεζε (recall), ην κέηξν-F (F-measure) θαη ν κέζνο-G (G-

mean). Οη παξάγνληεο απηνί νξίδνληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 Precision  TP /  TR  FP   
     

(4.6)
 

 Recall  TP /  TP  FN 
  (4.7)

 

 
2 2F Measure  1 b *Recall * Precision  /  b *Recall  Precision ;        

(4.8) 

   
½

G Mean  TP /  TP FN  *TN /  TN FP ,        (4.9) 

φπνπ FN (False Negatives); FP (False Positives) θαη b έλαο ζπληειεζηήο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζεκαζίαο ηεο αθξίβεηαο πξνζέγγηζεο έλαληη ηεο αλάθιεζεο (Guo 

and Viktor, 2004; Weiss, 2004, Provost et al. 1998; Sun et al. 2007) 
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Σν γξάθεκα ηεο θακπχιεο ROC ζρεκαηίδεηαη ζρεδηάδνληαο ηελ TP_rate πάλσ απφ 

ηελ FP_rate, θαη θάζε ζεκείν ηεο ROC αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε ελφο απινχ ηαμηλνκεηή 

ζε κία δεδνκέλε θαηαλνκή.(Fawcett, 2003;2006) 

Αλ φια ηα κε ηαμηλνκεκέλα ζχλνια είραλ ηα ίδηα βάξε, νη εηηθέηεο θιάζεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαλ ζα ήηαλ ιηγφηεξν ζπρλέο απφ ηηο ηηκέο ζηφρνπο. Καηαζθεπάδνληαο έλα 

κνληέιν επηηπγράλεηαη παξάιιεια έλα πνιχ κηθξφ ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζθάικαηνο. Γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δέληξσλ απνθάζεσλ θαη γηα λα απνθηήζνπκε θαιχηεξα 

κνληέια απφ αλνκνηνγελή δεδνκέλα, ην επξεηήξην ηνπ δέληξνπ δεκηνπξγεί απηφκαηα έλα 

θαηάιιειν πίλαθα θφζηνπο γηα ηελ εμηζνξξφπηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ εηηθεηψλ ησλ ηάμεσλ 

φηαλ έλα δέλην απφθαζεο εθπαηδεχεηαη. Ο πίλαθαο θφζηνπο κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη θαηά 

βνχιεζε. 

 Πξνβιεςε (θιάζε κε πξόβιεςε) 

Πξαγκαηηθή 

θιάζε 

( / )C i j  ΚΛΑΗ =+ ΚΛΑΗ=- 

ΚΛΑΗ =+ C(+,+) C(+,-) 

ΚΛΑΗ=- C(-,+) C(-,-) 

  Δηθόλα 4.2: Πίλαθαο θφζηνπο, φπνπ ( / )C i j  είλαη ην θφζηνο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ελφο 

δεδνκέλνπ ηεο θιάζεο i δεδνκέλνπ ηεο θιάζεσο j. 

 

Οη θακπχιεο ROC (Receiver Operating Characteristic) κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλνιηθή απφδνζε ηαμηλνκεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα θάζκα 

αληαιιαγψλ κεηαμχ αιεζψλ ζεηηθψλ ηηκψλ ζθαικάησλ θαη κε-αιεζψλ ζεηηθψλ ηηκψλ 

ζθαικάησλ (Swets, 1988).  

Η πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε (Area Under the Curve [AUC]) απνηειεί έλα 

απνδεθηφ θξηηήξην κέηξεζεο ηεο απφδνζεο γηα κία θακπχιε ROC (Bradley, 1997). Οη 

θακπχιεο ROC ζεσξνχληαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νηθνγέλεηα ησλ θαιχηεξσλ νξηαθψλ 

απνθάζεσλ (best decision boundaries) γηα ην ζρεηηθφ θφζηνο ησλ TP θαη FP. 
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ρήκα (a)         ρήκα (b)  

 

          ρήκα (c) 

Δηθόλα 4.3: ην ζρήκα (a) βιέπνπκε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κεηαβιεηψλ ζε θαλνληθέο θαηαλνκέο, ζην ζρήκα (b) 

ν πίλαθα θφζηνπο παξνπζηάδεη ην θφζηνο ιαλζαζκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο ελφο παξαδείγκαηνο (ην βάξνο) σο κέηξν 

εθηίκεζεο, θαη ζην ηειεπηαίν ζρήκα (c) αλαπαξηζηάηαη ε απφδνζε θάζε κνληέινπ σο έλα ζχλνιν ζεκείσλ ζηελ θακπχιε 

ROC. 

ηελ ζπλέρεηα δίδεηαη παξάδεηγκα εξκελείαο ζρήκαηνο (α) ζε ζρέζε κε ηελ 

θακπχιε ROC ζρήκα (c). Τπνζέζηε φηη ηα επίπεδα πξσηετλψλ ζην αίκα ζε λνζνχληεο θαη 

πγηείο αλζξψπνπο θπκαίλνληαη ζπλήζσο ζε 2 g / dL θαη 1 g / dL αληίζηνηρα. Μηα ηαηξηθή 

εμέηαζε κπνξεί λα κεηξήζεη ην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο ζε έλα δείγκα 

αίκαηνο θαη λα ηαμηλνκήζεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ πάλσ απφ έλα νξηζκέλν θαηψθιη σο 

έλδεημε ηεο λφζνπ. Ο πεηξακαηηζηήο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην θαηψθιη (καχξε θάζεηε 

γξακκή ζην ζρήκα), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα αιιάμεη ην πνζνζηφ ςεπδψο ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Απμάλνληαο ην θαηψθιη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ιηγφηεξεο ςεπδέο 
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ζεηηθέο (false positives) θαη αιεζψο ζεηηθέο (true positive) πνπ αληηζηνηρεί ζε κία θίλεζε 

πξνο ηα αξηζηεξά ηεο θακπχιεο. Σν πξαγκαηηθφ ζρήκα ηεο θακπχιεο θαζνξίδεηαη απφ ην 

πφζν επηθαιχπηνληαη νη δχν θαηαλνκέο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε κία θακπχιε ROC ν νξηδφληηνο άμσλ Υ αληηπξνζσπεχεη ηηο 

ηηκέο  %FP=FP/(FP+TN), ελψ ν θάζεηνο άμσλ Τ αληηπξνζσπεχεη ηηο ηηκέο  

%TP=TP/(TP+FN). Σν ηδαληθφ ζεκείν ζε κία θακπχιε ROC είλαη ην ζεκείν (0, 100), 

φπνπ φια ηα ζεηηθά παξαδείγκαηα ηαμηλνκνχληαη ζσζηά θαη ηα κε-αξλεηηθά παξαδείγκαηα 

ηαμηλνκνχληαη εζθαικέλα σο ζεηηθά. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί κία θακπχιε ROC 

λα ζαξσζεί είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηζνδχγην ησλ δνθηκαζηηθψλ δεηγκάησλ γηα θάζε 

ηάμε ζην δνθηκαζηηθφ ζχλνιν. Σν θπξηφ κέξνο ηεο θακπχιεο ROC κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κία απνδνηηθή (εχξσζηε) κέζνδνο γηα ηελ αλαγλψξηζε δπλακηθά 

βέιηηζησλ ηαμηλνκεηψλ (Provost and Fawcett, 2001). 

 

 

Δηθόλα 4.4: Γξαθηθή παξάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο θακπχιεο ROC 

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο αθξίβεηαο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα θιίκαθα 

[0,1], φπνπ απφ ην 0.9-1 έρνπκε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ γηα ηηκέο θιίκαθα 0.5-0.6 

πξνθχπηεη έλα ηεζη ρσξίο αμία. 

 

4.3 Κακπύιεο Αλάθιεζεο Αθξίβεηαο (PR Curves) 

Οη θακπχιεο PR, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θακπχιεο ROC, κπνξνχλ λα δψζνπλ κία 

πιεξέζηεξε πιεξνθνξηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο απφ ηηο θακπχιεο 

ROC. Μία θακπύιε PR νξίδεηαη ζρεδηάδνληαο ηελ ηηκή αθξίβεηαο (precision rate) πάλσ απφ 
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ηελ ηηκή αλάθιεζεο (recall rate). Μία θακπχιε θπξηαξρεί ζην ρψξν ROC αλ θαη κφλν αλ 

θπξηαξρεί ζην ρψξν PR (Davis and Goadrich, 2006; Bunescu et al., 2005).  

Οη θακπχιεο ROC κπνξνχλ λα δψζνπλ κία επνπηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

κεζφδνπ, αιιά παξνπζηάδνπλ κία αηζηφδνμε άπνςε ηεο απφδνζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη θακπχιεο αλάθιεζεο αθξίβεηαο (Precision Recall [PR] Curves) 

κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξέζηεξεο πιεξνθνξηαθέο παξαζηάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

απφδνζεο ησλ ηερληθψλ θακπχισλ PR (Davis and Goadrich, 2006). 

Η ηηκή αθξίβεηαο ζηνλ άμνλα Y ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαθηψληαη πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθηεκέλσλ ζηνηρείσλ. Η ηηκή αλάθιεζεο 

ζηνλ άμνλα ησλ Υ είλαη ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθηψληαη πξνο ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία. πλεζίδεηαη λα παξνπζηάδεηαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε κε δηαθξηηά ‘νδνλησηφ’ 

ζρήκα. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνπκε ην (θ+1)-νζηφ ζηνηρείν πνπ αλαθηάηαη θαη δελ είλαη 

ζρεηηθφ, παξαηεξνχκε φηη ε αλάθιεζε είλαη ε ίδηα, φκσο ε αθξίβεηα κεηψλεηαη. Δάλ έρνπκε 

ην (θ+1)-νζηφ ζηνηρείν πνπ αλαθηάηαη θαη είλαη ζρεηηθφ, ηφηε ε αλάθιεζε θαη ε αθξίβεηα 

απμάλνληαη θαη ε θακπχιε δεκηνπξγεί απφηνκεο γσλίεο πξνο ηα δεμηά. 

 

Δηθόλα 4.5:  ρέζε αθξίβεηαο (precision) θαη αλάθιεζεο (recall) 

 

Γηα λα απνθχγνπκε απηέο ηηο απφηνκεο γσλίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηηκή αθξίβεηαο 

κε παξεκβνιή (interpolated precision) int erp , φπνπ ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν αλάθιεζεο r 

νξίδεηαη σο πςειφηεξε αθξίβεηα πνπ ζπλαληάκε γηα θάζε επίπεδν αλάθιεζεο 'r r κε 

ζρεηηθφ ηχπν  

int '( ) max ( ')ep r rp r p r  .     (4.10) 
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ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο θφζηνπο. 

 

4.4 Κακπύιεο Αθξίβεηαο/ Κόζηνπο 

Οη θακπύιεο θόζηνπο παξέρνπλ κία θαηαλνεηή απνηίκεζε κεηξηθήο γηα ηελ 

απφδνζε ηαμηλνκεηψλ ζε κία κεηαβαιιφκελε ηάμε πηζαλνηήησλ ή θφζηε εζθαικέλεο 

ηαμηλφκεζεο (Holte and Drummond, 2005-2006). 

Οη θακπχιεο ROC αδπλαηνχλ λα δψζνπλ δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ 

απφδνζε ελφο ηαμηλνκεηή θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλάγνπλ ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαζία ηεο 

απφδνζεο δηαθφξσλ ηαμηλνκεηψλ (Holte and Drummont, 2006). Η θακπχιε θφζηνπο είλαη 

κία ηερληθή απνηίκεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθθξάζεη 

άκεζα ηελ απφδνζε ελφο ηαμηλνκεηή γηα κεηαβαιιφκελα θφζηε εζθαικέλεο ηνπνζέηεζεο 

θαη ηάμεο θαηαλνκψλ ζε έλα νπηηθφ πεξίγξακκα (visual format). Η κέζνδνο θακπχιεο 

θφζηνπο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαπαξάζηαζεο ηεο αλάιπζεο ROC θαη πξνζθέξεη 

δηεπξπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ηαμηλφκεζεο  (Holte and Drummond, 2000-

2005-2006). Σν αλακελφκελν θφζηνο ελφο ηαμηλνκεηή κπνξεί λα παξαζηαζεί άκεζα απφ 

ηελ θακπχιε θφζηνπο, πνπ είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζεί. 

Η θακπχιε θφζηνπο επηηξέπεη ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηνπ δηαζηήκαηνο θφζηνπο 

θαη θαηαδεηθλχεη αλ έλαο ηαμηλνκεηήο είλαη θαιχηεξνο θαη πνζνηηθά πφζν θαιχηεξνο απφ 

άιινπο ηαμηλνκεηέο. Σν αλακελφκελν θφζηνο ελφο ηαμηλνκεηή γηα φιεο ηηο πηζαλέο 

επηινγέο εζθαικέλνπ θφζηνπο θαη θαηαλνκψλ ηάμεσλ εκθαλίδεηαη ζην αθφινπζν 

δηάγξακκα: 
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Δηθόλα 4.6: Αλακελφκελν Κφζηνο Σαμηλνκεηψλ 

ην ζρήκα 4.6 ν άμνλαο X είλαη ε πηζαλφηεηα ζπλάξηεζεο θφζηνπο γηα ζεηηθά 

παξαδείγκαηα θαη νξίδεηαη σο 

PCF(+) = w+/(w+ + w-)     (4.11)  

θαη ν άμνλαο Τ είλαη ην αλακελφκελν θαλνληθνπνηεκέλν θφζηνο σο πξνο ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη φηαλ θάζε παξάδεηγκα είλαη ηαμηλνκεκέλν εζθαικέλα θαη νξίδεηαη σο 

NE[C]=(1-TP)w++FPww++w- .    (4.12) 

εκεηψλεηαη φηη  

w+=p(+)C(-|+) θαη w-=p(-)C(+|-)    (4.13) 

κε P(a): ε πηζαλφηεηα ελφο δεδνκέλνπ παξαδείγκαηνο λα είλαη ζε κία ηάμε a θαη C(a|b): ην 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη αλ έλα παξάδεηγκα ζε κία ηάμε b ηαμηλνκεζεί εζθαικέλα φηη 

αλήθεη ζηελ ηάμε a.  
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4.5 Μεηξηθέο Αμηνιόγεζεο γηα Πνιπηαμηθή Αλνκνηνγελή Μάζεζε 

(Assessment Metrics for Multiclass Imbalanced Learning) 

Σα πνιπηαμηθά γξαθήκαηα ROC κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιπηαμηθά 

πξνβιήκαηα αλνκνηνγελνχο κάζεζεο (multiclass imbalanced learning problems) (Fawcett, 

2006). Γηα ην πξφβιεκα n-ηάμεσλ, ν πίλαθαο ζχγρπζεο είλαη έλαο (nxn) πίλαθαο κε n 

ζσζηέο ηαμηλνκήζεηο (ηα ζηνηρεία ηεο θχξηαο δηαγψληαο) θαη (n
2 

– n) ζθάικαηα (ηα 

ζηνηρεία εθηφο δηαγσλίνπ) (Hand and Till, 2001; Abe et al., 2004; Sun et al., 2006; 

Fawcett, 2006). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ πνιπηαμηθψλ ηηκψλ πεπιοσών-κάηυ- από ηην καμπύλη (Areas 

Under Curve [AUC])  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αθφινπζε πηζαλνζεσξεηηθή 

ππνινγηζηηθή πξνζέγγηζε: 

(a) ε θακπχιε ROC γηα θάζε ηάμε αλαθνξψλ δεκηνπξγείηαη θαη ππνινγίδνληαη νη 

αληίζηνηρεο AUC, 

(b) φιεο νη AUC ζπλδπάδνληαη κε έλα ζπληειεζηή βάξνπο ζχκθσλα κε ηελ 

ππεξίζρπζε ηεο ηάμεο αλαθνξψλ ζηα δεδνκέλα.  

Μία γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί ην κέηξν-Μ (M-measure), πνπ 

ζπλαζξνίδεη φια ηα δεχγε ηάμεσλ ηα νπνία βαζίδνληαη εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ AUC.Η  

κέζνδνο απηή δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ θαη ηα ζθάικαηα θφζηνπο 

(Chawla et al., 2002).  

Αλαθέξεηαη φηη ε κάζεζε κε επαηζζεζία θφζηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θφζηε 

εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο πνιπηαμηθψλ αλνκνηνγελψλ 

πξνβιεκάησλ (Abe et al., 2004; Liu and Zhou, 2006). Δπηπξφζζεηα κε ηελ αλάιπζε 

πνιπηαμηθψλ θακπχισλ ROC, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν γεσκεηξηθφο κέζνο (G-mean) 

γηα ηελ αλάθιεζε ηηκψλ θάζε ηάμεο γηα ηελ πνιπηαμηθή αλνκνηνγελή κάζεζε ( Sun et al. 

2006, Chan et al. 1999). 

Θεκειηψδε θαη θξηηηθήο ζεκαζίαο εξσηήκαηα γηα ηελ αλνκνηνγελή κάζεζε, πνπ ζα 

έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξφνδν ηεο κεραληθήο κάζεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο 

κεραληθήο δεδνκέλσλ (data engineering), είλαη ηα αθφινπζα βαζηθά εξσηήκαηα: 

(i) Σε ποίο βαθμό οι μέθοδοι ανομοιογενούρ μάθηζηρ βοηθούν ηιρ ικανόηηηερ 

μάθηζηρ;  
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(ii) Πυρ οι αλγόπιθμοι μησανικήρ μάθηζηρ μποπούν να επιδπάζοςν καλύηεπα με 

οποιαδήποηε δεδομένα δοθούν; (Provost, 2000; Weiss and Provost, 2003; Estabrooks et al., 

2004; He and Garcia, 2009). 

ηα πεδία αλαθάιπςεο γλψζεο θαη κεραληθήο δεδνκέλσλ ππάξρνπλ αξθεηέο 

εηδηθέο δνθηκαζίεο επηδφζεσλ (benchmarks) γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ 

αιγνξίζκσλ θαη εξγαιείσλ δεδνκέλσλ κάζεζεο κεραληθήο, φπσο ε απνζήθε UCI (UC 

Irvine Machine Learning Repository, 2009), νη επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ NIST (NIST Scientific and Technical Databases, 2009), αιιά ππάξρεη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δνθηκαζηψλ επηδφζεσλ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλσλ ζε πξνβιήκαηα 

αλνκνηνγελνχο κάζεζεο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη πνιιά ζχλνια δεδνκέλσλ απαηηνχλ 

επηπξφζζεηνπο ρεηξηζκνχο πξηλ εθαξκνζζνχλ ζε ηερληθέο αλνκνηνγελνχο κάζεζεο (He and 

Garcia, 2009).  

ε πνιιά πεξηβάιινληα ξεαιηζηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο εμφξπμε δεδνκέλσλ απφ 

δίθηπα (web), δίθηπα αηζζεηήξσλ (sensor networks), ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ θ.α., ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζπλερψο ζε θάπνηα ρξνλν-δηαζηήκαηα κάζεζεο. Γηα 

ηέηνηα δεδνκέλα κάζεζεο ρξεηάδνληαη λέεο αξρέο, κεζνδνινγίεο, αιγφξηζκνη θαη εξγαιεία 

γηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ πξσηνγελή δεδνκέλα ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαπαξάζηαζε γλψζεσλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (He and 

Chen, 2008).       

Οη αιγφξηζκνη κάζεζεο απφ αλνκνηνγελή δεδνκέλα, κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηεξαζηίσλ πνζψλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζε πνιιέο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, παίδνπλ θξηηηθφ ξφιν ζε πνιιέο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο. 

 

4.6 Μέζνδνη Δπαηζζεζίαο Κόζηνπο γηα Αλνκνηνγελή Μάζεζε 

Οη δεηγκαηνιεπηηθέο κέζνδνη ζπλήζσο νκνγελνπνηνχλ θαηαλνκέο ζεσξψληαο 

αληηπξνζσπεπηηθέο αλαινγίεο παξαδεηγκάησλ ηάμεσλ ζηελ θαηαλνκή, ελψ νη κέζνδνη 

κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο ζεσξνχλ ηα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε παξαδείγκαηα 

εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο (Elkan, 2001). Η κάζεζε κε επαηζζεζία θφζηνπο αληηκεησπίδεη 

ην πξφβιεκα αλνκνηνγελνχο κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο θφζηνπο 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα θφζηε γηα εζθαικέλε ηαμηλφκεζε θάζε ηδηαίηεξνπ παξαδείγκαηνο 

δεδνκέλσλ. Αλαθέξεηαη φηη νη ζεκειηψδεηο αξρέο θαη νη αιγφξηζκνη κεζφδσλ κε 

επαηζζεζία θφζηνπο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε πξνβιήκαηα αλνκνηνγελνχο κάζεζεο 
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(Chawla, 2004) θαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κέζνδνη κάζεζεο κε θφζηνο 

επαηζζεζίαο απνδεηθλχνληαη ππέξηεξεο απφ ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίεο (Liu and Zhou, 

2006).    

Η έλλνηα ηνπ πίλαθα θφζηνπο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηηο κεζνδνινγίεο κάζεζεο κε 

επαηζζεζία θφζηνπο. Ο πίλαθαο θφζηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία αξηζκεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο (penalty) παξαδεηγκάησλ ηαμηλφκεζεο απφ ηε κία 

ηάμε ζηελ άιιε.  

Η πινπνίεζε κεζφδσλ κάζεζεο κε επαηζζεζία θφζηνπο πεξηιακβάλεη  ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: (i) ε πξψηε θαηεγνξία εθαξκφδεη θφζηε εζθαικέλεο ηαμηλφκεζεο 

ζε ζχλνια δεδνκέλσλ σο έλαο ηχπνο βάξνπο ρψξν-δεδνκέλσλ (data space), (ii) ε δεχηεξε 

θαηεγνξία εθαξκφδεη ηερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο (κεηαηερληθέο) ζε ζπλδπαζηηθά 

ζρήκαηα ζπλνιηθψλ κεζφδσλ (Domingos, 1999), θαη (iii) ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ζπλαξηήζεηο κε θφζηνο επαηζζεζίαο ή ραξαθηεξηζηηθά άκεζα ζε παξαδείγκαηα 

ηαμηλφκεζεο γηα λα πξνζαξκφζνπλ ην πιαίζην επαηζζεζίαο θφζηνπο ζε απηνχο ηνπο 

ηαμηλνκεηέο.    
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5 ΝΔΟ ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

ΓΙΑ ΑΝΟΜΟΙΟΓΔΝΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

5.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Οη ηαμηλνκεηέο (classifiers) ρξεζηκνπνηνχληαη κε αλνκνηνγελή δεδνκέλα ζε 

δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ ηαμηλνκεηή κηα ψζεζε σο πξνο 

ηελ θιάζε πιεηνςεθίαο (Hulse and Khoshgoftaar, 2009). Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηαμηλνκεηέο είλαη ζρεδηαζκέλνη. Οη ‘επαγσγηθνί ηαμηλνκεηέο’ είλαη 

ηππηθά ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ζθάικα ζηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο. 

Οη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θφζηνο ηεο θαιήο επίδνζεο 

ηνπ ζηελ ππεξ εθπξνζσπεκέλε (over-represented) θιάζε αληηζηαζκίδεη ην θφζηνο ησλ 

θησρψλ απνδφζεσλ ησλ κηθξφηεξσλ θιάζεσλ, φπνπ κπνξεί λα αγλνεζεί ιφγσ ησλ ιίγσλ 

ζηηγκηνηχπσλ πνπ έρεη. εκεηψλεηαη φηη, ε δπζθνιία ψζηε λα δηαθξηζνχλ νη ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο (γηα παξάδεηγκα αιεζηλέο εμαηξέζεηο ) θαη ζφξπβνη, πνπ είλαη ππαίηηα γηα ηε 

ρακειή απφδνζε ζηελ θιάζε ηεο κεηνλφηεηαο (minority class) (Napierala et al., 2010). 

Οη εξεπλεηέο κεραληθήο κάζεζεο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ην ζέκα ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο ησλ θιάζεσλ κε ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Αξρηθά αζρνιήζεθαλ κε 

ηελ εθρψξεζε δηαθξηηνχ θφζηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηγκηφηππσλ (Orriols-Puig et al., 

2009). Γεχηεξνο ηξφπνο είλαη  ε επαλαδεηγκαηνιεςία (resample) ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ, είηε κε ππεξδεηγκαηνιεηςία (oversampling) ηεο θιάζεο κεηνλφηεηαο ή θαη κε 

ππνδεηγκαηνιεςίαο (undersampling) ηεο θπξίαξρεο θιάζεο (Japkowicz and Stephen, 

2002). Η ηξίηε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ απνηειεζκάησλ πνιιψλ 

ηαμηλνκεηψλ (Estabrooks and Japkowicz, 2004), πνπ πξνθαιείηαη κεηά απφ θάζε 

ππεξδεηγκαηνιεςία ή ππνδεηγκαηνιεςία ησλ δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο 

ππεξδεηγκαηνιεςίεο ή ππνδεηγκαηνιεςίεο αληίζηνηρα. Έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο κέζνδνη γηα 

ην ρεηξηζκφ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, αιιά παξακέλεη έλα αλνηρηφ εξψηεκα, αλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθνί αιγφξηζκνη κάζεζεο ζε εηδηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, 

έηζη ψζηε κπνξεί λα βειηησζεί ε αθξίβεηα γηα αθξαίεο ηηκέο ηεο ηάμεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, πξνηείλεηαη κηα 

θιάζε λέσλ αιγνξίζκσλ. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο 

αμηνινγείηαη απφ επηά ανομοιογενή ζύνολα δεδομένυν ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθνχο 

ηαμηλνκεηέο ηνπο αιγνξηζκνπο:  
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(i) C4.5 πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δέληξσλ απνθάζεσλ θαη  

(ii) PΑΡΣ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο.. 

 

5.2 Ο Τβξηδηθόο Αιγόξηζκνο Μεραληθήο Μάζεζεο (ΜΜ-ΑΓ) 

Μηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ απνθαιχπηεη ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα πνιιψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηάιιειε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Η ηερληθή 

πνπ παξνπζηάδεηαη επηδηψθεη λα επηηχρεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ζηα ιάζε ησλ κνληέισλ 

κάζεζεο κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα κνληέια πνπ 

παξάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα κάζεζεο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ιάζε 

κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Οη ηαμηλνκεηέο δέλδξσλ απνθάζεσλ, πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιεγφκελεο 

ηερληθέο «κεηα θιαδέκκαηνο» (post-pruning) νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ 

δέλδξσλ απνθάζεσλ θιαδεχνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν επαιήζεπζεο (validation 

set). Κάζε θφκβνο κπνξεί λα αθαηξείηαη θαη λα απνδίδεηαη ζηελ πην ζπρλή ζε ηαμηλφκεζε 

θιάζε ησλ ζηηγκηνηχπσλ εθπαίδεπζεο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηνλ ππφ εμέηαζε θφκβν. Αλ κηα 

θιάζε είλαη ζπάληα, ν αιγφξηζκνο δέληξνπ απνθάζεσλ ζπρλά θιαδεχεη ην δέληξν πνπ έρεη 

σο θιαδί ηνπ έλα κφλν θφκβν, ν νπνίνο ηαμηλνκεί φια ηα ζηηγκηφηππα σο κέιε ηεο ζπρλήο 

θιάζεο πνπ νδεγεί ζε κηθξή αθξίβεηα ζηα ζηηγκηφηππα ηεο θιάζεο κεηνλφηεηαο. ηελ 

έξεπλα καο ζα κειεηήζνπκε ηνπο γλσζηνχο αιγνξίζκνπο νη νπνίνη πεξηέρνπλ δέλδξα 

απνθάζεσλ, δειαδή ηνλ αιγφξηζκν C4.5 θαη ηνλ αιγφξηζκν Part, πνπ ρξεζηκνπνηεί 

κεξηθψο ηα δέληξα απνθάζεσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη ιίζηα απνθάζεσλ θαη αληηκεησπίδεη 

ην ίδην πξφβιεκα. 

Ο πξνηεηλφκελνο Τβξηδηθφο αιγφξηζκνο Μεραληθήο Μάζεζεο HBRF (Hybrid 

Bagging- Rotation Forest) ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αιγνξίζκσλ Bagging 

(Breiman, 1996) θαη Rotation  Forest (Rodriguez et al., 2006) γηα αλνκνηνγελή ζχλνια 

δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν αιγφξηζκνο HBRF ζε κνξθή ςεπδνθψδηθα.  
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Αιγόξηζκνο HBRF (LS,T,LA,C*) 

θνπόο: ν πβξηδηθόο αιγόξηζκνο HBRF (Hybrid Bagging and Rotation 

Forest) κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηωλ αιγνξίζκωλ Bagging and Rotation 

Forest ππνινγίδεη ηνπο ηαμηλνκεηέο C* 

Δίζνδνο:LS learning set; T number of bootstrap samples; 

Έμνδνο: LA learning algorithm output, C∗ classifier 

Τπνινγηζηηθή Γηαδηθαζία 

begin 

 for i =1 to T  

       do 

      begin 

      Si := bootstrap sample from LS using a filter to bias the class 

                       distribution toward a uniform distribution; 

              for j =1 to T  

                     do {produce T classifiers using rotation forest} 

                      begin 

 

          The input variables are randomly grouped. 

          For each group of input variables: 

          – Consider a data set formed by this input variables and all the examples. 

          – Eliminate from the data set all the examples from a proper subset of the classes. 

          – Eliminate from the data set a subset of the examples. 

          – Apply PCA (Principal Component Analysis) with the remaining data set. 

          – Consider the components of PCA as a new set of variables. None of the components is 

discarded. 

 

          Si,j := the training data set using as new variables the 

components selected by PCA for each group 

          Ci,j := LA (Si,j) ; {generate a base classifier} 

  end;{endfor}  

  end;{endfor} 

 
j

* 2

K ,

, 1

arg max ( ) / {averaging each class probabilities of the models}
T

y i j

i j

C probabityC x T


   

 End 

 

   Δηθόλα 5.2: Αλγόρικμοσ HBRF 
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ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νξηζκέλα ζρφιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ λένπ αιγνξίζκνπ  

μεθηλψληαο απφ ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ κεηαβιεηψλ. Ωο δεδνκέλα εηζφδνπ ν 

αιγφξηζκνο δέρεηαη ην ζχλνιν εθκάζεζεο LS θαη ηελ παξάκεηξν Σ φπνπ είλαη ν αξηζκφο 

ησλ επαλαιήςεσλ, θαη ζπκβνιίδεη ηα δείγκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε κέζνδν 

bootstrap 1 2, ,  ..., TS S S
.
 Καηά ηελ έμνδν ηνπ πξνθχπηεη ν αιγφξηζκνο εθκάζεζεο πνπ έρεη 

σο απνηειέζκαηα ηνλ ηειηθφ ηαμηλνκεηή C*. 

Ο αιγφξηζκνο Bagging (Bootstrap aggregating) απφ Breiman (1996) ςεθίδεη 

ηαμηλνκεηέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δηαθνξεηηθά δείγκαηα bootstrap. Με δεδνκέλε ηελ 

παξάκεηξν Σ, θάζε δείγκα iS  ην νπνίν είλαη απφ ην ζχλνιν εθκάζεζεο ρξεζηκνπνηεί έλα 

θίιηξν (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην Resample) γηα λα πνιψζεη ηελ θαηαλνκή 

θιάζεο. 

ηoλ επφκελν βξφγρν, ππάξρεη ε παξαγσγή Σ ηαμηλνκεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

αιγφξηζκν Rotation Forest. 

Η ηειηθή ηαμηλφκεζε ηνπ ζηηγκηφηππνπ x παξάγεηαη απφ έλα εληαίν ζχζηεκα 

ςεθνθνξίαο γηα ηνπο ηαμηλνκεηέο 1 2, ,  ..., TC C C
, δειαδή, ην ζηηγκηφηππν έρεη αλαηεζεί 

ζηελ θιάζε πνπ πξνέβιεςε πην ζπρλά απφ απηνχο ηνπο βαζηθνχο ηαμηλνκεηέο. Με βάζε 

ηελ ‘Αλάιπζε Κύξησλ Σπληζησζώλ’ (Principal Component Analysis - PCA), πξνηείλεηαη 

ν αιγφξηζκνο Rotation Forest (Rodriguez et al,2006), πνπ έρεη σο θχξην πιενλέθηεκα λα 

ελζαξξχλεη ηαπηφρξνλα ηελ πνιπκνξθία θαη αηνκηθή αθξίβεηα. πγθεθξηκέλα, ε 

πνηθηινκνξθία πξνσζείηαη κε ηε ρξήζε PCA λα εμάγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε 

βαζηθφ ηαμηλνκεηή θαη ηελ αθξίβεηα πνπ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ θχξησλ 

ζπζηαηηθψλ θαη επίζεο ρξεζηκνπνηψληαο φιν ην ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα λα εθπαηδεχζεη 

θάζε βαζηθφ ηαμηλνκεηή. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα ηεο θιάζεο κε ηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα 

ζε θάζε bag (ηνπ αιγνξίζκνπ) είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο θιάζεηο  

φηαλ ηα ζηηγκηφηππα είλαη ηπραία δηαιεγκέλα απφ ην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. Η 

δηαδηθαζία ππεξδεηγκαηνιεςίαο ηεο κεηνλνηηθήο θιάζεο (overbagging) αληί γηα ηελ 

εθηέιεζε κηαο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εθπαίδεπζε ζε θάζε εθκάζεζε ζπλφινπ. Μηα παξφκνηα ηερληθή 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Wang θαη ν Yao (2009). 

Σα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ κπαίλνπλ ζηνλ αιγφξηζκν 

είλαη ηα εμήο: 
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Αξρηθά ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε αλ νη κεηαβιεηέο εηζφδνπ (input) είλαη ηπραία 

νκαδνπνηεκέλεο. Γηα θάζε νκάδα ησλ κεηαβιεηψλ, εμεηάδεηαη θάζε έλα ζχλνιν ησλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ θαη φια ηα 

παξαδείγκαηα. Δμαιείθνληαη απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ φια ηα παξαδείγκαηα απφ ην 

θαηάιιειν ππνζχλνιν ησλ θιάζεσλ θαη  απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηα ππνζχλνια ησλ 

παξαδεηγκάησλ. Δθαξκφδεηαη ην PCA κε ην ππφινηπν ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη ηειηθά 

εμεηάδνληαη νη ζπληζηψζεο ηνπ PCA σο λέν ζχλνιν κεηαβιεηψλ, ρσξίο φκσο λα 

απνξξηθζεί θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία. 

Σν δείγκα (Si,j) πξνθχπηεη απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο λέεο κεηαβιεηέο γηα ηηο κεηαβιεηέο επηιεγκέλεο απφ ην PCA γηα θάζε 

νκάδα. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ν βαζηθφο ηαμηλνκεηήο. Σειηθά πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ν ηειηθφο ηαμηλνκεηήο C*, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κέζε ηηκή ηεο θάζε 

θιάζεο πηζαλνηήησλ ησλ κνληέισλ. 

Η πξνζέγγηζε απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 5.1 ηα πεηξάκαηά ρξεζηκνπνηείηαη ε 

παξάκεηξνο Σ, φπνπ Σ είλαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ κε Σ=10. 

 

5.3 Δπηιεγκέλα ύλνια Γεδνκέλσλ θαη Απόδνζε Αιγνξίζκνπ 

Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πεηξάκαηα 

δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2. Όια ηα ζχλνια ησλ δεδνκέλσλ πξνέξρνληαη απφ ην UC Irvine 

Repository (Frank A. Asuncion, 2010). Η απφδνζε ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο είλαη 

ζπλήζσο αμηνινγεκέλε ρξεζηκνπνηψληαο αθξίβεηα κε πξφγλσζε (predictive accuracy). Aπηφ 

ζεσξείηαη φηη δελ είλαη θαηάιιειν ζε πεξίπησζε αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ. Μηα απιή 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηαμηλφκεζε είλαη λα αλαζέζνπκε ζηελ θπξίαξρε θιάζε φια 

ηα άγλσζηα ζηηγκηφηππα. Η πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πςειήο αθξίβεηαο 

ηαμηλφκεζε, ηδίσο γηα εθαξκνγέο πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θιάζεο 

κεηνλφηεηαο απφ ηελ θιάζε ηεο πιεηνςεθίαο. Έηζη, θαηά ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο δηαθνξεηηθψλ 

ηαμηλνκεηψλ ζε αλνκνηνγελή ζχλνιν δεδνκέλσλ, ε αθξίβεηα σο κέηξν δελ είλαη αξθεηή. 

Η απφδνζε ελφο ηαμηλνκεηή ησλ πξνβιεκάησλ δχν θιάζεσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

μερσξηζηά γηα ηελ απφδνζε ζηα ζεηηθά ζηηγκηφηππα (ζεκεηψλνληαο ηα σο α+) θαη ζηα αξλεηηθά 

ζηηγκηφηππα (ζεκεηψλνληαο ηα σο α-) (Provost and Fawcett, 2001). Σν αιεζηλφ ζεηηθφ πνζνζηφ 

(α+) ή ε επαηζζεζία  είλαη ην θιάζκα ησλ ζεηηθψλ ζηηγκηφηππσλ κε ζσζηή πξνβιεςε απφ ην 

κνληέιν. Σν πξαγκαηηθφ αξλεηηθφ πνζνζηφ (α-) ή ε εμεηδίθεπζε (specificity) είλαη ην θιάζκα ησλ 

θιάζεσλ ησλ αξλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πξνβιέςεη ζσζηά απφ ηνλ ηαμηλνκεηή.  
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Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο θακπχιεο ROC κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ζεηηθψλ (true positives (α+)) θαη ςεπδή ζεηηθά (false 

positives (α-)). Απηέο είλαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ πνζνζηψλ ησλ ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ 

ζεηηθψλ ζηηγκηνηχπσλ α+ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ κε ζσζηψλ ηαμηλνκεκέλσλ αξλεηηθψλ 

ζηηγκηνηχπσλ α- (Provost and Fawcett, 2001). Δάλ ην κνληέιν είλαη ηέιεην, ηφηε ε ηαμηλφκεζε ηεο 

αθξίβεηαο (πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC) ζα έπξεπε λα είλαη ίζε κε 1. Γηα παξάδεηγκα έλα 

γξάθεκα κπνξεί λα απεηθνλίζεη 3 θακπχιεο ROC πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απνηειέζκαηα εμαηξεηηθά-

θαιά-αλεπ ζεκαζίαο. Η αθξίβεηα ησλ δνθηκψλ ππνινγίδεηαη απφ δηάθνξεο ζεσξνχκελεο πεξηνρέο 

απ ηελ θακπχιε ROC, δειαδή γηα πεξηνρέο ηεο θακπχιεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ηεηαγκέλσλ 

(θάζεηνο άμνλαο) ζηηο αιεζήο ζεηηθέο ηηκέο (true positive rates), φπνπ ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζηα 

αθφινπζα παξαδείγκαηα:  

[1,0.9] πξνθχπηνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα 

[0.90,0.80] πξνθχπηνπλ θαιά απνηειέζκαηα 

[0.80,0.70] πξνθχπηνπλ κέηξηα απνηειέζκαηα 

[0.70,0.60] πξνθχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

[0.60,0.50] πξνθχπηνπλ απνηπρεκέλα (απνξξηπηέα) απνηειέζκαηα 

Η αλάθιεζε αθξίβεηαο (precision recall) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κε αλάινγν ηξφπν (Davis and 

Goadrich, 2006). 

εκεηψλεηαη φηη ε θακπχιε αλάθιεζε αθξίβεηαο (PRC) δίλεη κηα θαηαηνπηζηηθή εηθφλα 

ηεο επίδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Τπάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρψξνπ ηεο ROC θαη PRC, έηζη 

ψζηε κηα θακπχιε θπξηαξρεί ζην ρψξν PR. πλέπεηα είλαη ε έλλνηα ησλ εθηθηψλ θακππιψλ PR, νη 

νπνίεο έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θπξηνχ πνιπγψλνπ (convex hull) ζην ρψξν ηεο ROC δίλεη έλαλ 

απνδνηηθφ αιγφξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ θακππιψλ. Αξθεηέο άιιεο δηαθνξέο κπνξνχλ 

επίζεο λα ζεκεησζνχλ ζηα δχν είδε θακππιψλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζηελ αιγνξηζκηθή ζρεδίαζε, 

γηα παξάδεηγκα ζην ρψξν PR είλαη ιάζνο λα παξεκβάιεη γξακκηθά κεηαμχ ησλ ζεκείσλ. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλνη αιγφξηζκνη πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηελ πεξηνρή ηεο ROC δελ νδεγνχλ πάληνηε ζηελ 

βέιηηζηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ηηο θακπχιεο PR (Davis θαη Goadrich, 2006).  

 

5.4 Τβξηδηθόο Αιγόξηζκνο θαη ύλνια Αιγνξίζκσλ κε βαζηθνύο 

ηαμηλνκεηέο: Πεηξάκαηα θαη Αξηζκεηηθά Απνηειέζκαηα  

 

5.4.1 πλδπαζκνί Αιγνξίζκσλ Μεραληθήο Μάζεζεο κε θίιηξα θαη βαζηθνύο 

ηαμηλνκεηέο γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα   

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηήζεθε γηα 

λα επεμεξγαζηνχκε ηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο 
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ηαηξηθέο θαη άιινπ είδνπο εθαξκνγέο (Frank and Asuncion, 2010). Παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε 

ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πεηξακαηηθφ ζθέινο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε 

θπξίαξρν ζηνηρείν ηα δεδνκέλα πνπ αλήθνπλ ζε δπν θιάζεηο. 

ηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 8 ζπλδπαζκνί ησλ αθφινπζσλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο 

κάζεζεο: 

[1] Bagging κε Rotation Forest θαη κε θίιηξν Resample κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή,  

[2] Cost Sensitive κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή κε αιεζή αλακελφκελν ειάρηζην θφζηνο (True 

minimise expected cost),  

[3] Cost Sensitive κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή κε ςεπδφ αλακελφκελν ειάρηζην θφζηνο (False 

minimise expected cost),  

[4] βαζηθφο ηαμηλνκεηήο κε ην θίιηξν Smote, 

[5]  Rotation Forest κε ην θίιηξν Resample θαη κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή,  

[6] βαζηθφο ηαμηλνκεηήο κε ην θίιηξν Resample, 

[7] Metacost κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή , 

[8] Rotation Forest κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή  

εκεηψζηε φηη νη βαζηθνί ηαμηλνκεηέο είλαη ν αιγφξηζκνο C4.5, ν νπνίνο αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία αιγνξίζκσλ ησλ δέληξσλ απνθάζεσλ θαη ν αιγφξηζκνο PART, ν νπνίνο 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο, κε εθαξκνγή 8 δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξέο πεξηπηψζεηο, δειαδή 

breast-cancer, credit-g, Diabetes, Haberman, Hepatitis, Ionosphere, Sick. Αλαιπηηθφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηα ζχλνια δεδνκέλσλ δίλνληαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

φνολο 

Δεδομζνων 

τιγμιότυπα Χαρακτηριςτικά 

κατηγορίασ 

Αριθμητικά 

Χαρακτηριςτικά  

τιγμιότυπα τησ 

κλάςησ 

μειοψηφίασ  

Κλάςεισ  

breast-cancer 286 9 0 85 2 

credit-g 1000 13 7 300 2 

Diabetes 768 0 8 268 2 

Haberman 306 0 3 81 2 

Hepatitis 155 13 6 32 2 

Ionosphere 351 34 0 126 2 

Sick 3772 22 7 231 2 
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Πίλαθαο 5.3: Πεξηγξαθή ησλ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ γηα δηάθνξεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο (Asuncion, 

2010).   

 

5.4.2 Μεηξηθή Αμηνιόγεζε Τβξηδηθνύ Αιγνξίζκνπ κε βαζηθνύο ηαμηλνκεηέο 

κε ρξήζε ηαηηζηηθώλ Μεζόδσλ 

Η απφδνζε ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ζπλήζσο αμηνινγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνγλσζηηθή αθξίβεηα, πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη αθαηάιιειε ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνκνηνγελψλ 

δεδνκέλσλ. Μηα απιή απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηάηαμε είλαη λα αλαηεζνχλ απιψο 

ζηελ θαηεγνξία πιεηνςεθίαο γηα φιεο ηηο άγλσζηεο πεξηπηψζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα επηηχρεη πςειή αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο, κπνξεί λα κελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, ηδηαίηεξα γηα εθαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ηάμεο ησλ 

κεηνλνηήησλ απφ ηελ θαηεγνξία πιεηνςεθία. Καηά ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηαμηλνκεηψλ ζηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ, ε αθξίβεηα σο κέηξν δελ είλαη αξθεηή. 

ηνλ πίλαθα 6.3 θαη ζηνλ πίλαθα 6.4, παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξίζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

αιγνξίζκνπ Bagging-Rotation Forest κε θίιηξν Resample κε έλα βαζηθφ ηαμηλνκεηή ,κε άιιεο 

πξνζπάζεηεο ζπλδπαζκψλ αιγνξίζκσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί φηη πεηπραίλνπλ θαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ ζπλφινπ αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ C4.5 σο βάζε ηαμηλνκεηή. Οη 

πξνεγνχκελνη νθηψ αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχγθξηζε απνδφζεσλ ησλ αιγνξηζκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ : 

(i) ε κέζνδνο Smote,  

(ii) ε κέζνδν επαλαηνπνζέηεζεο βαξψλ (Reweight) πνπ είλαη θαη γλσζηή σο 

‘κέζνδν επαηζζεζίαο θόζηνπο’ θαη  

(iii) ν αιγφξηζκνο Metacost.  

 Γηα ηε ‘κέζνδν επαλαηνπνζέηεζεο βαξώλ’, επαλαηνπνζεηνχκε βάξε ζηα εθπαηδεπφκελα 

ζηηγκηφηππα, έηζη ψζηε ε ζρέζε αλάκεζα ζε αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζηηγκηφηππα λα είλαη ην αληίζεην 

απφ ηα πξνεγνχκελα αλνκνηνγελή ζχλνια.  

 Γηα ηελ ‘κέζνδν επαηζζεζίαο θόζηνπο’, ε ζρέζε κεηαμχ ςεπδνχο αξλεηηθνχ θαη ςεπδνχο 

ζεηηθνχ θφζηνπο είλαη ην αληίζεην απφ ηα πξνεγνχκελα αλνκνηνγελή ζχλνια. 

 Η αθξίβεηα ηεο απιήο C4.5 θαη C4.5 κε επαλαδεηγκαηνιεςία (resampling) κπνξεί λα 

πνιψζεη ηελ θαηαλνκή ηεο θιάζεο γηα λα απνθχγεη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή. Η Rotation Forest 

θαη Rotation Forest κε επαλαδεηγκαηνιεςία κπνξνχλ λα πνιψζνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο θιάζεο γηα 

λα απνθχγεη ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή. 

 Αλαθέξεηαη φηη ζηα αξηζκεηηθά πεηξάκαηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ειεχζεξνο 

δηαζέζηκνο πεγαίνο θψδηθα (Witten, Frank,2011). Γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ WEKA, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ινγηζκηθφ γηα ηε 
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κεραληθή κάζεζε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Waikato ηεο Νέαο Ιζιαλδίαο. πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνίεζεθε γηα ηελ έξεπλα καο ην ινγηζκηθφ Weka (version 3.7.10) ζηελ εθαξγνγή ηνπ 

‘Experimenter’ ηα 7 ζχλνια δεδνκέλσλ (breast-cancer, credit-g, Diabetes, Haberman, Hepatitis, 

Ionosphere, Sick) εθαξκφζηεθε ε δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε (Cross validation), πνπ 

ππνινγίζηεθε 10 θνξέο γηα θάζε αιγφξηζκν θαη ρξεζηκνπνίεζεθε ε κέζε ηηκή ησλ Σ=10 

δηαζηαπξσκέλσλ επηθπξψζεσλ. 

ηνπο επφκελνπο πίλαθεο ηνπ εδαθίνπ απηνχ, ε ‘λίθε’ (λ) ππνδεηθλχεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή, καδί κε ηνλ αιγφξηζκν εθκάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηαηηζηηθά θαιχηεξε απφ ηελ 

πξνηεηλφκελε κέζνδν ζχκθσλα κε t-test κε ξ <0,05. Η ‘απψιεηα’ (*) ππνδεηθλχεη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, καδί κε ηνλ αιγφξηζκν ηεο κάζεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ρεηξφηεξε απφ ηελ 

πξνηεηλφκελε ηερληθή ζχκθσλα κε t-test κε ξ <0,05. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, δελ ππάξρεη 

θακία ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ.(Βιέπε ηνπο πίλαθεο 6.3,6.5, 

6.7,6.9). 

 

Dataset  

Breast  

cancer             

German 

credit                         
haberman                     hepatitis                       Ionosphere                  

Pima  

diabetes            

sick  

BagResRot 0,67 0,8 0,7 0,88 0,98 0,84 1 

Reweight 0,59* 0,66* 0,63 0,63* 0,89* 0,75* 0,97* 

CostSens 0,59* 0,65* 0,59* 0,63* 0,88* 0,72* 0,95* 

Smote 0,6 0,66* 0,65 0,73* 0,88* 0,74* 0,96* 

Resample RotFor 0.64 0,75* 0.65 0.86 0.97 0.81* 0.99 

Resample 0,59* 0,65* 0,60* 0,74* 0,88* 0,69* 0,97* 

Metacost 0,60* 0,67* 0,66 0,56* 0,88* 0,75* 0,98* 

RotFor 0,67 0,77* 0,67 0,84 0,97 0,82 1 

C4.5 0,61 0,65* 0,58* 0,67* 0.89* 0,75* 0,95* 
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Πίλαθαο 5.4: Πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή C4.5 
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Δηθόλα 5.5 : Πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή C4.5 

εκεηψλεηαη φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ 8 ζπλφισλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη αξηζκεκέλα 

ζηνλ άμνλα ηνπ Υ( (1) breast-cancer, (2) credit-g, (3) Diabetes, (4) Haberman, (5) Hepatitis, (6) 

Ionosphere, (7) Sick), πξνθχπηεη απν ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αθφινπζσλ αιγνξίζκσλ : 

[1] αιγφξηζκνο Bagging-Resample-Rotation Forest κε ηνλ C4.5, 

[2]  Reweight κε ηνλ C4.5, 

[3] Cost Sensitive κε ηνλ C4.5, 

[4] Smote κε ηνλ C4.5, 

[5] Resample- Rotation Forest κε ηνλ C4.5, 

[6] Metacost κε ηνλ C4.5,  

[7] Rotation Forest κε ηνλ C4.5, θαη ηέινο 

[8] C4.5. 

ηνλ άμνλα Τ ηνπ δηαγξάκκαηνο 6.4 απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλεη ε θακπχιε ROC ζε θάζε 

ζχλνιν δεδνκέλσλ. Σν δηάζηεκα ησλ ζεσξνχκελσλ ηηκψλ είλαη απφ (0.5,1) Παξαηεξνχκε φηη 

ζρεδφλ ζε φια ηα ζχλνια δεδνκέλσλ ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο Bagging-Resample-Rotation 

Forest κε ηνλ C4.5 εκθαλίδεη θαιχηεξε επίδνζε απφ ηνπο ππφινηπνπο αιγνξίζκνπο. 

 

Dataset  
Breast  

cancer             

German 

credit                         
haberman                     hepatitis                       Ionosphere                  

Pima  

diabetes            
sick  

BagResRot 0,84 0,9 0,87 0,77 0,98 0,91 1 

Reweight 0,76* 0,79* 0,80* 0,41* 0,83* 0,81* 1,00* 

CostSens 0,75* 0,78* 0,77* 0,38* 0,80* 0,78* 0,99* 

Smote 0,77* 0,78* 0,81* 0,55* 0,80* 0,81* 0,99* 

Resample RotFor 0.82 0,87* 0.84 0.73 0.97 0.89* 1 

Resample 0,76* 0,78* 0,79* 0,51* 0,80* 0,77* 1,00* 
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Metacost 0,76* 0,81* 0,82* 0,37* 0,84* 0,81* 1,00* 

RotFor 0,83 0,87* 0,83* 0,71 0,97 0,9 1 

C4.5 0,76* 0,78* 0,77* 0,50* 0.83* 0,82* 0,99* 

        

Πίλαθαο 5.6:  Πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε PRC γηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή C4.5 
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Δηθόλα 5.6: Γξαθηθή απεηθφληζε γηα  ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε PRC γηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κε 

βαζηθφ ηαμηλνκεηή C4.5 

 

ηνπο πίλαθεο 6.7-6.10, παξνπζηάδνληαη ζπγθξίζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπλφινπ 

αιγνξίζκσλ Bagging-Resample-Rotation Forest κε αιινχο ζπλδπαζκνχο αιγνξίζκσλ 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξε απφδνζε ζε γλσζηά αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηαμηλνκεηή Part. Απηνί νη αιγφξηζκνη είλαη νη αθφινπζνη : 

[1] αιγφξηζκνο Bagging-Resample-Rotation Forest κε ηνλ PART 

[2] Reweight κε ηνλ PART, 

[3] Cost Sensitive κε ηνλ PART, 

[4] Smote κε ηνλ PART, 

[5] Resample- Rotation Forest κε ηνλ PART, 

[6] Metacost κε ηνλ PART,  

[7] Rotation Forest κε ηνλ PART, θαη ηέινο 

[8] PART 

πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζηα ίδηα ζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηηο ίδηεο θακπχιεο ROC θαη PR.  
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Dataset  

Pima  

diabetes 

haberman  hepatitis        Ionosphere      sick             

Breast  

cancer 

German  

credit  

BagRes 

Rot 
0,84 0,7 0,88 0,98 1 0,67 0,8 

Reweight 0,78* 0,64 0,7* 0,90* 0,97* 0,62 0,68* 

CostSens 0,73* 0,60* 0,62* 0,89* 0,95* 0,56* 0,64* 

Metacost 0,78* 0,66 0,61* 0,90* 0,97* 0,61 0,68* 

Smote 0,78* 0,65 0,78* 0,89* 0,96* 0,6 0,67* 

Rotfor 0,83 0,67 0,85 0,98 1 0,7 0,78 

Resample 0,73* 0,62* 0,76* 0,88* 0,97* 0,61 0,66* 

Resample     

RotFor 
0,82* 0,67 0,85 0,97 0,99 0,65 0,76* 

Part 0,78* 0,61* 0,78* 0,89* 0,95* 0,59 0,67* 

Πίλαθαο 5.7: Πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή PART 
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Δηθόλα 5.8: Γξαθηθή απεηθφληζε γηα  ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC γηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κε 

βαζηθφ ηαμηλνκεηή PART 
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Dataset  

Pima  

diabetes 

haberman  hepatitis        Ionosphere      sick             

Breast  

cancer 

German  

credit  

BagRes 

Rot 
0,91 0,86 0,77 0,97 1 0,83 0,9 

Reweight 0,84* 0,80* 0,52* 0,84* 1,00* 0,79 0,80* 

CostSens 0,79* 0,78* 0,36* 0,82* 0,99* 0,73* 0,77* 

Metacost 0,84* 0,82* 0,39* 0,85* 1,00* 0,78* 0,82* 

Smote 0,84* 0,81* 0,60* 0,82* 0,99* 0,78 0,79* 

Rotfor 0,9 0,83 0,72 0,97 1 0,85 0,89 

Resample 0,81* 0,80* 0,55* 0,80* 1,00* 0,78* 0,79* 

Resample     

RotFor 
0,90* 0,84 0,72 0,97 1 0,82 0,87* 

Part 0,84* 0,79* 0,58* 0,85* 0,99* 0,78* 0,79* 

Πίλαθαο 5.9: Πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε PRC γηα αλνκνηνγελή δεδνκέλα κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή PART 

 

 

Δηθόλα 5.10: Γξαθηθή απεηθφληζε γηα  ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε PRC γηα αλνκνηνγελή ζχλνια 

δεδνκέλσλ κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή PART 

 

Παξαηεξείηαη, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ δηαιέγνπκε έλαλ άιιν βαζηθφ ηαμηλνκεηή απφ 

ηνπο αιγνξίζκνπο ησλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο, ηνλ PART,o πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο Bagging-
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Resample-Rotation Forest νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ 

ππνινίπσλ αιγνξίζκσλ.  

 

5.4.3 πγθξίζεηο απόδνζεο Τβξηδηθνύ Αιγνξίζκνπ κε επηιεγκέλνπο 

Αιγνξίζκνπο Μεραληθήο Μάζεζεο  θαη Αξηζκεηηθά Απνηειέζκαηα 

Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ κε βάζε ην T-test πνπ έρεη γίλεη ζηα δεδνκέλα, 

κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ κε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο αιγνξίζκσλ ηνπο 

νπνίνπο έρνπκε δηαιέμεη γηα ζχγθξηζε. Παξαηεξνχκε φηη ζε θάπνηα ζχλνια δεδνκέλσλ δελ 

ππάξρεη κφλν έλαο ‘θαιφο’ αιγφξηζκνο, αιια ππάξρνπλ θαη άιινη κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο άιινπ είδνπο έιεγρνο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε πνηνο αιγφξηζκνο απνδίδεη πεξηζζφηεξν ζηα ζπγθεθξηκέλα ζχλνια 

αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη παξέρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Έηζη ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχκε ην Friedman test (Friedman, 1940) (Garcıa, 2009) γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ αιγνξίζκσλ πνπ δνθηκάζηεθαλ. Γειαδή ν θαιχηεξνο αιγφξηζκνο παίξλεη ην βαζκφ 

1, ν δεχηεξνο ην βαζκφ 2 θιπ. 

 

Αλγόριθμοσ  
Average ranking 

for ROC 
Αλγόριθμοσ 

Average ranking for 

PRC 

 BagResamRotC4.5 1,143  BagResamRotC4.5 1,357 

RotC4.5 2,071 RotC4.5  2,643 

ResamRotC4.5 3,000 ResamRotC4.5  2,643 

MetacostC4.5 5,429 MetacostC4.5  5,286 

ReweigC4.5 6,000 ReweigC4.5 5,643 

SMOTEC4.5 6,000 SMOTEC4.5  6,071 

C4.5 6,429 C4.5 6,571 

ResamC4.5 7,000 ResamC4.5 6,643 

CostSensC4.5 7,929 CostSensC4.5 8,143 

Πίλαθαο 5.11: Μέζε θαηάηαμε γηα ROC θαη  PRC ησλ 8 ζεσξνχκελσλ αιγνξίζκσλ κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή C4.5 
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Αλγόριθμοσ Average ranking for ROC Αλγόριθμοσ 
Average ranking for 
PRC 

 BagResamRotPART 1,286  BagResamRotPART 1,643 

RotPART   1,857 RotPART  2,357 

ResamRotPART  2,857 ResamRotPART  2,643 

ReweigPART  5,214 MetacostPART 5,143 

MetacostPART 5,429 ReweigPART 5,357 

SMOTEPART  6,071 SMOTEPART 6,214 

PART 6,857 ResamPART 6,357 

ResamPART 7,000 PART 6,643 

CostSensPART 8,429 CostSensPART 8,643 

Πίλαθαο 5.12: Μέζε θαηάηαμε γηα  ROC θαη PRC ησλ 8 ζεσξνχκελσλ αιγνξίζκσλ κε βαζηθφ ηαμηλνκεηή  PART 

Απφ ηνπο 4 πξνεγνχκελνπο πίλαθεο 6.3,6.5,6.7,6.9 παξαηεξείηαη φηη ν πξνηεηλφκελνο 

αιγφξηζκνο θαηαηάζεηαη πξψηνο ζε ζρέζε κε ηνπο θαιχηεξνπο ζπγθξηλφκελνπο 

αιγνξίζκνπο ππνδεηθλχνληαο κηα ππεξνρή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξρε θαη θάπνηνο 

άιινο αιγφξηζκνο πνπ λα ήηαλ εμίζνπ θαιφο, Με ην Friedman test, παξαηεξείηαη ε κέζε 

θαηάηαμε ησλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ ROC θαη PR θαη ζπκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ζηηο 4 

πεξηπηψζεηο (πίλαθαο 6.11 θαη 6.12) ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο είλαη θαιχηεξνο. 

 

5.5 πκπεξάζκαηα γηα ηελ απόδνζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ Τβξηδηθνύ 

Αιγνξίζκνπ  

ηε ζηαηηζηηθή Friedman εμεηάδνπκε ηε κεησκέλε επίδνζε (πνπ πξνέξρεηαη ζχκθσλα 

κε ην 2x ηεζη κε 8 βαζκνχο ειεπζεξίαο) γηα ROC είλαη 45,59047 61904 76224ROCZ   

ελψ ε ηηκή p ππνινγίζηεθε σο 2.84362 32812 90064 7ROCp E   απφ ην Friedman ηεζη, 

θαη γηα ην PRC ε κεησκέλε επίδνζε  40,36190 47619 0471PRCZ  κε ηηκή 

2.742844 752656 7368 6ROCp E  (απφ ην Friedman ηεζη). Όηαλ κηα κέζνδνο 

ππνδεηθλχεη ‘ζεκαληηθφηεηα’ ζην p<0.01, ε άιιε δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα γηα 



                                                            ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ Ε ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 107 

ηνπιάρηζηνλ p<0.05. Μφλν ζε δπν πεξηπηψζεηο ην ANOVA (Fisher,1959) βξίζθεη 

ζεκαληηθφ πνπ είλαη αζήκαληεο γηα ηνλ Friedman, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζε 4 

πεξηπηψζεηο. Αλ κηα κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε κε έλα 

ηεζη post-hoc (post-hoc test). Η δνθηκή Nemenyi  (Nemenyi, 1963) ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

φινη νη ηαμηλνκεηέο ζπγθξίλνληαη κε ηνπο άιινπο. Η απφδνζε ησλ δχν ηαμηλνκεηψλ είλαη 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή, αλ νη αληίζηνηρνη κέζνη βαζκνί δηαθέξνπλ θαηά ηνπιάρηζηνλ ηελ 

θξίζηκε δηαθνξά (Demsar, 2006). 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ λένπ πξνηεηλφκελνπ 

αιγφξηζκνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζρνιηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

I Algorithms z=(R0−Ri)/SE p-value for a=0.05 p-value for a=0.10 

 36 BagResamRotPART vs. CostSensPART 4.8795003647426665 1.0635492679852617E-6 1.0635492679852617E-6 

34 BagResamRotPART vs. ResamPART 3.903600291794133 9.477225139790028E-5 9.477225139790028E-5 

33 BagResamRotPART vs. PART 3.80601028449928 1.412265124657924E-4 1.412265124657924E-4 

29 BagResamRotPART vs. SMOTEPART 3.269265244377586 0.001078271705676984 0.001078271705676984 

27 BagResamRotPART vs. MetacostPART 2.8301102115507466 0.004653197209013331 0.004653197209013331 

24 BagResamRotPART vs. ReweigPART 2.683725200608466 0.007280692242297976 0.007280692242297976 

13 BagResamRotPART vs. ResamRotPART 1.0734900802433862 0.2830512870518849 0.2830512870518849 

3 BagResamRotPART vs. RotPART 0.3903600291794131 0.696270340114023 0.696270340114023 

     

Πίλαθαο 5.13: Σφγκριςθ του αλγορίκμου Bagging-Rotation forest-Resample-Part με τουσ άλλουσ αλγορίκμουσ με το 

post hoc τεςτ  Nemenyi για τθν περιοχι κάτω από τθν καμπφλθ Roc. 

 

Η δηαδηθαζία Nemenyi γηα a=0.05 απνξξίπηεη απηέο ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ κηα 

ηηκή p-value ≤0.00138 888888 88888 89, θαη γηα  a=0.10 απνξξίπηεη εθείλεο ηηο ππνζέζεηο  

φπνπ έρνπλ  p-value ≤0.00277 77777 77777 778. 

 

I Algorithms z=(R0−Ri)/SE p-value for a=0.05 p-value for a=0.10 

 36 BagResamRotPART vs. CostSensPART 4.781910357447813 1.736371124521859E-6 1.736371124521859E-6 

33 BagResamRotPART vs. ResamPART 3.415650255319866 6.362991412401869E-4 6.362991412401869E-4 

32 BagResamRotPART vs. PART 3.22047024073016 0.0012798047930307219 0.0012798047930307219 

31 BagResamRotPART vs. SMOTEPART 3.122880233435306 0.0017909060837688745 0.0017909060837688745 

25 BagResamRotPART vs. ReweigPART 2.537340189666186 0.011169835310014116 0.011169835310014116 

22 BagResamRotPART vs. MetacostPART 2.390955178723906 0.016804604239087036 0.016804604239087036 
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8 BagResamRotPART vs. ResamRotPART 0.683130051063973 0.4945246678838707 0.4945246678838707 

6 BagResamRotPART vs. RotPART 0.4879500364742664 0.6255852315243253 0.6255852315243253 

     

Πίλαθαο 5.14: χγθξηζε ηνπ αιγνξίζκνπ Bagging-Rotation forest-Resample-Part κε ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο κε ην 

post hoc ηεζη Nemenyi γηα ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε PRC. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλδπαζκνχ 

αιγνξίζκσλ Bagging-Rotation Forest-Resample-C4.5 κε άιινπο αιγνξίζκνπο κε post hoc 

test Nemenyi γηα ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC θαη ηελ θακπχιε PR. 

 

I Algorithms z=(R0−Ri)/SE p-value for a=0.05 p-value for a=0.10 

 36 BagResamRotJ48 vs. CostSensJ48 4.635525346505532 3.560320929994892E-6 3.560320929994892E-6 

35 BagResamRotJ48 vs. ResamJ48 4.001190299088986 6.302464499634267E-5 6.302464499634267E-5 

33 BagResamRotJ48 vs. J48 3.6108302699095733 3.05218362665527E-4 3.05218362665527E-4 

30 BagResamRotJ48 vs. ReweigJ48 3.318060248025013 9.064493032684993E-4 9.064493032684993E-4 

29 BagResamRotJ48 vs. SMOTEJ48 3.318060248025013 9.064493032684993E-4 9.064493032684993E-4 

27 BagResamRotJ48 vs. MetacostJ48 2.9277002188456 0.003414791178117848 0.003414791178117848 

15 BagResamRotJ48 vs. ResamRotJ48 1.268670094833093 0.20455875272055274 0.20455875272055274 

9 BagResamRotJ48 vs. RotJ48 0.6343350474165469 0.525862188684766 0.525862188684766 

     

Πίλαθαο 5.15: χγθξηζε ηνπ αιγνξίζκνπ  Bagging-Rotation forest-Resample-C4.5 κε ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο κε ην 

post hoc ηεζη  Nemenyi γηα ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε Roc. 

Η δηαδηθαζία Nemenyi γηα a=0.05 απνξξίπηεη απηέο ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ κηα ηηκή  p-

value ≤ 0.00138 88888 88888 889, θαη γηα  a=0.10 απνξξίπηεη εθείλεο ηηο ππνζέζεηο  φπνπ 

έρνπλ  p-value≤ 0.00277 77777 77777 778 
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I Algorithms z=(R0−Ri)/SE p-value for a=0.05 p-value for a=0.10 

 36 BagResamRotJ48 vs. CostSensJ48 4.635525346505531 3.560320929994905E-6 3.560320929994905E-6 

33 BagResamRotJ48 vs. ResamJ48 3.6108302699095733 3.05218362665527E-4 3.05218362665527E-4 

32 BagResamRotJ48 vs. J48 3.562035266262146 3.679909369104159E-4 3.679909369104159E-4 

31 BagResamRotJ48 vs. SMOTEJ48 3.2204702407301595 0.0012798047930307232 0.0012798047930307232 

30 BagResamRotJ48 vs. ReweigJ48 2.927700218845599 0.0034147911781178585 0.0034147911781178585 

25 BagResamRotJ48 vs. MetacostJ48 2.6837252006084658 0.007280692242297986 0.007280692242297986 

11 BagResamRotJ48 vs. ResamRotJ48 0.8783100656536799 0.3797754748409492 0.3797754748409492 

10 BagResamRotJ48 vs. RotJ48 0.8783100656536799 0.3797754748409492 0.3797754748409492 

     

Πίλαθαο 5.16: χγθξηζε ηνπ αιγνξίζκνπ Bagging-Rotation forest-Resample-C4.5 κε ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο κε ην 

post hoc ηεζη   Nemenyi γηα ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε PRC. 

Η δηαδηθαζία Nemenyi γηα a=0.05 απνξξίπηεη απηέο ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ κηα 

ηηκή p-value ≤ 0.00138 88888 88888 889, θαη γηα a=0.10 απνξξίπηεη εθείλεο ηηο ππνζέζεηο  

φπνπ έρνπλ  p-value≤ 0.00277 77777 77777 778. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο 

εξγαζίαο θαη δίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.   

 

5.6 Μηθξό Δγρεηξίδην Σνπ Λνγηζκηθνύ Πνπ Αλαπηύρζεθε Γηα Σνλ 

Αιγόξηζκν HBRF 

Αλαπηχρζεθε ιεηηνπξγηθφ ζε γιψζζα Java, κε ζθνπφ ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε λα 

κπνξεί λα ρεηξίδεηαη εχθνια ηα δεδνκέλα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο λα 

πξνβιέπεηαη ην απνηέιεζκα.Η πξφβιεςε γίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ελφο ζπλφινπ 

αλνκνηνγελψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηνπο αιγνξηζκνχο HBRF C4.5, Cost Sensitive C4.5, 

Reweight C4.5, Metacost C4.5 θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηηγκηνηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλε θιάζε. 

Θα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ ηα βήκαηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ηαμηλνκεηή HBRF 

κέζα απφ παξαδείγκαηα, ζε  κηα ζχληνκε πεξηγξαθή πηλάθσλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ.   
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Αξρηθά εθρσξνχληαη ηα δεδνκέλα θαη ηαμηλνκνχληαη  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

αιγνξίζκνπο  

 HBRF C4.5 

 Cost Sensitive C4.5 

 Reweight C4.5 

 Metacost C4.5 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθα 3), φπνπ θαίλνληαη νη επηινγέο πνπ 

έρνπκε γηα ηνλ ηαμηλνκεηή καο. 

 

Δηθόλα 1: Ειςάγουμε τα δεδομζνα ενόσ ςυνόλου δεδομζνων.  
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Δηθόλα 2: Επιλζγουμε τα δεδομζνα ενόσ ςυνόλου δεδομζνων, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ διαλζγουμε το ςφνολο 

δεδομζνων «breast cancer». 

 

Δηθόλα 3: Επιλογι ταξινομθτι ενόσ ςυνόλου δεδομζνων, επιλζγουμε τον HBRF C4.5. 

 

Δηθόλα  4: Βάηοντασ τα δεδομζνα «breast cancer» και επιλζγοντασ τον νζο υβριδικό αλγόρικμο HBRF με βαςικό 

ταξινομθτι τον C4.5. Στθν δεξιά πλευρά εμφανίηονται οι ετικζτεσ του ςυνόλου δεδομζνων «breast cancer» και ςτα 

αριςτερά δίνεται θ επιλογι δεδομζνων.  
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Δηθόλα 5:. Στθν δεξιά πλευρά εμφανίηονται οι ετικζτεσ του ςυνόλου δεδομζνων «breast cancer» και ςτα αριςτερά 

δϊςαμε τιμζσ ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα ϊςτε να ταξινομθκοφν.  

 

Δηθόλα 6: Βάηοντασ τα δεδομζνα «breast cancer» με βαςικό ταξινομθτι τον C4.5 ςε ςυνδυαςμό με τον νζο υβριδικό 

αλγόρικμο HBRF ,πιζηοντασ το «classification» εκτελείται ο αλγόρικμοσ και εμφανίηεται κάτω δεξιά θ πρόβλεψθ. 
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Δηθόλα 7: Ραρατθροφμε ςτο μενοφ «Data Set», υπάρχουν οι επιλογζσ «View Data», «Data Statistics» και «Attributes’  

Influence».  
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Δηθόλα 8 : Ραρατθροφμε πατϊντασ το  «View Data», εμφανίηεται το ςφνολο των δεδομζνων του παραπάνω 

παραδείγματοσ.  
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Δηθόλα 9: Ραρατθροφμε πατϊντασ το «Data Set», εμφανίηονται τα χαρακτθριςτικά των δεδομζνων.  
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6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Γηάθνξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ 

ηνλ ηαμηλνκεηή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλα ζχζηεκα κεραληθήο κάζεζεο. Έλαο ηέηνηνο 

παξάγσλ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηηγκηνηχπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

θάζε θιάζε. Όηαλ απηή ε δηαθνξά είλαη κεγάιε, ην ζχζηεκα εθκάζεζεο κπνξεί λα 

δπζθνιεχεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θιάζε κεηνλνηήησλ. Σν 

πξφβιεκα ησλ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη ζπρλά. Δίλαη έλα θνηλφ 

πξφβιεκα ζε πνιιέο ζρεηηθέο εθαξκνγέο, φπσο ηαηξηθή δηάγλσζε, ξνκπνηηθή, 

βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο παξαγσγήο, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, 

κεραλήκαηα δηάγλσζεο, απηφκαηνο έιεγρνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θ.α. 

Η εξεπλεηηθή απηή εξγαζία αξρηθά πεξηγξάθεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν κνξθέο κάζεζεο 

θαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα παξνπζίαζε 

αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο βαζηθνχο ηαμηλνκεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεηξακαηηθφ ζθέινο, δειαδή ηνπο αιγνξίζκνπο C4.5 θαη PART. 

Ιδηαίηεξε εκθαζε δίλεηαη ζηελ έλλνηα ησλ αλνκνηνγελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο κνληέινπ θαη ηελ απνδνζή ηνπ. Η απφδνζε κνληέινπ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ αιγφξηζκν κάζεζεο, ηελ θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ, ην θφζηνο ηεο ιαλζαζκέλεο 

ηαμηλφκεζεο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο θαη ζπλφινπ ειέγρνπ. 

Παξνπζηάδνληαη επίζεο κεηξηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ε 

θακπχιε ROC, ε θακπχιε PR θαη νη θακπχιεο αθξίβεηαο. Βαζηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ζχγρξνλνη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο, φπσο ν MetaCost,o 

Bagging, ν Rotation Forest θαη ν Cost-Sensitive θαζψο θαη ν λένο πξνηεηλφκελνο 

ζπλδπαζκφο αιγνξίζκσλ Bagging- Rotation Forest κε ηελ ρξεζε ηνπ θίιηξνπ Resample. Ο 

αιγφξηζκνο πξνηείλεηαη σο κηα πιένλ απνηειεζκαηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο λέαο κεζνδνινγίαο 

απφδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεραληθήο κάζεζεο πξνθχπηνπλ απφ ηα αθφινπζα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία:  

 αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα αλνκνηνγελή ζχλνια δεδνκέλσλ κε βαζηθνχο 

ηαμηλνκεηέο J48 θαη PART γηα ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC θαη PR 

ρξεζηκνπνηψληαο T-test ( κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο WEKA) 
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 ππνινγηζηηθφο βαζκφο κε ηε ρξήζε ηεο δνθηκήο ηνπ Friedman (κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ παθέηνπ SPSS) θαη  

 ζπγθξίζεηο κε ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα post hoc ηεζη 

Nemenyi. 

Η εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ λένπ ζπλφινπ αιγνξηζκηθψλ κεζφδσλ θαη ηα 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε κέζνδνο Overbagging rotation forest πνπ 

πνιψλεη (bias) ηε θαηαλνκή θιάζεο πξνο κηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε βάζε ηαμηλνκεηέο 

C4.5 θαη PART ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεη παξνπζηάδεη, ηελ θαιχηεξε απφδνζε απφ 

ηνπο άιινπο ζπγθξίζηκνπο αιγφξηζκνπο. Η πξνηεηλφκελε κέζνδνο επηηξέπεη ηε βειηησκέλε 

αλαγλψξηζε δχζθνισλ κηθξήο θιάζεο ηαμηλφκεζεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ 

ηθαλφηεηα ηαμηλφκεζεο ηεο άιιεο θαηεγνξίαο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. 

 ε κειινληηθέο εξγαζίεο ζρεδηάδεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο απφδνζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λέαο κεζνδνινγίαο καο ζε ζχλνια δεδνκέλσλ πνιιψλ θιάζεσλ 

(multi- class). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 ΛΔΞΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΙ ΦΡΑΔΧΝ 

 

ην Παξάξηεκα απηφ δίλεηαη έλαο πίλαθαο κε ηελ αληηζηνηρία φξσλ ηεο Μεραληθήο 

Μάζεζεο, Αλνκνηνγελψλ Γεδνκέλσλ θαη Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (ζε Αγγιηθή θαη Διιεληθή 

γιψζζα κε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή εξκελεία). 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΙ ΦΡΑΔΧΝ (ΓΛΧΑΡΙ) 

A priori probability   Δθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα 

Abductive     απαγσγηθφο 

Abductive reasoning   απαγσγηθή ζπιινγηζηηθή 

Action rational    ελέξγεηα νξζνινγηθή 

Active learning    ελεξγεηηθή κάζεζε 

Adaptive    πξνζαξκνζκέλνο 

Adaptive dynamic programming  πξνζαξκφζηκνο δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Adjunct     πξνζάξηεκα 

Agent intelligent   πξάθηνξαο επθπήο 

Agent knowledge based   πξάθηνξαο βαζηζκέλνο ζε γλψζε 

Agent learning    πξάθηνξαο καζεηεπφκελνο 

Agent naïve    πξάθηνξαο απιντθφο 

Agent rational    πξάθηνξαο νξζνινγηθφο 

Agent     πξάθηνξαο 

Agglomerative clustering   ζπζζσξεπηηθή νκαδνπνίεζε 

Ambiguity    ακθηζεκία 

Antecedent    πξνεγνχκελν 

Artificial intelligence   ηερλεηή λνεκνζχλε 

Assessment metrics   κεηξηθή απνηίκεζεο 

Augmentation    επαχμεζε 

Automated debugging   απηνκαηνπνηεκέλε απνζθαικάησζε 

Automated reasoners   πξνγξάκκαηα απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγηζηηθήο 

 

Backtracking    ππαλαρψξεζε 

Bagging    ζαθνχιηαζκα, (απηνδχλακε) ζπζζψξεπζε 

Baysian classifier   ηαμηλνκεηήο Bayes 

Binocular stereopsis   δηφθζαικε ζηεξενζθνπηθή φξαζε 
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Boosting    ελδπλάκσζε 

 

Causal link    αηηηνινγηθφο ζχλδεζκνο 

Causal network    αηηηνινγηθφ δίθηπν 

Class     θιάζε, ηάμε 

Class probability   πηζαλφηεηα θιάζεο 

Classification    ηαμηλφκεζε, θαηεγνξηνπνίεζε 

Cluster     ζχκπιεγκα, ζχκπιεγκα 

Clustering    νκαδνπνίεζε 

Cognitive modeling   γλσζηηθή κνληεινπνίεζε 

Commutativity    αληηκεηαζεηηθφηεηα 

Computational learning   ππνινγηζηηθή κάζεζε 

Computer vision   κεραληθή φξαζε 

Conformant planning   ζχκκνξθνο ζρεδηαζκφο 

Conjugate prior    ζπδπγήο εθ ησλ πξνηέξσλ 

Conjunctive normal form  ζπδεπθηηθή θαλνληθή κνξθή 

Consistency    ζπλέπεηα 

Constructive induction   θαηαζθεπαζηηθή επαγσγή 

Control uncertainty   αβεβαηφηεηα ειέγρνπ 

Convolution    ζπλέιημε 

Correlation    ζπζρεηηζκφο, ακνηβαία εμάξηεζε 

Cost curve    θακπχιε θφζηνπο 

Cost sensitive    επαηζζεζία θφζηνπο  

Covariance    ζπλδηαθχκαλζε 

Crossover    δηαζηαχξσζε 

Cross-validation   δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε 

Cryptarithmetic    θξππηαξηζκεηηθή 

 

Data mining    εμφξπμε δεδνκέλσλ,  

Debugging    απνζθαικάησζε 

Decision network   δίθηπν απνθάζεσλ 

Decision trees    δέλδξα απνθάζεσλ 

Deduction     παξαγσγή 

Deductive database   παξαγσγηθή βάζε δεδνκέλσλ 

Default logic    ινγηθή πξνεπηινγψλ 

Dependency modeling  κνληεινπνίεζε εμαξηήζεσλ 
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Descriptive theory   πεξηγξαθηθή ζεσξία 

Disambiguation    απνζαθήληζε 

Discourse    εληαίν θείκελν, πξαγκαηεία 

Disjoint sets    μέλα ζχλνια 

Disjunct    δηαδεπθηένο 

Dominant strategy   θπξίαξρε ζηξαηεγηθή 

Dualism    δπτζκφο 

Dynamic backtracking   δπλακηθή ππαλαρψξεζε 

Dynamic stability   δπλακηθή επζηάζεηα 

Dynamic weighting   δπλακηθή ζηάζκηζε 

 

Ensemble    (ζπκπαγέο πεπεξαζκέλν) ζχλνιν 

Ensemble learning   ζπιινγηθή κάζεζε 

Entailment    ινγηθή θάιπςε 

Entscheidungsproblem   πξφβιεκα απφθαζεο 

Environment deterministic  αηηηνθξαηηθφ πεξηβάιινλ 

Environment discrete   δηαθξηηφ πεξηβάιινλ 

Environment stochastic   ζηνραζηηθφ πεξηβάιινλ 

Ergodic     εξγνδηθφο 

Evaluation function   ζπλάξηεζε αμηνιφγεζεο 

Expected utility    αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα 

Expert system    έκπεηξν ζχζηεκα 

Externality    εμσηεξηθφηεηα 

Extrinsic property   εμσγελήο ηδηφηεηα 

 

Feedback loop    βξφρνο αλάδξαζεο 

Finite domain    πεπεξαζκέλν πεδίν 

Formal language   ηππηθή γιψζζα 

Forward-backward algorithm  αιγφξηζκνο εκπξφο-πίζσ 

Functional programming  ζπλαξηεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Fuzzy control    αζαθήο έιεγρνο 

Fuzzy set    αζαθέο ζχλνιν 

 

Gaussian distribution   θαηαλνκή Gauss 

Generalization hierarchy  ηεξαξρία γεληθεχζεσλ 

Genetic algorithm   γελεηηθφο αιγφξηζκνο 
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Gradient descent   θαηάβαζε θιίζεο (πιαγηάο) 

 

Halting problem   πξφβιεκα ηεξκαηηζκνχ 

Hash table    πίλαθαο θαηαθεξκαηηζκνχ 

Heuristic    επξεηηθφο κεραληζκφο 

Holistic context    νιηζηηθφ πεξηβάιινλ 

Hybrid architecture   πβξηδηθή αξρηηεθηνληθή 

 

Image processing   επεμεξγαζία εηθφλαο 

Image segmentation   θαηάηκεζε εηθφλαο 

Imbalanced data   αλνκνηνγελή (κε ηζνξξνπεκέλα) δεδνκέλα 

Imbalanced learning   αλνκνηνγελήο (κε ηζνξξνπεκέλε) κάζεζε 

Implication    ζπλεπαγσγή 

Implicit effect    έκκεζε επίδξαζε 

Indexing    επξεηεξηαζκφο 

Induction mathematical   καζεκαηηθή επαγσγή 

Induction    επαγσγή 

Inductive learning   επαγσγηθή κάζεζε 

Inductive logic programming  επαγσγηθφο ινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Inference    ζπκπεξαζκφο 

Inferential equivalence   ζπκπεξαζκαηηθή ηζνδπλακία 

Information retrieval   αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

Input resolution    αλάιπζε εηζφδνπ 

Intelligence    λνεκνζχλε 

Interleaving    δηαπινθή 

Intractability    δπζεπηιπζηκφηεηα 

Intrinsic property   εγγελήο ηδηφηεηα 

Introspection    ελδνζθφπεζε 

Irrationality    παξαινγηζκφο 

Iterative expansion   επαλαιεπηηθή επέθηαζε 

 

Joint action    ζπλδπαζκέλε ελέξγεηα 

Joint probability distribution  ζπλδπαζκέλε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο 

Joint tree    δέλδξν ζπλέλσζεο 

Justification    δηθαηνιφγεζε 
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Kernel function    ζπλάξηεζε ππξήλα 

Knowledge acquisition   απφθηεζε γλψζεο 

Knowledge discovery   αλαθάιπςε γλψζεσλ 

Knowledge engineering   κεραληθή γλψζεο 

Knowledge precondition  πξνυπφζεζε γλψζεο 

 

Latent variable    ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή 

Leaping to conclusions   πξφσξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

Learning     κάζεζε 

Learning ensemble   ζπιινγηθή κάζεζε 

Log likelihood    ινγαξηζκηθή πηζαλνθάλεηα 

Logic fuzzy    αζαθήο ινγηθή 

Logic inductive    επαγσγηθή ινγηθή 

Logical inference   ινγηθφο ζπκπεξαζκφο 

Logical reasoning   ζπιινγηζηηθή ινγηθή 

Logistic    ηξνθνδνζία (ζπκβνιηθή ινγηθή) 

Logistics    επηζηήκε ρεηξηζκνχ πιηθψλ 

Lookup table    πίλαθαο αλαδήηεζεο 

Loopy propagation   δηάδνζε κε βξφρνπο 

 

Machine learning   κεραληθή κάζεζε, κάζεζε κεραλψλ 

Mahalanobis distance   απφζηαζε Mahalanobis 

Maximin equilibrium   ηζνξξνπία maximin 

Maximum likelihood   κέγηζηε πηζαλνθάλεηα 

Metadata    κεηαδεδνκέλα 

Metareasoning    κεηαζπιινγηζηηθή 

Metric     κεηξηθή 

Minimax algorithm   αιγφξηζκνο minmax 

Model based reasoning   ζπιινγηζηηθή βαζηζκέλε ζε κνληέιν 

Morphing    κεηακφξθσζε 

Multivariate    πνιπκεηαβιεηή 

Mutual preferential independence ακνηβαία αλεμαξηεζία πξνηηκήζεσλ 

Mutual utility independence  ακνηβαία αλεμαξηεζία ρξεζηκνηήησλ 

 

Naïve Bayes    απιντθφ κνληέιν Bayes 

Naive Bayes classifier   απιντθφο (απιφο) ηαμηλνκεηήο Bayes 
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Naïve Bayes distribution  απιντθή θαηαλνκή Bayes 

Nearest neighbor   πιεζηέζηεξνο γείηνλαο 

Neural computation   λεπξσληθφο ππνινγηζκφο 

Neural network    λεπξσληθφ δίθηπν 

Nondeterministic   κε αηηηνθξαηηθφο 

Np (hard problems)   NP (δχζθνια πξνβιήκαηα) 

NP-complete    NP-πιήξεο 

 

Object oriented programming  αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκφο 

Objective function   αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

Ontological commitment  νληνινγηθή δέζκεπζε 

Ontological engineering   νληνινγηθή κεραληθή 

Ontology    νληνινγία 

Optimality    βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά 

Optimally efficient algorithm  βέιηηζηα απνδνηηθφο αιγφξηζκνο 

Orderability    δηαηαμηκφηεηα 

Ordinal utility    δηαηαθηηθή ρξεζηκφηεηα 

Overriding    παξακεξηζκφο 

 

Parallel distributed processing  παξάιιειε θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία 

Parity function    ζπλάξηεζε ηζνηηκίαο 

Parsing     ζπληαθηηθή αλάιπζε 

Partition    δηακέξηζε 

Partitioning    δηακεξηζκφο, ηκεκαηνπνίεζε 

Precondition axiom   αμίσκα πξνυπνζέζεσλ  

Predicate    θαηεγφξεκα 

Probabilistic language model  πηζαλνηηθφ κνληέιν γιψζζαο 

 

Qualification problem   πξφβιεκα εμεηδίθεπζεο 

Quantifier    πνζνδείθηεο 

 

Radial basis function   αθηηληθή ζπλάξηεζε βάζεο 

Rational thought   νξζνινγηθή ζθέςε 

Rationality    νξζνινγηθφηεηα 

Reasoning    ζπιινγηζηηθή 

Recursive definition   αλαδξνκηθφο νξηζκφο 
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Regression    παιηλδξφκεζε 

Relational probability model  ζρεζηαθφ κνληέιν πηζαλνηήησλ 

Resolution    αλάιπζε 

Robotics cognitive   γλσζηηθή ξνκπνηηθή 

Rule induction    εμαγσγή θαλφλσλ 

 

Sample complexity   πνιππινθφηεηα δείγκαηνο 

Sampling    δεηγκαηνιεςία 

Sampling rate    ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο 

Search heuristic    επξεηηθή αλαδήηεζε 

Search simulated annealing  αλαδήηεζε πξνζνκνησκέλεο αλφπηεζεο 

Semantics    ζεκαζηνινγία 

Semiotics    ζεκεηνινγία 

Sensor tactile    απηηθφο αηζζεηήξαο 

Sentence quantified   πνζνηηθνπνηεκέλε πξφηαζε 

Sequential environment   αθνινπζηαθφ πεξηβάιινλ 

Scalability    θιηκάθσζε 

Signal processing   επεμεξγαζία ζήκαηνο 

Singularity    παξαδνμφηεηα (ηδηνκνξθία) 

Smoothing    εμνκάιπλζε 

Softbot     ινγηζκηθφ ξνκπφη 

Spam email    ζθνππηδνηαρπδξνκείν 

Sparse system    αξαηφ ζχζηεκα 

Spatial databases   ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

Speech recognition   αλαγλψξηζε νκηιίαο 

Stability    επζηάζεηα 

Stereopsis    ζηεξενζθνπηθή φξαζε 

String theory    ζεσξία ρνξδψλ 

String     ζπκβνινζεηξά 

Supervised learning   επηβιεπφκελε κάζεζε 

Support vector    δηάλπζκα ππνζηήξημεο 

Support Vector Machines (SVM) δηαλπζκαηηθέο κεραλέο ππνζηήξημεο 

Synchronic knowledge   ζπγρξνληθή γλψζε 

Syntactic ambiguity   ζπληαθηηθή ακθηζεκία 

 

Temporal difference learning  κάζεζε ρξνληθψλ δηαθνξψλ 
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Text mining    εμφξπμε γλψζεσλ απφ θείκελα 

Threshold    θαηψθιη 

Tokenization    νκαδνπνίεζε ζε ζχκβνια 

Tracking    παξαθνινχζεζε 

Tractability of inference   βαηφηεηα ζπκπεξαζκάησλ  

Transition matrix   πίλαθαο κεηάβαζεο 

Transition model   κνληέιν κεηάβαζεο 

Transition probability   πηζαλφηεηα κεηάβαζεο 

Turbo decoding    γξήγνξε απνθσδηθνπνίεζε 

 

Ultraintelligent machine   ππεξεπθπήο κεραλή 

Uncertainty    αβεβαηφηεηα 

Unconditional probability  πηζαλφηεηα ρσξίο ζπλζήθεο 

Unification    ελνπνίεζε 

Uniform convergence theory  ζεσξία νκνηφκνξθεο ζχγθιηζεο    

Uniform resource locator  εληαίνο εληνπηζηήο πφξσλ 

Unimodal    κνλνηξνπηθφο 

Universal grammar   θαζνιηθή γξακκαηηθή 

Unmanned air vehicle    κε επαλδξσκέλν φρεκα αέξνο 

Unsupervised learning   κε επηβιεπφκελε κάζεζε 

Utility cardinal    ζηαζκεηή ρξεζηκφηεηα 

Utility ordinal    δηαηαθηηθή ρξεζηκφηεηα 

Utility theory    ζεσξία ρξεζηκνηήησλ 

Utterance    δηαηχπσζε 

 

Vagueness    ανξηζηία 

Validity    εγθπξφηεηα 

Vanishing point    ζεκείν θπγήο 

Variabilization    αληηθαηάζηαζε κε κεηαβιεηέο 

Variable, attribute   κεηαβιεηή 

Verification    επαιήζεπζε 

Vertex     θνξπθή 

Visibility graph    γξάθεκα νξαηφηεηαο 

 

Weak domination   αζζελήο θπξηαξρία 

Weak method    αζζελήο κέζνδνο 
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Weighted    ζηαζκηζκέλνο 


