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Πρόλογος 

 

Η εξόρυξη γνώση από δεδοµένα είναι µια νέα και δυναµική τεχνολογία που βοηθάει 

τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην σηµαντική πληροφορία που βρίσκεται µέσα 

στις αποθήκες δεδοµένων τους, αναζητώντας κρυµµένα πρότυπα και ανακαλύπτοντας 

πληροφορίες που οι ειδικοί µπορεί να χάσουν ή να παραβλέψουν. Τα τελευταία 

χρόνια έχει αναπτυχθεί πλήθος αλγορίθµων της εξόρυξης δεδοµένων, οι οποίοι 

ακολουθούν διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζουν σηµαντική ποικιλία εφαρµογών. Η προσπάθεια ωστόσο για 

βελτιωµένους και αποδοτικότερους αλγορίθµους συνεχίζεται.  

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σαν βασικό της στόχο να συνεισφέρει στην 

προσπάθεια αυτή, βελτιώνοντας και ενισχύοντας την θεωρητική θεµελίωση 

υφιστάµενων αλγορίθµων της εξόρυξης δεδοµένων. Ειδικότερα, µέσα από µια 

διαφορετική λογική, η οποία βασίζεται σε έννοιες και διαδικασίες της πολυκριτήριας 

ανάλυσης αποφάσεων, η διδακτορική διατριβή αναπτύσσει ένα νέο µεθοδολογικό 

πλαίσιο για την εξόρυξη δεδοµένων, εισάγοντας έτσι νέους, αποτελεσµατικότερους 

και ακριβέστερους αλγορίθµους, για επιµέρους διαδικασίες και εφαρµογές της. 

 

Πιο συγκεκριµένα, το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο της εξόρυξης δεδοµένων, 

εφαρµόστηκε, µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις, στις διαδικασίες της ταξινόµησης και 

της οµαδοποίησης κατηγορικών αντικειµένων, µέσω των µεθόδων CLEDM και 

CLEKMODES, αντίστοιχα. Τα καλά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των 

παραπάνω µεθόδων, σε συνδυασµό µε την δυνατότητα επέκτασης του µεθοδολογικού 

πλαισίου και σε άλλες διαδικασίες, διαµορφώνουν ένα νέο «υβριδικό» πεδίο έρευνας, 

το οποίο αφενός έχει την δυναµική παραγωγής συνεχώς καλύτερων αλγορίθµων για 

την εξόρυξη δεδοµένων, αφετέρου µπορεί να εξερευνήσει εις βάθος και να 

τυποποιήσει περαιτέρω την αλληλεπίδραση της εξόρυξης δεδοµένων µε την 

πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. 



 

 [Κεφάλαιο 1] 

[Εισαγωγή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής] 
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ΤΊΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ:  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

1.1 Αντικείµενο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσεγγίζει υπό µια διαφορετική οπτική γωνία 

σηµαντικές πτυχές του επιστηµονικού πεδίου της εξόρυξης δεδοµένων (data mining), 

αναπτύσσοντας ένα νέο µεθοδολογικό πλαίσιο υποστήριξης επιµέρους διαδικασιών 

της. Στόχος του νέου µεθοδολογικού πλαισίου είναι η επέκταση της θεωρητικής 

θεµελίωσης της εξόρυξης δεδοµένων, η εισαγωγή νέων αλγορίθµων σε αυτή και η 

συνακόλουθη βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων της. Το νέο αυτό 

µεθοδολογικό πλαίσιο δοµείται µέσα από την ενσωµάτωση εννοιών της 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων σε υφιστάµενους µηχανισµούς της εξόρυξης 

δεδοµένων. Μέσα από την ενσωµάτωση αυτή, εισάγεται ένα νέο µέτρο ανοµοιότητας 

(dissimilarity measure) το οποίο επαναπροσδιορίζει το κεφαλαιώδους σηµασίας βήµα 

της αντιστοίχισης ενός αντικειµένου (object) µιας βάσης δεδοµένων στην κατάλληλη 

γνωστή δοµή (π.χ. στην προκαθορισµένη κλάση (class), στην περίπτωση της 

ταξινόµησης ή στην κατάλληλη οµάδα (cluster) στην περίπτωση της οµαδοποίησης).  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πλήθος αλγορίθµων της εξόρυξης δεδοµένων, 

που καλύπτουν το πλήρες φάσµα της, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 

εφαρµογών. Η προσπάθεια ωστόσο για την δηµιουργία ολοένα και καλύτερων 

αλγορίθµων δεν έχει σταµατήσει. Η απαίτηση για την βελτίωση της απόδοσης των 

αλγορίθµων, κυρίως σε επίπεδο βελτιστοποίησης της ακρίβειας των αποτελεσµάτων 

τους, αποτελεί εν γένει το ουσιαστικότερο κίνητρο της συνεχιζόµενης ερευνητικής 
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προσπάθειας. Το αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής καλύπτει αυτήν ακριβώς 

την απαίτηση. Με άλλα λόγια, η διδακτορική διατριβή διερευνά την δυνατότητα 

εφαρµογής µιας διαφορετικής λογικής στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

αλγόριθµων της εξόρυξης δεδοµένων, η οποία µπορεί να δώσει υψηλότερη ακρίβεια 

αποτελεσµάτων, αλλά ταυτόχρονα µπορεί να βελτιώσει, υπο δεδοµένες συνθήκες, και 

δευτερεύοντα χαρακτηριστικά της απόδοσής τους (π.χ. αριθµός επαναλήψεων για την 

σύγκλιση αλγορίθµων οµαδοποίησης).  

 

Αναλυτικότερα, προκειµένου να επιτευχθεί κέρδος σε επίπεδο χρόνου και 

πολυπλοκότητας, ένας σηµαντικός αριθµός αλγορίθµων της εξόρυξης δεδοµένων 

αναλύει τα αντικείµενα των υπό εξέταση βάσεων δεδοµένων συγκεντρωτικά, δηλαδή 

κάθε αντικείµενο θεωρείται σαν ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό σηµαίνει ότι δύο 

αντικείµενα είναι όµοια µεταξύ τους µόνο στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει 

πλήρης και απόλυτη ταύτισή τους, για όλα τα χαρακτηριστικά περιγραφής τους. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση ή παράβλεψη σε πολλές περιπτώσεις, της 

επίδρασης των χαρακτηριστικών (attributes) αυτών (π.χ υποβαθµίζεται ή 

παραβλέπεται η σηµασία της βαρύτητας των χαρακτηριστικών των αντικειµένων 

στην διαδικασία της ταξινόµησης ή οµαδοποίησής τους). Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι 

αλγόριθµοι της εξόρυξης δεδοµένων δεν λαµβάνουν καθόλου υπόψη τον θετικό ή 

αρνητικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα χαρακτηριστικά περιγραφής των 

αντικειµένων της βάσης δεδοµένων, στην αντιστοίχιση ενός εξ’ αυτών σε µια γνωστή 

δοµή (π.χ. κλάση ή οµάδα). Με άλλα λόγια, πολλοί αλγόριθµοι της εξόρυξης 

δεδοµένων αποφεύγουν µια πιο αναλυτική αξιολόγηση των δεδοµένων, γεγονός που 

εµποδίζει την ανάπτυξη του πλήρους φάσµατος των δυνατοτήτων τους, µε άµεση 

αρνητική επίπτωση στην ακρίβεια των απολεσµάτων τους.  

 

Η διδακτορική διατριβή εισάγει µια λογική αναδιάρθρωσης της υπάρχουσας 

θεµελίωσης της εξόρυξης δεδοµένων, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η 

µέθοδος της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής ELECTRE I (Roy, 1968) και η επέκταση 

αυτής ELECTRE Iv (Maystre et al., 1994; Figueira et al., 2005). Η µέθοδος αυτή, 

δεδοµένης της απλότητας της καθώς και της χρήσης της στην επίλυση προβληµάτων 

επιλογής ενός υποσυνόλου που περιλαµβάνει τις καταλληλότερες εναλλακτικές 
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λύσεις ενός προβλήµατος, καθίσταται ιδανική για τον επαναπροσδιορισµό των 

ανωτέρω διαδικασιών.  

 

Συγκεκριµένα, βασικές αρχές της παραπάνω πολυκριτήριας µεθόδου, όπως οι αρχές 

συµφωνίας – ασυµφωνίας, το κατώφλι αδιαφορίας, ο δείκτης και το κατώφλι 

συµφωνίας και το κατώφλι βέτο, ενσωµατώνονται σε υφιστάµενες διαδικασίες της 

εξόρυξης δεδοµένων, διαµορφώνοντας έτσι ένα νέο µεθοδολογικό πλαίσιο 

υποστήριξης της τελευταίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χρησιµοποιηθέντα στοιχεία 

της πολυκριτήριας ανάλυσης δεν εισήχθησαν, ούτε µπορούσαν να εισαχθούν 

αυτούσια στο ανωτέρω µεθοδολογικό πλαίσιο. Αντίθετα, τροποποιήθηκαν και 

προσαρµόστηκαν στην λογική της εξόρυξης δεδοµένων. Σε κάποιες περιπτώσεις 

διατήρησαν την ουσία της λογικής τους, ενώ σε άλλες (π.χ. κριτήρια περιγραφής 

δεδοµένων) διατήρησαν απλώς τον σκελετό της χρήσης τους στην ELECTRE I/ 

ELECTRE Iv, αποβάλλοντας την πολυκριτήρια δοµή τους.  

 

Το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο, µπορεί να εφαρµοστεί, µε τις αναγκαίες 

προσαρµογές, σε όλο το φάσµα των διαδικασιών της εξόρυξης δεδοµένων που µε 

κάποιο τρόπο ενσωµατώνουν την έννοια της αντιστοίχισης ενός αντικειµένου σε µια 

ήδη ορισµένη κατάσταση. Ειδικότερα, µπορεί να εφαρµοστεί ιδανικά στις 

διαδικασίες της ταξινόµησης και της οµαδοποίησης κατηγορικών αντικειµένων. Με 

δεδοµένη την σηµασία των διαδικασιών αυτών στην εξόρυξη δεδοµένων (Kantardzic, 

2003; Berry & Linoff, 2004; Larose, 2004; 2006), η εφαρµογή του προτεινόµενου 

µεθοδολογικού πλαισίου είναι σε θέση να τροποποιήσει/βελτιώσει µια σειρά από 

ευρύτατα διαδεδοµένους αλγορίθµους, δίνοντάς τους έτσι µια νέα δυναµική. 

 

1.1.1 Επιστηµονική Συµβολή 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της διδακτορικής διατριβής όπως αυτοί 

αναφέρθηκαν στο αντικειµενό της, θα µπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα τρία 

σηµεία επιστηµονικής της συµβολής:   
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� Εναλλακτική θεωρητική θεµελίωση της Εξόρυξης ∆εδοµένων: Μέσα από 

την ενσωµάτωση επιλεγµένων και κατάλληλα προσαρµοσµένων εννοιών της 

πολυκριτήριας τεχνικής ELECTRE I/ ELECTRE Iv, η εξόρυξη δεδοµένων, 

και ειδικότερα το µέτρο ανοµοιότητας που καθορίζει την σχέση οµοιότητας 

µεταξύ των αντικειµένων µιας βάσης δεδοµένων, διαφοροποιεί αισθητά την 

λογική και τον τρόπο λειτουργίας του. Η διαδικασία ελέγχου της οµοιότητας 

γίνεται πιο αναλυτική, εξετάζοντας µε περισσότερη αυστηρότητα εκείνους 

τους παράγοντες (π.χ. χαρακτηριστικά περιγραφής αντικειµένων) που την 

επηρεάζουν. Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση µε τους υπάρχοντες 

µηχανισµούς της εξόρυξης δεδοµένων, διαµορφώνει ένα νέο «υβριδικό» πεδίο 

θεωρητικής θεµελίωσης επιµέρους διαδικασιών της εξόρυξης δεδοµένων, 

θέτοντας νέα πρότυπα και εξερευνώντας νέες δυνατότητες.   

 

� Εισαγωγή νέων αλγορίθµων: Το νέο µεθοδολογικό πλαίσιο, κατάλληλα 

εφαρµοσµένο σε υφιστάµενους αλγορίθµους της εξόρυξης δεδοµένων, 

υποκαθιστά υφιστάµενους µηχανισµούς των τελευταίων, εισάγοντας 

ουσιαστικά νέους εναλλακτικούς αλγορίθµους για την ταξινόµηση και την 

οµαδοποίηση κατηγορικών δεδοµένων. 

 

� Βελτίωση της ακρίβειας αποτελεσµάτων: Εφαρµοζόµενοι οι νέοι αυτοί 

αλγόριθµοι, δίνουν σηµαντικά βελτιωµένα αποτελέσµατα ακρίβειας σε σχέση 

µε υφιστάµενους αλγορίθµους της εξόρυξης δεδοµένων. Η βελτίωση της 

ακρίβειας των αποτελεσµάτων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, δεδοµένου ότι 

αποτελεί το ουσιαστικότερο κίνητρο της συνεχιζόµενης ερευνητικής 

προσπάθειας της εξόρυξης δεδοµένων. Καθίσταται δε ακόµα πιο σηµαντική 

αν ληφθούν υπόψη οι επιστηµονικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

των βελτιωµένων αποτελεσµάτων από την εφαρµογή του νέου µεθοδολογικού 

πλαισίου, σε βάσεις δεδοµένων που αντιστοιχούν σε προβλήµατα της 

καθηµερινής ζωής. 
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1.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Η συνεισφορά του πεδίου της Επιχειρησιακής Έρευνας στην γενικότερη ραγδαία 

ανάπτυξη της Εξόρυξης ∆εδοµένων ήταν κα εξακολουθεί να είναι καθοριστική. 

Ειδικότερα, η συνεισφορά των µεθόδων βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής 

έρευνας, αγγίζει σχεδόν κάθε τµήµα των διαδικασιών της εξόρυξης δεδοµένων, από 

την απεικόνιση των δεδοµένων και την εκπαίδευσή τους, µέχρι την επιλογή του 

καλύτερου µοντέλου µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης (Olafsson et al., 2008). 

Επιπλέον, ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η αντίστροφη σχέση. Συγκεκριµένα, η 

εξόρυξη δεδοµένων είναι χρήσιµη σε πολλές εφαρµογές της επιχειρησιακής έρευνας, 

ειδικά αν χρησιµοποιηθεί σε συµπληρωµατικό ρόλο σε µεθόδους βελτιστοποίησης, 

µε στόχο την αναγνώριση µεταβλητών και τον περιορισµό του διαθέσιµου χώρου 

έρευνας (Olafsson et al., 2008). Μέσα στα πλαίσια αυτής της ειδικής σχέσης, µπορεί 

να ενταχθεί και η ιδιαίτερα σηµαντική συσχέτιση της πολυκριτήριας ανάλυσης 

αποφάσεων (ως τµήµα της επιχειρησιακής έρευνας) µε την εξόρυξη δεδοµένων.  

 

Σχετικά πρόσφατα έχουν εµφανιστεί µια σειρά από εργασίες που αναφέρονται στην 

σχέση του πολυκριτήριου µαθηµατικού προγραµµατισµού µε την εξόρυξη 

δεδοµένων, για την επίλυση προβληµάτων της τελευταίας. Συγκεκριµένα, οι Yong et 

al (2009) περιγράφουν µια σειρά από µεθόδους που υλοποιούν πολυκριτήριες 

µεθόδους βελτιστοποίησης (π.χ. Shi et al., 2001; Shi et al., 2005), για την επίλυση 

προβληµάτων ταξινόµησης της εξόρυξης δεδοµένων (π.χ. Zheng et al., 2004). 

Επιπλέον, οι Zhang et al (2009) περιγράφουν, στα πλαίσια ενός γενικότερου 

µοντέλου ταξινόµησης που βασίζεται στην βελτιστοποίηση, µια σειρά από 

πολυκριτήρια µοντέλα [MCQP (multi-criteria indefinite quadratic programming), 

MCCQP (multi-criteria concave quadratic programming) και MCVQP (multi-criteria 

convex programming)], για την επίλυση προβληµάτων της εξόρυξης δεδοµένων. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουµε ότι, λίγο παλαιότερα, οι Francisci & Collard (2003) 

χρησιµοποίησαν µια πολυκριτήρια προσέγγιση βελτιστοποίησης για την εύρεση 

καλών κανόνων εξάρτησης (dependency rules) οι οποίοι, για διάφορους λόγους, 

αγνοούνταν από άλλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις.  
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Επιπλέον, έχουν εµφανιστεί µεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν 

µεθόδους ή στοιχεία της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής (outranking relations theory) 

της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, για την επίλυση προβληµάτων της 

εξόρυξης δεδοµένων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της µεθόδου PROAFTN 

(Belacel, 2000; Belacel et al., 2007). Η µέθοδος αυτή αποτελεί µια εναλλακτική 

πολυκριτήρια προσέγγιση για την εξόρυξη δεδοµένων, ειδικότερα για την διαδικασία 

της ταξινόµησης, ανήκοντας στην οµάδα των αλγορίθµων µάθησης υπό επίβλεψη. 

∆οµείται βασισµένη στο σύστηµα σχέσεων προτίµησης όπως αυτό περιγράφεται από 

τους Roy (1996) και Vincke (1992), αναθέτοντας βαθµούς συµµετοχής των 

εναλλακτικών στις διάφορες κλάσεις. Επιπρόσθετα, εν πολλοίς βασισµένοι στην 

παραπάνω µέθοδο, οι Belacel & Boulassel (2004) πρότειναν την ασαφή (fuzzy) 

πολυκριτηριακή µέθοδο ταξινόµησης PROCFTN για την ανάθεση αντικειµένων σε 

προκαθορισµένες κλάσεις, ακολουθώντας τις αρχές της µεθόδου k-NN (k Νearest 

Νeighbor). Ειδικότερα, η µέθοδος αυτή επιλύει ένα πρόβληµα επιλογής µε στόχο να 

καθορίσει ένα υποσύνολο k των πιο κοντινών πρωτοτύπων (k closest prototypes), 

βάσει της οµοιότητάς τους µε το αντικείµενο στο οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση. 

Έπειτα, η µέθοδος χρησιµοποιεί τον πλειοψηφικό κανόνα (majority - voting rule) για 

να αναθέσει το υπό εξέταση αντικείµενο σε µια κλάση.  

 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει ωστόσο να γίνει σε µια σειρά από µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

που χρησιµοποιούν τις µεθόδους ELECTRE της πολυκριτήριας θεωρίας των σχέσεων 

υπεροχής, για την επίλυση προβληµάτων της εξόρυξης δεδοµένων. Συγκεκριµένα, οι 

Choi et al (2005), έχοντας σαν στόχο την θέσπιση προτεραιοτήτων για τους κανόνες 

συσχέτισης που προκύπτουν από την εξόρυξη δεδοµένων, έλαβαν υπόψη τους τις 

επιχειρηµατικές αξίες (business values) των ανωτέρω κανόνων, οι οποίες προκύπτουν 

είτε µέσω ενός αντικειµενικού µέτρου, είτε µέσα από την υποκειµενική γνώµη ενός 

αποφασίζοντα. Έπειτα χρησιµοποιήσαν τις µεθόδους ELECTRE για την επιλογή του 

καταλληλότερου κανόνα.  
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Ακόµα, οι Li & Sun (2009), συνδύασαν τις µεθόδους ELECTRE µε την συλλογιστική 

των περιπτώσεων (case based reasoning) (Shiu & Pal, 2004), στα πλαίσια της 

εξόρυξης δεδοµένων (Han & Kamber, 2001). Συγκεκριµένα, τροποποποιώντας τον 

ισχυρισµό της αδιαφορίας µεταξύ 2 εναλλακτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την 

υποστήριξη ή µη του ισχυρισµού αυτού, εισήγαγαν δύο υβριδικά µοντέλα, τα 

ELECTRE-CBR-I και ELECTRE-CBR-IΙ, που ενσωµατώνουν τροποποιηµένες αρχές 

της ELECTRE για την επίλυση προβληµάτων της συλλογιστικής των περιπτώσεων 

µε ειδικότερη εφαρµογή την πρόβλεψη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η παραπάνω εργασία πλησιάζει αρκετά το µοντέλο µεθοδολογίας που 

εισάγει η παρούσα διδακτορική διατριβή, δεδοµένου ότι έννοιες και πρακτικές των 

µεθόδων ELECTRE, ενσωµατώνονται κατάλληλα προσαρµοσµένες στην λογική της 

εξόρυξης δεδοµένων. 

 

1.3 Οργάνωση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

 

Το υπόλοιπο της διδακτορικής διατριβής οργανώνεται σε τρία διαφορετικά µέρη. Στο 

Μέρος Α (Κεφάλαια 2 και 3) γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις βασικές έννοιες που 

πραγµατεύτεται η διδακτορική διατριβή. Οι έννοιες αυτές  αποτελούν τα βασικά 

συστατικά στοιχεία του νέου µεθοδολογικού πλαισίου και των εφαρµογών του. 

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι βασικές έννοιες καθώς και το 

γενικότερο πλαίσιο της εξόρυξης δεδοµένων. Ακόµα, στο Κεφάλαιο 3, περιγράφονται 

οι γενικές αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, οι µέθοδοι ELECTRE, και 

κύριως η µέθοδος ELECTRE I στην παραλλαγή της ELECTRE Iv. Από τη άλλη 

µεριά, στο Μέρος Β (Κεφάλαια 4, 5, 6 και 7) περιγράφονται αναλυτικά, το νέο 

µεθοδολογικό πλαίσιο και οι εφαρµογές του. Συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 4 

περιγράφεται η γενική µορφή του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου για 

διαδικασίες της εξόρυξης δεδοµένων. Έπειτα, εξειδικεύοντας το παραπάνω 

µεθοδολογικό πλαίσιο, περιγράφεται, στο µεν Κεφάλαιο 5 η µέθοδος ταξινόµησης 

CLEDM (Mastrogiannis et al., 2009a), στο δε Κεφάλαιο 6 η µέθοδος οµαδοποίησης 

CLEKMODES (Mastrogiannis et al., 2009b). Ακόµα, στο Κεφάλαιο 7 καταγράφονται 

τα γενικά συµπεράσµατα της διατριβής και προτείνονται νέες ερευνητικές 
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κατευθύνσεις. Τέλος, το Μέρος Γ ενσωµατώνει 4 παραρτήµατα µε συµπληρωµατικές 

πληροφορίες και αποτελέσµάτα για το κυρίως τµήµα της διατριβής. 

 

Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 2 ορίζεται η έννοια της εξόρυξης δεδοµένων και η 

σχέση της µε το γενικότερο πεδίο της ανεύρεσης γνώσης. Έπειτα, περιγράφονται οι 

στόχοι της εξόρυξης δεδοµένων και οι διαδικασίες µέσω των οποίων αυτοί 

επιτυγχάνονται. Τέλος, γίνεται µια συνοπτική αναφορά στις βασικότερες µεθόδους 

και τους αντίστοιχους αλγορίθµους των διαδικασιών της ταξινόµησης και της 

οµαδοποίησης, τόσο σε επίπεδο ορισµών, όσο και σε επίπεδο γενικότερης 

βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και 

στην συνέχεια ορίζεται η έννοια της υπεροχής στα πλαίσια της περιγραφής του 

θεωρητικού ρεύµατος της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής. Ακολουθεί συνοπτική 

αναφορά στις µεθόδους ELECTRE και έπειτα η αναλυτική περιγραφή της µεθόδου 

ELECTRE I, στην παραλλαγή της ELECTRE Iv.  

 

Στο Κεφάλαιο 4 δίνεται µια γενική αναλυτική περιγραφή του προτεινόµενου 

µεθοδολογικού πλαισίου για την επίλυση προβληµάτων της εξόρυξης δεδοµένων. 

Συγκεκριµένα, µέσα από την κατάλληλη ενσωµάτωση των αρχών της ELECTRE I/ 

ELECTRE Iv στις υφιστάµενους µηχανισµούς της εξόρυξης δεδοµένων, ορίζεται η 

δοµή του µεθοδολογικού πλαισίου. Παράλληλα, αναλύονται διεξοδικά οι 

λεπτοµέρειες του, δίνοντας µια σαφή εικόνα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο 

επιστηµονικών πεδίων. Παραλλαγές του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου 

υλοποιούνται στα δύο επόµενα κεφάλαια.  

 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται αναλυτικά η µέθοδος ταξινόµησης CLEDM. Η 

ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της µεθόδου και η διεξοδική περιγραφή των 4 

βηµάτων της, ακολουθείται από ένα ενδεικτικό παράδειγµα εφαρµογής της σε ένα 

τεχνητό σύνολο δεδοµένων, µε στόχο την κατανόηση όλων των πρακτικών πτυχών 
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της ανωτέρω εφαρµογής. Στην συνέχεια, η µέθοδος δοκιµάζεται σε µια σειρά από 

βάσεις δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εφαρµογών αξιολογούνται και 

µας οδηγούν σε µια σειρά από συµπεράσµατα για την στιβαρότητα της µεθόδου.  

 

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται αναλυτική περιγραφή της µεθόδου οµαδοποίησης 

CLEKMODES. Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανάλυση του θεωρητικού 

πλαισίου της µεθόδου και η διεξοδική περιγραφή των 4 βηµάτων του νέου µέτρου 

ανοµοιότητας αλλά και ολόκληρης της µεθόδου γενικότερα, ακολουθείται από ένα 

ενδεικτικό παράδειγµα εφαρµογής της σε ένα τεχνητό σύνολο δεδοµένων, µε στόχο 

την κατανόηση όλων των πρακτικών πτυχών της ανωτέρω εφαρµογής. Στην 

συνέχεια, περιγράφονται µια σειρά από µέτρα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της 

οµαδοποίησης, και η µέθοδος εφαρµόζεται σε αριθµό ευρύτερα γνωστών βάσεων 

δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα αυτής της εφαρµογής αξιολογούνται βάσει των 

παραπάνω µέτρων, καθώς και µέσω διάφορων άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των τρεξιµάτων, οδηγώντας µας σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα για την 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου.  

 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 γίνεται µια γενική αξιολόγηση των παραπάνω νέων µεθόδων, 

αναλύονται τα εξαχθέντα συµπεράσµατα και ταυτόχρονα προτείνονται συγκεκριµένες 

νέες ερευνητικές κατευθύνσεις βάσει του αντικειµένου της διατριβής. Επιπλέον, στα 

4 παραρτήµατα του Μέρους Γ, δίνονται µια σειρά από πρόσθετες πληροφορίες και 

αποτελέσµατα των µεθόδων CLEDM και CLEKMODES. Ειδικότερα, στο 

Παράρτηµα Α αναφέρονται συνοπτικά οι αλγόριθµοι ταξινόµησης της εξόρυξης 

δεδοµένων, C4.5, CN2 και CL2, οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν στο Κεφάλαιο 5. Στα 

Παραρτήµατα Β και Γ, περιγράφονται αντίστοιχα η λειτουργία του λογισµικού των 

αλγορίθµων CLEDM και CLEKMODES, ενώ επιπλέον δίνονται στοιχεία του κώδικα 

προγραµµατισµού τους καθώς και της µορφής των εξαχθέντων αποτελεσµάτων. 

Τέλος, στο Παράρτηµα ∆ δίνονται τα αναλυτικά αποτέλεσµατα της ανάλυσης 

ευαισθησίας των τιµών µιας εκ των παραµέτρων του CLEKMODES.     
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2.1 Εισαγωγή 

 

Στην σύγχρονη εποχή της πληροφορίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αν όχι απαραίτητο, 

να υπάρχει ένα εργαλείο για την ανάλυση και ερµηνεία της τεράστιας ποσότητας 

δεδοµένων που είναι καταχωρηµένα σε αρχεία, βάσεις δεδοµένων και άλλα µέσα 

αποθήκευσης, µε στόχο την εξαγωγή της γνώσης που θα βοηθήσει την ουσιαστική 

και απρόσκοπτη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε µια σειρά από προβλήµατα της 

καθηµερινής ζωής. Η ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου καθίσταται ακόµα πιο 

σηµαντική αν ληφθεί υπόψη ότι ο όγκος των αποθηκευµένων δεδοµένων 

διπλασιάζεται κάθε 3 χρόνια (Lyman & Hal, 2003). Ένα τέτοιο εργαλείο είναι η 

εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα (data mining). Η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα ή 

απλούστερα εξόρυξη δεδοµένων, είναι µια νέα και δυναµική τεχνολογία που βοηθάει 

τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην σηµαντική πληροφορία που βρίσκεται µέσα 

στις αποθήκες δεδοµένων τους (data warehouses) (Βουτσινάς, 2003). Οι τεχνικές της, 

είναι σε θέση να ψάξουν γρήγορα και λεπτοµερειακά βάσεις δεδοµένων για την 

αναζήτηση κρυµµένων προτύπων (patterns), ανακαλύπτοντας πληροφορίες που οι 

ειδικοί µπορεί να χάσουν ή να παραβλέψουν. Στις επόµενες παραγράφους θα γίνει 

αναφορά στις γενικές αρχές της εξόρυξης δεδοµένων καθώς και στις διαδικασίες της 

ταξινόµησης και της οµαδοποίησης εντός των πλαισίων αυτής.  

 

2.2 Γενικές αρχές Εξόρυξης ∆εδοµένων 

 

2.2.1 Ορισµός Εξόρυξης ∆εδοµένων 

 

Η εξόρυξη δεδοµένων είναι µια διαδικασία εξαγωγής κρυµµένης πληφοροφίας από 

µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Ένας πιο αυστηρός και τυπικός ορισµός της εξόρυξης 

δεδοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τους ορισµούς που δόθηκαν κατά καιρούς από τους 

Piatetsky-Shapiro & Frawley (1991), Piatetsky-Shapiro et al (1996) καθώς και τους 
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ορισµούς των Cabena et al (1998) και Hand et al (2001) όπως αυτοί αναφέρονται 

στον Larose (2004; 2006), είναι ο εξής: 

 

«Εξόρυξη δεδοµένων είναι η διαδικασία εξαγωγής υπονοούµενης και εν πολλοίς 

άγνωστης, αλλά ενδεχοµένως χρήσιµης γνώσης, υπό την µορφή συσχετίσεων, προτύπων 

και τάσεων, µέσω της εξέτασης, ανάλυσης και επεξεργασίας βάσεων δεδοµένων, 

συνδυάζοντας και χρησιµοποιώντας τεχνικές από την µηχανική µάθηση, την 

αναγνώριση προτύπων, την στατιστική, τις βάσεις δεδοµένων και την οπτικοποίηση». 

 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει µια γενικότερη συµφωνία ότι στόχος της εξόρυξης 

δεδοµένων είναι η ανακάλυψη νέας και χρήσιµης πληροφορίας σε βάσεις δεδοµένων, 

τα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού, ποικίλουν σε πολύ υψηλό βαθµό. Η 

εξόρυξη δεδοµένων περιλαµβάνει ένα ευρύ πεδίο υπολογιστικών µεθόδων που 

µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν, την στατιστική ανάλυση (statistical analysis), τα 

δέντρα αποφάσεων (decision trees), τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), την 

εξαγωγή κανόνων (rule induction) και την γραφική οπτικοποίηση (graphic 

visualization). Τετοιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την εύρεση συσχετίσεων, 

προτύπων και δοµών, σε µεγάλες και διαρκώς αυξανόµενες βάσεις δεδοµένων. Ειδικά 

η εύρεση προτύπων είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό εξαγόµενο της εξόρυξης 

δεδοµένων, αυτά δε περιγράφονται, µεσω σχέσεων µεταξύ των χαρακτηρικών 

(attributes) των βάσεων δεδοµένων. Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε ότι η εξόρυξη 

δεδοµένων δεν εξειδικεύεται σε ένα µόνο τύπο δεδοµένων. Ωστόσο, οι αλγόριθµοι 

της, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, µπορεί να διαφέρουν 

εφαρµοζόµενοι σε διαφορετικά είδη δεδοµένων. 

 

2.2.2 Εξόρυξη ∆εδοµένων και Ανεύρεση Γνώσης 

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µια γενικότερη σύγχυση ανάµεσα στους όρους 

«Εξόρυξη ∆εδοµένων» και «Ανεύρεση γνώσης στις βάσεις δεδοµένων» (Knowledge 

discovery in databases). Σε πολλές περιπτώσεις οι δύο όροι ταυτίζονται, ενώ στην 
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πραγµατικότητα η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί τµήµα της ανεύρεσης γνώσης, 

συγκροτώντας τον πυρήνα αυτής (Zaiane, 1999). Προκειµένου λοιπόν να κατανοηθεί 

καλύτερα η εξόρυξη δεδοµένων, θα γίνει µια πολύ σύντοµη αναφορά στην διαδικασία 

της ανεύρεσης γνώσης. Η ανεύρεση γνώσης είναι µια επαναληπτική διαδικασία που 

αποτελείται από µια σειρά βηµάτων (Fayyad et al., 1996a; 1996b; Zaiane, 1999), τα 

οποία οδηγούν από την συλλογή των δεδοµένων, στην ανακάλυψη και εξαγωγή 

χρήσιµης γνώσης από αυτά (βλέπε Σχήµα 2.1).  

 

1
2

3
4

Βάσεις ∆εδοµένων

Αποθήκη 

∆εδοµένων

Προεπεξεργασµένα 

∆εδοµένα

Πρότυπα

Καθαρισµός & 

Ενσωµάτωση ∆εδοµένων

Επιλογή & Τροποποίηση 

∆εδοµένων

Εξόρυξη ∆εδοµένων

Αξιολόγηση Προτύπων

ΓΝΩΣΗ

 

Σχήµα 2.1: Τα βήµατα της διαδικασίας ανεύρεσης γνώσης στις βάσεις δεδοµένων 

 

Συγκεκριµένα, υπάρχουν τα ακόλουθα βήµατα: 
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� Καθαρισµός δεδοµένων (Data cleaning): Στο βήµα αυτό, αφαιρούνται από τη 

βάση δεδοµένων, αυτά που παράγουν θόρυβο, καθώς και τα άσχετα δεδοµένα. 

 

� Ενσωµάτωση δεδοµένων (Data integration): Στο βήµα αυτό, δεδοµένα από 

πολλές διαφορετικές πηγές (συχνά ανοµοιογενή), ενσωµατώνονται σε µια βάση 

δεδοµένων. 

 

� Επιλογή δεδοµένων (Data selection): Από το σύνολο των διαθέσιµων 

δεδοµένων, επιλέγονται εκείνα που είναι σχετικά µε την ανάλυση που θα 

ακολουθήσει. 

 

� Τροποποίηση δεδοµένων (Data transformation): Tα επιλεγµένα δεδοµένα 

τροποποιούνται ώστε η µορφή τους να είναι κατάλληλη για την διαδικασία της 

εξόρυξης.  

 

� Εξόρυξη δεδοµένων (Data Mining): Είναι το σηµαντικότερο από τα βήµατα της 

διαδικασίας, στο οποίο ποικίλες εξελιγµένες τεχνικές χρησιµοποιούνται για την 

εξαγωγή δυνητικά χρήσιµων προτύπων. 

 

� Αξιολόγηση προτύπων (Pattern evaluation): Στο βήµα αυτό, αναγνωρίζονται 

χρήσιµα πρότυπα που αναπαριστούν γνώση, βάσει συγκεκριµένων µέτρων 

αξιολόγησης (evaluation measures). 

 

� Αναπαράσταση γνώσης (Knowledge representation): Στο τελικό αυτό βήµα, η 

γνώση που ανακαλύφθηκε, παρουσιάζεται στον χρήστη, βοηθώντας τον να 

καταλάβει και να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα της εξόρυξης δεδοµένων. 
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Πολλές φορές κάποια από τα παραπάνω βήµατα συνδυάζονται. Για παράδειγµα, τα 

βήµατα του καθαρισµού και της ενσωµάτωσης των δεδοµένων, µπορούν να 

υλοποιηθούν µαζί, µε στόχο την δηµιουργία µια αποθήκης δεδοµένων. Με την ίδια 

λογική µπορούν να συνδυαστούν τα βήµατα της επιλογής και της τροποποίησης των 

δεδοµένων. Η παραπάνω περιγραφή καθιστά σαφές ότι η εξόρυξη δεδοµένων είναι 

διαδικασία-κλειδί για την ανεύρεση γνώσης. Παρόλα αυτά, δεν καταλαµβάνει παρά 

µόνο ένα µικρό µέρος της όλης προσπάθειας, µε δεδοµένη την πολυπλοκότητα της 

τελευταίας (Fayyad et al., 1996a; 1996b). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο χρήστης, 

εκµεταλλευόµενος την επαναληπτική µορφή της διαδικασίας ανεύρεσης γνώσης, έχει 

την δυνατότητα να τροποποιήσει τα µέτρα αξιολόγησης, να τελειοποιήσει την 

διαδικασία της εξόρυξης, να επιλέξει νέα δεδοµένα, να τροποποιήσει περαιτέρω τα 

ήδη υπάρχοντα δεδοµένα ή να ενσωµατώσει στη βάση νέα από καινούργιες πηγές, µε 

τελικό στόχο την εξαγωγή διαφορετικών, πιο κατάλληλων αποτελεσµάτων.  

 

2.2.3 Στόχοι και διαδικασίες της Εξόρυξης ∆εδοµένων 

 

Η εξόρυξη δεδοµένων έχει σαν βασικούς της στόχους την εφαρµογή τεχνικών 

πρόβλεψης (prediction) και περιγραφής (description) σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων 

(Fayyad et al., 1996a; 1996b; Hegland, 2003). Ειδικότερα: 

 

� Η πρόβλεψη περιλαµβάνει την χρήση µερικών µεταβλητών ή χαρακτηριστικών 

µιας βάσης δεδοµένων για την πρόβλεψη άγνωστων ή µελλοντικών τιµών 

χρήσιµων µεταβλητών. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες πρόβλεψης της εξόρυξης 

δεδοµένων (predictive data mining tasks), προσπαθούν να κάνουν εκτιµήσεις 

βγάζοντας συµπεράσµατα από τα διαθέσιµα δεδοµένα. 

 

� Η περιγραφή επικεντρώνεται στην ανακάλυψη προτύπων και αναπαριστά τα 

δεδοµένα µιας πολύπλοκης βάσης δεδοµένων µε όσο το δυνατό πιο κατανοητό 

και αξιοποιήσιµο τρόπο. Με άλλα λόγια, οι περιγραφικές διαδικασίες της 
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εξόρυξης δεδοµένων (descriptive data mining tasks) περιγράφουν τις γενικές 

ιδιότητες των υπαρχόντων διαθέσιµων δεδοµένων. 

 

Οι βασικότερες από τις διαδικασίες (tasks) της εξόρυξης δεδοµένων (Fayyad et al., 

1996a; Berry & Linoff, 2004), µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι 

της πρόβλεψης και της περιγραφής, είναι οι εξής:  

 

2.2.3.1 Ταξινόµηση  

 

Η διαδικασία της ταξινόµησης (classification) περιλαµβάνει την οργάνωση ενός 

συνόλου από αντικείµενα (objects) που περιγράφονται από ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών (attributes), σε µια σειρά από προκαθορισµένες κλάσεις (classes), 

χρησιµοποιώντας µεθόδους µάθησης µε επίβλεψη (supervised learning methods). Οι 

τεχνικές της ταξινόµησης χρησιµοποιούν κατά κανόνα ένα σύνολο εκπαίδευσης 

(training set), όπου όλα τα αντικείµενα είναι ήδη συνδεδεµένα µε γνωστές κλάσεις. Ο 

αλγόριθµος ταξινόµησης «µαθαίνει» από αυτό το σύνολο, χρησιµοποιώντας την 

µάθηση αυτή για την κατασκευή ενός µοντέλου. Το µοντέλο αυτό στην συνέχεια 

ταξινοµεί νέα αντικείµενα στις κατάλληλες κλάσεις (Fayyad et al., 1996a; Zaiane, 

1999; Kotsiantis, 2007).  

 

2.2.3.2 Οµαδοποίηση  

 

Η οµαδοποίηση (clustering) αφορά τον διαχωρισµό (partition) των αντικειµένων µιας 

βάσης δεδοµένων σε µη συνδεδεµένες µεταξύ τους και οµοιογενείς οµάδες, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε αντικείµενα του συνόλου που ανήκουν σε µια οµάδα, να είναι πιο 

όµοια µεταξύ τους, παρά µε τα αντικείµενα που ανήκουν σε διαφορερικές οµάδες 

(Jain et al, 1999; Larose, 2004). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οµαδοποίησης, σε 
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αντίθεση µε την ταξινόµηση, είναι ότι η δοµή και το πλήθος των οµάδων είναι 

καταρχάς άγνωστα, καθορίζονται δε από τον εκάστοτε αλγόριθµο οµαδοποίησης 

(Zaiane, 1999). Αυτοί οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης βασίζονται στο σύνολο τους στην 

αρχή της µεγιστοποίησης της οµοιότητας ανάµεσα στα αντικείµενα την ίδιας οµάδας 

(intra-class similarity) και την ταυτόχρονη αρχή της ελαχιστοποίησης της οµοιότητας 

µεταξύ των αντικειµένων διαφορετικών οµάδων (inter-class similarity). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η ερµηνεία των οµάδων που προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία 

καθορίζεται από τον εκάστοτε χρήστη (Berry & Linoff, 2004).  

 

2.2.3.3 Ανάλυση Συσχέτισης  

 

Η ανάλυση συσχέτισης (association analysis) έχει σαν βασικό της στόχο την 

ανακάλυψη κρυµµένων συσχετίσεων µεταξύ των χαρακτηριστικών µιας βάσης 

δεδοµένων. Με άλλα λόγια, η παραπάνω ανάλυση ψάχνει να βρεί κανόνες για την 

ποσοτικοποίηση των σχέσεων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών µιας 

βάσης δεδοµένων (Larose, 2004). Οι κανόνες αυτοί ονοµάζονται κανόνες συσχέτισης 

(association rules), και έχουν την µορφή «If Α then Β» (Agrawal et al., 1996; 

Boutsinas et al., 2008). Οι κανόνες συσχέτισης χαρακτηρίζονται από το κατώφλι 

στήριξης (support threshold), που αναγνωρίζει τα στοιχεία (π.χ. χαρακτηριστικά) των 

βάσεων δεδοµένων που εµφανίζονται συχνά σε αυτά, καθώς και το κατώφλι 

εµπιστοσύνης (confidence threshold), που είναι η υπό συνθήκη πιθανότητα 

(conditional probability) ένα στοιχείο να εµφανίζεται σε µια διαδικασία όταν ένα 

άλλο στοιχείο εµφανίζεται επίσης (Zaiane, 1999). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση 

συσχέτισης είναι γνωστή στον επιχειρηµατικό κόσµο σαν ανάλυση συνάφειας (affinity 

analysis) µε πολλές εφαρµογές (Berry & Linoff, 2004). 

 

2.2.3.4 Παλινδρόµηση  

 

Η παλινδρόµηση (regression) είναι η παλαιότερη και η πλέον γνωστή στατιστική 

τεχνική που υλοποιείται εντός των πλαισίων της εξόρυξης δεδοµένων. Συγκεκριµένα, 
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η παλινδρόµηση, χρησιµοποιώντας µια βάση αριθµητικών δεδοµένων, αναπτύσσει 

µια µαθηµατική σχέση που ταιριάζει στα δεδοµένα αυτά. Στην συνέχεια, η 

µαθηµατική αυτή σχέση χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη µελλοντικής 

συµπεριφοράς, εφαρµόζοντας σε αυτήν νέα αριθµητικά δεδοµένα. Ο βασικός 

περιορισµός της συγκεκριµένης τεχνικής είναι ότι εφαρµόζεται καλά µόνο σε συνεχή 

ποσοτικά δεδοµένα (όπως π.χ. βάρος, ταχύτητα ή ηλικία). Αντίθετα, η παλινδρόµηση 

δεν λειτουργεί καλά µε κατηγορικά δεδοµένα (Fayyad et al., 1996a; Draper & Smith, 

1997; Kotsiantis et al., 2006). 

 

2.3 Η ταξινόµηση στην Εξόρυξη ∆εδοµένων 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2.3.1, η ταξινόµηση είναι µια από τις 

σηµαντικότερες διαδικασίες µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων 

της πρόβλεψης και της περιγραφής, στην εξόρυξη δεδοµένων. Λαµβάνοντας υπόψη 

ότι η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί εφαρµογή του ευρύτερου πεδίου της µηχανικής 

µάθησης, στην παρούσα παράγραφο θα περιγραφούν συνοπτικά τόσο οι κυριότερες 

µέθοδοι ταξινόµησης στη µηχανική µάθηση, και κατ’επέκταση στην εξόρυξη 

δεδοµένων, όσο και σηµαντικοί αλγόριθµοι των µεθόδων αυτών. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι µέθοδοι και οι αλγόριθµοι που ακολουθούν αφορούν την ταξινόµηση 

δεδοµένων όλων των ειδών (κατηγορικά, αριθµητικά και µεικτά).  

 

2.3.1 ∆έντρα Απόφασης  

 

Τα δέντρα απόφασης (decision trees) είναι µια από τις πιο σηµαντικές και ευρύτατα 

διαδεδοµένες µεθόδους για την ταξινόµηση δεδοµένων. Σύµφωνα µε τους Quinlan 

(1986; 1987; 1993) και Murphy (1998), τα δέντρα απόφασης (βλέπε Σχήµα 2.2) είναι 

δοµές που ταξινοµούν τα αντικείµενα µιας βάσης δεδοµένων βάσει των τιµών των 

χαρακτηριστικών αυτών, κατασκευάζονται δε µε βάση ένα σύνολο εκπαίδευσης, το 

οποίο περιλαµβάνει προ-ταξινοµηµένα δεδοµένα. Κάθε κόµβος του δέντρου (Κ1, Κ2, 
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Κ3, Κ4 στο Σχήµα 2.2) αναπαριστά ένα χαρακτηριστικό ενός αντικειµένου που 

πρόκειται να ταξινοµηθεί, ενώ κάθε κλαδί που ξεκινά από τον κόµβο αυτό αντιστοιχεί 

σε µια από τις πιθανές τιµές του χαρακτηριστικού (α1, β1, γ1 κ.λ.π. στο Σχήµα 2.2), 

τις οποίες ο κόµβος µπορεί να λάβει. Επιπλέον, ένα φύλλο αντιστοιχεί σε µια από τις 

προκαθορισµένες κλάσεις (ΝΑΙ, ΟΧΙ στο Σχήµα 2.2) της διαδικασίας της 

ταξινόµησης. 

 

 

Σχήµα 2.2: Ένα απλό δέντρο απόφασης 

 

Η ταξινόµηση ενός νέου αντικειµένου µέσω ενός δέντρου απόφασης ακολουθεί τα 

εξής βήµατα: Ξεκινώντας από την ρίζα του δέντρου (αρχικός κόµβος) και εξετάζοντας 

τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τον κόµβο αυτό, προσδιορίζονται 

διαδοχικά οι εσωτερικοί κόµβοι του δέντρου που πρέπει να ακολουθηθούν, έως ότου 

καταλήξουµε σε ένα συγκεκριµένο φύλλο. Σε κάθε εσωτερικό κόµβο, εξετάζεται αν 

το προς ταξινόµηση αντικείµενο ικανοποιεί τον συγκεκριµένο κόµβο. Η έκβαση της 

εξέτασης αυτής καθορίζει το κλαδί που θα ακολουθηθεί στην συνέχεια, καθώς και 
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τον επόµενο κόµβο. Η κλάση στην οποία θα ταξινοµηθεί το νέο αντικείµενο 

αντιστοιχεί σε ένα από τα φύλλα του δέντρου απόφασης, είναι δε αυτή του τελικού 

κόµβου (Mitchell, 1997, Βαζιργιάννης & Χαλκίδη, 2003). 

 

Oι αλγόριθµοι ταξινόµησης που βασίζονται στα δέντρα απόφασης, περιλαµβάνουν 

δύο διακριτές φάσεις: (1) τη φάση οικοδόµησης (building phase) και (2) τη φάση 

κλαδέµατος (pruning phase). Στην πρώτη φάση, το σύνολο των δεδοµένων 

εκπαίδευσης χωρίζεται πολλές φορές, έως ότου όλα τα αντικείµενα σε ένα τµήµα του 

ανωτέρω συνόλου να ανήκουν στην ίδια κλάση. Έπειτα, αφού έχει ήδη δηµιουργηθεί 

το δέντρο απόφασης, οι περισσότεροι αλγόριθµοι εκτελούν τη φάση του κλαδέµατος, 

περικόπτοντας κάποιους από τους κόµβους, προκειµένου αφενός να αποτραπούν 

επικαλύψεις, και αφετέρου το δέντρο να έχει υψηλότερη ακρίβεια ταξινόµησης. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός αλγορίθµων ταξινόµησης 

που βασίζονται σε δέντρα απόφασης. ∆ύο από τους πλέον σηµαντικούς, είναι οι 

αλγόριθµοι ID3 (Quinlan, 1986) και C4.5 (Quinlan, 1993). Οι αλγόριθµοι αυτοί 

βασίζονται στην στατιστική ιδιότητα του κέρδους πληροφορίας (information gain), 

που µε την σειρά της βασίζεται στην εννοια της εντροπίας (βλέπε Παράρτηµα Α), για 

την επιλογή του χαρακτηριστικού που θα εξετάσουν σε κάθε κόµβο του δέντρου. 

Εναλλακτικά, άλλοι αλγόριθµοι δέντρων απόφασης όπως οι SLIQ (Mehta et al., 

1996) και SPRINT (Shafer et al., 1996), επιλέγουν το χαρακτηριστικό που θα 

εξετάσουν µε βάση το δείκτη Gini (Gastwirth, 1972). Άλλοι ευρύτατα διαδεδοµένοι 

αλγόριθµοι που βασίζονται στα δέντρα απόφασης, µεταξύ άλλων, είναι ο στατιστικός 

αλγόριθµος CART (Breinman et al., 1984), καθώς και ο αλγόριθµος Rainforest 

(Gehrke et al., 2000). 

 

2.3.2 Μέθοδοι που στηρίζονται στους κανόνες απόφασης  

 

Μια πολύ σηµαντική ιδιότητα των δέντρων απόφασης, είναι η ικανότητα µετατροπής 

τους σε ένα σύνολο κανόνων απόφασης (decision rules) (Quinlan, 1987; 1993). 
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Συγκεκριµένα, δηµιουργείται ένας ξεχωριστός κανόνας για κάθε µονοπάτι που ξεκινά 

από την κορυφή του δέντρου και καταλήγει σε ένα φύλλο που αναπαριστά µια κλάση. 

Επιπλέον, τα περισσότερα από τα άλλα είδη τυποποίησης των εξαγοµένων των 

αλγορίθµων της εξόρυξης δεδοµένων, όπως οι λίστες απόφασης (decision lists), τα 

προς τα κάτω αναπτυσσόµενα σύνολα κανόνων (ripple down rule sets), τα επαγωγικά 

λογικά προγράµµατα (inductive logic programs) ή τα νευρωνικά δίκτυα (neural 

networks), µπορούν επίσης να µετατραπούν σε κανόνες. Ειδικά για την µετατροπή 

των τελευταίων σε κανόνες απόφασης, η διεθνής βιβλιογραφία είναι ιδιαιτέρως 

πλούσια (Towell & Shavlik, 1994; Andrews et al., 1995; Boutsinas & Vrahatis, 2001; 

Zhou, 2004). 

 

Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κανόνες απόφασης µπορούν επιπλέον να 

εξαχθούν και απ’ευθείας από το σύνολο εκπαίδευσης µιας βάσης δεδοµένων, µέσω 

µιας σειράς αλγορίθµων ταξινόµησης, οι οποίοι βασίζονται στους κανόνες απόφασης 

(rule-based methods) (Furnkranz, 1999). Στόχος των παραπάνω αλγορίθµων είναι η 

εξαγωγή του µικρότερου δυνατού συνόλου κανόνων απόφασης που είναι συνεπές µε 

τα υπό εκπαίδευση δεδοµένα. Οι εξαχθέντες κανόνες απόφασης έχουν την γενική 

µορφή «If A Then B», µε το «If» κοµµάτι να αποτελεί ένα συνδυασµό ζευγών από 

τιµές χαρακτηριστικών, αναπαριστώντας τις επαρκείς συνθήκες για την εφαρµογή - 

ανάθεση της τιµής της κλάσης που περιγράφεται στο «Then» κοµµάτι του κανόνα, 

στο υπό ταξινόµηση αντικείµενο της βάσης δεδοµένων.  

 

Ένας αλγόριθµος που βασίζεται στους κανόνες απόφασης, πρέπει να παράγει κανόνες 

οι οποίοι έχουν υψηλές ικανότητες πρόβλεψης και ταυτόχρονα υψηλή αξιοπιστία. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτό διαδραµατίζουν συνήθως µηχανισµοί, που είτε καθιστούν 

πολύ εξειδικευµένους κανόνες πιο γενικούς, σε µια ξεχωριστή φάση κλαδέµατός τους 

(π.χ. Furnkranz, 1997), είτε σταµατούν την διαδικασία εξειδίκευσης των κανόνων 

µέσω της χρήσης µέτρων ποιότητας. Αυτά τα µέτρα ποιότητας, χρησιµοποιούνται 

τόσο στην διαδικασία εξαγωγής των κανόνων όσο και στην διαδικασία ταξινόµησης 

του εκάστοτε αλγορίθµου. Αφενός, στην διαδικασία εξαγωγής των κανόνων, ένα 

µέτρο αξιολόγησης της ποιότητάς τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κριτήριο της 

διαδικασίας εξειδίκευσης ή/και γενίκευσης των κανόνων, αφετέρου στην διαδικασία 
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της ταξινόµησης, µια τιµή ενός µέτρου αξιολόγησης ποιότητας µπορεί να 

αντιστοιχιστεί σε κάθε κανόνα, για την επίλυση συγκρούσεων στην περίπτωση που 

πολλοί κανόνες ταυτόχρονα ικανοποιούν το προς ταξινόµηση αντικείµενο. Οι An & 

Cercone (2000) αναφέρονται αναλυτικά στα σηµαντικότερα από τα µέτρα 

αξιολόγησης της ποιότητας των κανόνων. Αξιόλογες αναφορές στα παραπάνω µέτρα 

γίνονται επίσης, µεταξύ άλλων, και από τους Lavrac et al (1999), Stefanowski & 

Vanderpooten (2001), Flach & Lavrac (2003) και Tsumoto (2003).  

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός αλγορίθµων 

ταξινόµησης που βασίζονται στους κανόνες απόφασης. Αναλυτική αναφορά σε 

αυτούς γίνεται στον Furnkranz (1999). Ένας από τους σηµαντικότερους αλγορίθµους 

που βασίζεται στους κανόνες απόφασης είναι ο αλγόριθµος RIPPER (Cohen, 1995), ο 

οποίος διαµορφώνει κανόνες µέσα από µια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης (growing) 

και κλαδέµατος (pruning). Στην διάρκεια της πρώτης φάσης, οι δηµιουργηθέντες 

κανόνες είναι πιο συνεπτυγµένοι, µε στόχο την καλύτερη δυνατή προσαρµογή τους 

στα δεδοµένα του συνόλου εκπαίδευσης, ενώ στην δεύτερη φάση συµβαίνει ακριβώς 

το αντίθετο, µε στόχο την καλύτερη απόδοση του αλγορίθµου σε νέα δεδοµένα. 

Άλλοι σηµαντικοί αλγόριθµοι είναι αυτοί της οικογένειας AQ (Michalski & 

Chilausky, 1980), ο αλγόριθµος PART (Frank & Witten, 1998) καθώς και ο CN2 

(Clark & Niblett, 1989).  

 

Ειδικά ο αλγόριθµος CN2 είναι από τους πιο σηµαντικούς αλγόριθµους που 

βασίζονται σε κανόνες. Βασισµένος στην «If A Then B» µορφή των κανόνων, 

χρησιµοποιεί µια ευρεστική συνάρτηση για τον τερµατισµό της διαδικασίας 

κατασκευής τους, βάσει µιας εκτίµησης για τον θόρυβο που εµπεριέχεται στα 

δεδοµένα. Το εξαγόµενο αποτέλεσµα του CN2 είναι ένα σύνολο διατεταγµένων «If A 

Then B» κανόνων, γνωστό και ως λίστα απόφασης (decision list) (Rivest, 1987). 

Αξίζει ακόµα να αναφέρουµε τον αλγόριθµο CL2 (Boutsinas et al., 2004), ο οποίος 

εξάγει κανόνες απόφασης χρησιµοποιώντας διαδικασίες οµαδοποίησης δεδοµένων. Ο 

CN2 και ο CL2 θα χρησιµοποιηθούν στα τρεξίµατα της µεθόδου CLEDM, γι’αυτό και 

θα γίνει µια πιο αναλυτική παρουσίαση τους στο Παράρτηµα Α της διατριβής.  
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2.3.3 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα  

 

Πέρα από τις µεθόδους ταξινόµησης που βασίζονται στα δέντρα και τους κανόνες 

απόφασης, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks) είναι επίσης µια 

διαδεδοµένη µέθοδος ταξινόµησης (Michie et al, 1995; Kotsiantis, 2007). 

Συγκεκριµένα, είναι µια δοµή που αποτελείται από ένα δίκτυο νευρώνων (neurons) οι 

οποίοι συνδέονται µεταξύ τους. Η πιο διαδεδοµένη κατηγορία νευρωνικών δικτύων 

είναι τα λεγόµενα δίκτυα πρόσθιας τροφοδότησης (feed-forward neural networks), τα 

οποία επιτρέπουν την κίνηση των δεδοµένων µόνο προς µια κατεύθυνση, δηλαδή από 

µια είσοδο προς µια έξοδο. ∆ίκτυα που σχηµατίζουν κυκλικές δοµές ονοµάζονται 

ανατροφοδοτούµενα νευρωνικά δίκτυα (recurrent neural networks) (Ρίζος, 1996). 

 

Οι νευρώνες ενός δικτύου χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες: (1) τους νευρώνες 

εισόδου (input neurons), οι οποίοι δέχονται τις πληροφορίες που θα υποστούν 

επεξεργασία, (2) τους νευρώνες εξόδου (output neurons), στους οποίους καταλήγουν 

τα αποτελέσµατα της παραπάνω επεξεργασίας, και (3) τους ενδιάµεσους νευρώνες, οι 

οποίοι βρίσκονται µεταξύ των νευρώνων εισόδου και εξόδου. Οι τελευταίοι 

εναλλακτικά ονοµάζονται και κρυφοί νευρώνες (hidden neurons). Ουσιαστικά, οι 

νευρώνες σε ένα δίκτυο είναι αφενός ένα σύνολο εισερχόµενων τιµών και των 

αντίστοιχων βαρών τους, και αφετέρου µια συνάρτηση που αθροίζει τα παραπάνω 

βάρη, αντιστοιχώντας τα αποτελέσµατα σε ένα νευρώνα εξόδου (Aggarwal & Yu, 

1999).  

 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.3, οι νευρώνες οργανώνονται σε επίπεδα (layers). Το 

επίπεδο εισαγωγής (input layer), περιλαµβάνει τις τιµές ενός αντικειµένου (και όχι 

πλήρεις νευρώνες), οι οποίες αποτελούν τις εισαγωγές στο επόµενο επίπεδο 

νευρώνων. Τα επόµενα επίπεδα καλούνται κρυφά (hidden layers). Το τελευταίο 

επίπεδο είναι η έξοδος, στην οποία υπάρχει ένας κόµβος για κάθε κλάση. Μια 

σάρωση του δικτύου µε κίνηση των δεδοµένων προς τα δεξιά, οδηγεί στην ανάθεση 
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µιας τιµής σε κάθε κόµβο εξόδου, το δε αντικείµενο ανατίθεται στον κόµβο της 

κλάσης µε την υψηλότερη τιµή.  

 

 

Σχήµα 2.3: Ένα απλό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο 

 

Σε ένα νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης, τα κύρια βήµατα για την 

κατασκευή ενός µοντέλου ταξινόµησης, είναι τα εξής (Aggarwal & Yu, 1999; 

Βαζιργιάννης & Χαλκίδη, 2003):  

 

� Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών εισόδου και εξόδου. 

 

� Η κατασκευή ενός δικτύου µε την κατάλληλη τοπολογία. 

 

� Η επιλογή του σωστού συνόλου εκπαίδευσης, το οποίο περιλαµβάνει 

δεδοµένα που είναι ορισµένα ανά ζεύγη. 
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� Η εκπαίδευση του δικτύου. Στην διάρκεια της φάσης αυτής, τα δεδοµένα 

εισέρχονται στο νευρωνικό δίκτυο ένα ένα. Το νευρωνικό δίκτυο µαθαίνει 

συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα ταξινόµησης ενός αντικειµένου µε την 

γνωστή πραγµατική ταξινόµηση αυτού. Τα λάθη από την αρχική ταξινόµηση 

του πρώτου αντικειµένου χρησιµοποιούνται για να διορθωθεί το δίκτυο µέσω 

της τροποποίησης των συναρτήσεων των νευρώνων. Η παραπάνω διαδικασία 

είναι επαναληπτική. Η επαναληπτική φύση ωστόσο της διαδικασίας 

εκπαίδευσης, σηµαίνει ότι ένα νευρωνικό δίκτυο είναι αρκετά αργό.  

 

� Ο έλεγχος του δικτύου χρησιµοποιώντας ένα σύνολο ελέγχου, το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από το σύνολο εκπαίδευσης. 

 

Στην συνέχεια, το µοντέλο που παράγεται από το δίκτυο εφαρµόζεται για να 

ταξινοµήσει νέα δεδοµένα. Ο Zhang (2000) περιγράφει αναλυτικά µια σειρά από 

µεθόδους ταξινόµησης που βασίζονται στα νευρωνικά δίκτυα, ακολουθώντας την 

γενικότερη παραπάνω λογική. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι εν πολλοίς η εκπαίδευση 

ενός νευρωνικού δικτύου βασίζεται στον υπολογισµό των τιµών των βαρών που προ-

αναφέρθηκαν. Ο πιο γνωστός αλγόριθµος, µεταξύ άλλων (Neocleous & Schizas, 

2002), στον οποίο βασίζεται ο παραπάνω υπολογισµός, είναι ο αλγόριθµος 

ανάστροφης µετάδοσης (back propagation algorithm) (Rumelhart et al., 1986). Άλλες 

προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων, µε 

κύριο στόχο την βελτίωση των χρονικών τους επιδόσεων, είναι αυτές των Weigend et 

al (1990) και Yam & Chow (2001). Επιπλέον, για την εκπαίδευση των νευρωνικών 

δικτύων µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο γενετικοί αλγόριθµοι (π.χ Siddique & 

Tokhi, 2001), όσο και στατιστικές µέθοδοι Bayes (Vivarelli & Williams, 2001).  

 

2.3.4 Στατιστικές µέθοδοι  

 

Οι στατιστικές µέθοδοι (statistical methods) ταξινόµησης χαρακτηρίζονται από το 

γεγονός ότι χρησιµοποιούν µοντέλα πιθανότητας, τα οποία αντί για µια απλή 
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ταξινόµηση ενός αντικειµένου που ανήκει σε µια βάση δεδοµένων, δίνουν την 

πιθανότητα το αντικείµενο αυτό να ανήκει σε κάθε µια από τις κλάσεις της 

διαδικασίας της ταξινόµησης. Τα πιο συνηθισµένα στατιστικά µοντέλα ταξινόµησης 

ορίζονται βάσει της θεωρίας του Bayes (Cheeseman & Stutz; 1996). Πρόκειται για 

τον αφελή ταξινοµητή Bayes αφενός, και τα δίκτυα Bayes αφετέρου. 

 

2.3.4.1 Αφελής ταξινοµητής Bayes  

 

Ο αφελής ταξινοµητής Bayes (Naïve Bayes classifier) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στο πεδίο της µηχανικής µάθησης από τους Cestnik et al (1987). Υποθέτει ότι η 

παρουσία (ή απουσία) ενός συγκεκριµένου χαρακτηριστικού µιας κλάσης είναι 

ανεξάρτητη από την παρουσία (ή απουσία) κάθε άλλου χαρακτηριστικού. Η υπόθεση 

αυτή ονοµάζεται υπό συνθήκη ανεξαρτησία (conditional independence).  

 

Ας θεωρήσουµε ότι S είναι µια βάση προς ταξινόµηση δεδοµένων που περιγράφονται 

από τα χαρακτηριστικά ,  1,..,jF j n=  και ότι ,  1,..,iC i m=  είναι οι αντίστοιχες 

κλάσεις. Αν 1 2( , ,..., )nX x x x=  είναι ένα αντικείµενο της βάσης δεδοµένων S, τότε ο 

αφελής ταξινοµητής Bayes θα αναθέσει το αντικείµενο αυτό σε εκείνη την κλάση που 

έχει την υψηλότερη εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior probability) ( | )ip C X . 

Εποµένως, το Χ  θα ανατεθεί στην κλάση iC  αν και µόνο αν: 

 

                                ( | ) ( | )i lp C X p C X> ,  1  για κάθε l m l i≤ ≤ ≠                        (2.1) 

 

όπου 

                                        

                                              
( | ) ( )

( | ) [ ]
( )
i i

i

p X C p C
p C X

p X

⋅
=                                     (2.2) 
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Οι πιθανότητες ( )ip C , ( )p X  ονοµάζονται εκ των προτέρων πιθανότητες (prior 

probabilities) και χαρακτηρίζουν κάθε κλάση iC , και το αντικείµενο X αντίστοιχα, 

ενώ ( | )ip X C  είναι η πιθανότητα το αντικείµενο Χ να ανήκει στην κλάση iC . 

Ακόµα, η κλάση iC  για την οποία η πιθανότητα ( | )ip C X  µεγιστοποιείται, 

ονοµάζεται µέγιστη µεταγενέστερη υπόθεση (Βαζιργιάννης & Χαλκίδη, 2003). Ο 

αφελής ταξινοµητής Bayes είναι µια πολύ αποδοτική τεχνική, συγκρίσιµη ή και υπό 

προϋποθέσεις ανώτερη από άλλες τεχνικές όπως τα δέντρα απόφασης και οι 

ταξινοµητές που βασίζονται στους κανόνες ή/και στα νευρωνικά δίκτυα (Domingos 

& Pazzani, 1997; Zhang, 2004). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Friedman et al (1997), 

δίνουν µια σηµαντική παραλλαγή του βασικού αφελούς ταξινοµητή Bayes, µε στόχο 

τη βελτίωση της απόδοσης του, ορίζοντας ένα νέο πλαίσιο που υπερνικά την υπόθεση 

ανεξαρτησίας του τελευταίου. 

 

2.3.4.2 ∆ίκτυα Bayes  

 

Ένα δίκτυο Bayes (Bayes network) (Jensen, 1996) είναι ένα γραφικό µοντέλο που 

βασίζεται σε πιθανότητες, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των µεταβλητών του 

µοντέλου και τις µεταξύ τους εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, ένα δίκτυο Bayes είναι 

ένας κατευθυνόµενος µη κυκλικός γράφος (directed acyclic graph), κάθε κόµβος του 

οποίου αντιπροσωπεύει ένα αντικείµενο X , ενώ κάθε τόξο αντιπροσωπεύει τις 

µεταξύ των αντικειµένων εξαρτήσεις, υπό την µορφή πιθανοτήτων (probabilistic 

dependencies). Αν ένα τόξο ξεκινά από το αντικείµενο 1X  και καταλήγει στο 

αντικείµενο 2X , τότε το 1X  είναι ο γονέας του 2X , και το 2X  είναι ο απόγονος του 

1X . Κάθε µεταβλητή είναι ανεξάρτητη των µη προγόνων της, δεδοµένων των γονιών 

της, δηλαδή η 1X  είναι ανεξάρτητη από την 3X  δεδοµένης της 2X , αν 

1 3 2 1 2( | , ) ( | )P X X X P X X=  για κάθε 1 2 3, ,X X X .  
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Η εκπαίδευση ενός δικτύου Bayes περιλαµβάνει δύο επιµέρους διαδικασίες 

(Kotsiantis, 2007). Πρώτον την εκπαίδευση του γράφου που αναπαριστά το δίκτυο 

και δεύτερον τον υπολογισµό των παραµέτρων του δικτύου. Η πρώτη διαδικασία 

µπορεί µε την σειρά της να διακριθεί σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση 

θεωρούµε ότι η δοµή του δικτύου είναι γνωστή (π.χ. από έναν ειδικό). Στην δεύτερη 

περίπτωση, η δοµή του δικτύου είναι άγνωστη, καθορίζεται δε από µια συνάρτηση η 

οποία αξιολογεί την προσαρµογή των πιθανών δικτύων στα δεδοµένα εκπαίδευσης, 

επιλέγοντας εν τέλει το καλύτερο από αυτά.  

 

Η δεύτερη διαδικασία, δηλαδή ο υπολογισµός των παραµέτρων του δικτύου, 

λαµβάνει χώρα µέσα από τον λεγόµενο πίνακα υπό συνθήκη πιθανότητας (conditional 

probability table), που ορίζεται για κάθε ένα από τα αντικείµενα-κόµβους του 

δικτύου. Ο πίνακας που ορίζεται για το αντικείµενο X , χρησιµοποιείται για τον 

προσδιορισµό της δεσµευµένης κατανοµής ( | γονέας( ))P X X . Λαµβάνοντας υπόψη 

την παραπάνω κατανοµή, η συνδυασµένη κατανοµή (joint distribution) των τιµών των 

κόµβων του δικτύου Bayes που περιγράφονται από τα χαρακτηριστικά ,  1,..,jF j n= ,  

δίνεται από την σχέση:  

 

                                       1 2
1

( , ,..., ) ( |γονέας( ))
n

n i i
i

P X X X P X X
=

=∏                          (2.3) 

 

Βάσει των παραπάνω δύο διαδικασιών, από ένα δεδοµένο σύνολο εκπαίδευσης 

προκύπτει ένα δίκτυο Bayes. Ένας ταξινοµητής που βασίζεται στο δίκτυο αυτό, και 

κατ’επέκταση στο σύνολο των δοθέντων αντικειµένων 1 2, ,..., nX X X , επιστρέφει την 

κλάση C που µεγιστοποιεί την εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior probability) 

1 2( | , ,..., )nP C X X X .  

 

Σηµαντικές τροποποιήσεις στα δίκτυα Bayes που βελτιώνουν την ακρίβεια της 

ταξινόµησης, την θεωρητική τους θεµελίωση, αλλά και την γενικότερη απόδοσή τους 
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έχουν προταθεί από µια σειρά ερευνητές όπως π.χ. οι Heckerman et al (1999), Cheng 

& Greiner (2001), Chickering (2002) και Acid & De Campos (2003). Αξίζει τέλος να 

σηµειώσουµε ότι τα δίκτυα Bayes δεν είναι ιδιαίτερα καλοί ταξινοµητές στην 

περίπτωση που η βάση των προς ταξινόµηση δεδοµένων είναι αρκετά µεγάλη, κυρίως 

λόγω του µεγάλου χώρου και χρόνου που αυτό απαιτεί (Cheng et al., 2002). 

 

2.3.5 Μέθοδοι µάθησης κατά περίπτωση  

 

Μια άλλη διαδεδοµένη µέθοδος ταξινόµησης είναι η µέθοδος της µάθησης κατά 

περίπτωση (instance-based learning). Οι αλγόριθµοι της µεθόδου αυτής (Aha, 1997; 

De Mantaras & Armengol, 1998), είναι αλγόριθµοι αναβλητικής µάθησης (lazy-

learning algorithms) (Mitchell, 1997). Αυτό σηµαίνει ότι στους αλγορίθµους αυτούς, 

η γενίκευση πέρα από τα δεδοµένα της εκπαίδευσης καθυστερεί µέχρις ότου γίνει µια 

πρώτη ταξινόµηση, σε αντίθεση µε τους αλγορίθµους έγκαιρης µάθησης (eager-

learning algorithms), όπως οι αλγόριθµοι δέντρων απόφασης ή νευρωνικών δικτύων, 

στους οποίους το µοντέλο προσπαθεί πρώτα να γενικεύσει τα δεδοµένα εκπαίδευσης 

και µετά να ταξινοµήσει νέα δεδοµένα. Κατ’επέκταση, οι αλγόριθµοι αναβλητικής 

µάθησης έχουν µικρότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα στην φάση της εκπαίδευσης 

σε σχέση µε τους αλγορίθµους έγκαιρης µάθησης, αλλά µεγαλύτερη πολυπλοκότητα 

στην φάση της ταξινόµησης.  

 

Ένας από τους πλέον διαδεδοµένους αλγόριθµους µάθησης κατά περίπτωση, είναι ο 

αλγόριθµος του k- Κοντινότερου Γείτονα (k-Νearest Νeighbor ή kNN) (Kotsiantis, 

2007). Ο αλγόριθµος αυτός βασίζεται στην αρχή που υποστηρίζει ότι τα αντικείµενα 

µιας βάσης δεδοµένων βρίσκονται σε εγγύτητα µε άλλα αντικείµενα που έχουν 

περεµφερείς ιδιότητες (Cover & Hart, 1967). Αν κάθε ένα από τα αντικείµενα αυτά 

είναι προσκοληµένα σε µια κλάση, τότε ο καθορισµός της κλάσης στην οποία θα 

ανατεθεί ένα µη ταξινοµηµένο αντικείµενο, γίνεται µέσα από την παρατήρηση των 

κλάσεων στις οποίες είναι αντιστοιχισµένα τα κοντινότερα σε αυτό αντικείµενα. Ο 

αλγόριθµος kNN βρίσκει τα k κοντινότερα αντικείµενα, του υπό ταξινόµηση 
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αντικειµένου, και το ταξινοµεί στην πιο συνιθησµένη κλάση των k αυτών 

αντικειµένων.  

 

Παρά την αδιαµφισβήτητη χρησιµότητά του, που οδήγησε σε µοντέλα όπως ο PEBLS 

(Cost & Salzberg, 1993), ο kNN έχει και αρκετά µειονεκτήµατα. Συγκεκριµένα, έχει 

µεγάλες απαιτήσεις αποθήκευσης, είναι ευαίσθητος στον θόρυβο που ενδεχοµένως 

εµπεριέχεται στην συνάρτηση οµοιότητας που χρησιµοποιείται για την σύγκριση των 

αντικειµένων, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει ένας ολοκληρωµένος και 

αποτελεσµατικός τρόπος υπολογισµού του k. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα 

προβλήµατα αυτά, εµφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα µια σειρά από εργασίες, όπως 

π.χ. αυτές των Wettschereck et al (1997),  Kubat & Cooperson (2001), Sanchez et al 

(2002) και Okamoto & Yugami (2003).    

 

2.3.6 Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης  

 

Οι µηχανές διανυσµάτων υποστήριξης (support vector machines) αποτελούν την πλέον 

πρόσφατη µέθοδο µηχανικής µάθησης (Vapnik, 1995, 1998; Burges, 1998). Ας 

θεωρήσουµε ότι έχουµε στην διάθεση µας n αντικείµενα εκπαίδευσης, τα οποία 

αποτελούνται από ένα διάνυσµα n
ix R∈  και µια τιµή κλάσης jy . Μια µηχανή 

διανυσµάτων υποστήριξης παράγει ένα ταξινοµητή, το επονοµαζόµενο βέλτιστο υπερ-

επίπεδο διαχωρισµού, µέσα από την µη γραµµική απεικόνιση των εισερχόµενων 

ανωτέρω διανυσµάτων στον πολύ-διάστατο χώρο των χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τα διανύσµατα αυτά (Shin et al., 2005). Με άλλα λόγια, µια µηχανή 

διανυσµάτων υποστήριξης αντιστοιχεί τα δεδοµένα µιας βάσης σε ένα πολύ-διάστατο 

χώρο, καθορίζοντας στον χώρο αυτό ένα βέλτιστο υπερ-επίπεδο διαχωρισµού τους.  

 

Η βασική έννοια γύρω από την οποία δοµείται µια µηχανή διανυσµάτων υποστήριξης 

είναι αυτή του περιθωρίου (margin), σε κάθε µια από τις πλευρές ενός καθορισµένου 

υπερ-επιπέδου που χωρίζει τα δεδοµένα ενός συνόλου εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, 
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µια µηχανή διανυσµάτων υποστήριξης κατασκευάζει ένα γραµµικό µοντέλο για την 

εκτίµηση του συνόλου των παραµέτρων a της συνάρτησης απόφασης ( , )f x a , έτσι 

ώστε η τελευταία να πραγµατοποιήσει την αντιστοίχιση i jx y→ (η ( , )f x a  

ονοµάζεται µηχανή εκπαίδευσης) (Βαζιργιάννης & Χαλκίδη, 2003).  

 

Αν τα δεδοµένα εκπαίδευσης είναι γραµµικά διαχωρισµένα, τότε η µηχανή 

διανυσµάτων υποστήριξης εκπαιδεύει µηχανές για την εκτίµηση ενός βέλτιστου 

υπερ-επιπέδου που διαχωρίζει τα δεδοµένα, στην µεγαλύτερη δυνατή απόσταση 

ανάµεσα σε αυτό και τα κοντινότερα αντικείµενα εκπαίδευσης. Τα αντικείµενα 

εκπαίδευσης που είναι πιο κοντά στο βέλτιστο υπερ-επίπεδο διαχωρισµού 

ονοµάζονται διανύσµατα υποστήριξης (support vectors), η δε λύση αναπαρίσταται σαν 

ένας γραµµικός συνδυασµός των παραπάνω αντικειµένων. Σε πιο γενικές περιπτώσεις 

που τα δεδοµένα δεν είναι γραµµικά διαχωρισµένα, η µηχανή διανυσµάτων 

υποστήριξης χρησιµοποιεί µη γραµµικές µηχανές για την εύρεση ενός υπερ-επιπέδου 

που ελαχιστοποιεί το πλήθος των λαθών για το σύνολο εκπαίδευσης (Cristianini & 

Shawe-Taylor, 2000; Shin et al., 2005). 

 

Η µεγιστοποίηση του περιθωρίου και κατ’επέκταση η δηµιουργία της µεγαλύτερης 

δυνατής απόστασης ανάµεσα στο υπερ-επίπεδο και τα αντικείµενα των δεδοµένων 

εκπαίδευσης σε κάθε πλευρά του πρώτου, έχει αποδειχτεί ότι ελαχιστοποιεί το άνω 

όριο του σφάλµατος γενίκευσης. Αυτή η ελαχιστοποίηση επιτυγχάνεται µε την 

εκπαίδευση του a, ώστε η ( , )f x a  να ικανοποιεί την ιδιότητα του µέγιστου 

περιθωρίου, δηλαδή το όριο απόφασης που αντιπροσωπεύει να έχει την µέγιστη 

αποστάση από το κοντινότερο αντικείµενο εκπαίδευσης. 

 

2.3.7 Λοιπές µέθοδοι και αλγόριθµοι 

 

Πέρα από αυτές τις γενικές κατηγορίες µεθόδων ταξινόµησης και τους αντίστοιχους 

αλγορίθµους τους, υπάρχει και µια σειρά άλλων µεθόδων και αλγορίθµων 
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ταξινόµησης, ίσως περισσότερο εξειδικευµένων. Ειδικότερα, µπορούµε να 

αναφέρουµε αλγόριθµους που βασίζονται στον επαγωγικό λογικό προγραµµατισµό 

(inductive logic programming). Οι αλγόριθµοι αυτοί, θεωρώντας δεδοµένη την 

ύπαρξη κωδικοποιηµένης γνώσης καθώς και ένα σύνολο από παραδείγµατα που 

αναπαρίστανται σαν µια λογική βάση δεδοµένων, δηµιουργούν ένα λογικό 

πρόγραµµα, το οποίο συνεπάγεται σαν εξαγόµενο όλα τα θετικά από τα παραπάνω 

παραδείγµατα, και κανένα από τα αρνητικά. Παραδείγµατα αλγορίθµων αυτού του 

είδους είναι αυτοί των Muggleton (1992) και Dzeroski (1996). Ακόµα, µπορούν να 

αναφερθούν αλγόριθµοι που βασίζονται σε υβριδικά συστήµατα (hybrid systems) όπως 

αυτός των Boutsinas & Vrahatis (2001), αλγόριθµοι σύµµορφων προβλέψεων 

(conformal predictors) (Vork et al., 2005), οι οποίοι είναι σε θέση να καθορίσουν 

διαστήµατα προβλέψεων εκµεταλλευόµενοι την συµφωνία νέων δεδοµένων µε 

δεδοµένα που έχουν παρατηρηθεί παλαιότερα, καθώς και γενετικοί αλγορίθµοι 

(genetic algorithms) (Freitas, 2003; Bandyopadhyay & Pal, 2007).  

 

2.4 Η οµαδοποίηση στην Εξόρυξη ∆εδοµένων 

 

Η οµαδοποίηση είναι µια από τις πιο χρήσιµες και ευρύτατα εφαρµοζόµενες 

διαδικασίες εξόρυξης δεδοµένων. Χαρακτηριστικές εφαρµογές της υφίστανται στους 

τοµείς των επιχειρήσεων, της ιατρικής, της βιολογίας, της εξόρυξης στον παγκόσµιο 

ιστό, της χωροθέτησης κ.α. (Berry & Linoff, 2004). Όπως προ-αναφέρθηκε, η 

οµαδοποίηση αφορά τον διαχωρισµό (partition) των αντικειµένων µιας βάσης 

δεδοµένων σε µη συνδεδεµένες µεταξύ τους οµοιογενείς οµάδες, οι οποίες είναι 

καταρχάς άγνωστες όσον αφορά το πλήθος και την δοµή τους, κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε αντικείµενα του συνόλου που ανήκουν σε µια οµάδα, να είναι πιο όµοια µεταξύ 

τους, παρά µε τα αντικείµενα που ανήκουν σε διαφορερικές οµάδες (Jain et al, 1999; 

Larose, 2004). Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση: 

 

� Τον τύπο δεδοµένων που εισάγονται στον αλγόριθµο: οι αλγόριθµοι 

οµαδοποίησης κατηγοριοποιούνται µε γνώµονα την αριθµητική, κατηγορική ή 
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µεικτή (αριθµητική και κατηγορική) φύση των υπό εξέταση βάσεων 

δεδοµένων. 

 

� Τη θεωρία και τις έννοιες στις οποιές βασίζεται η ανάλυση οµάδας 

(cluster analysis): Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης κατηγοριοποιούνται βάσει 

του τρόπου διαχειρισµού της αβεβαιότητας στο ζήτηµα της άλληλο-

επικάλυψης µεταξύ των οµάδων. 

 

� Τη µέθοδο που καθορίζει την οµαδοποίηση της εκάστοτε βάσης 

δεδοµένων: Οι αλγόριθµοι κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου µε τον 

οποίο γίνεται η οµαδοποίηση των υπό εξέταση δεδοµένων.  

 

Βάσει της λογικής του τελευταίου από τα παραπάνω τρία κριτήρια, οι µέθοδοι και οι 

αλγόριθµοι οµαδοποίησης µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως 

(Anderberg, 1973; Jain et al., 1999; Berkhin, 2002; Αντζουλάτος, 2005): 

 

� Ιεραρχικοί (hierarchical) αλγόριθµοι οµαδοποίησης: Οι αλγόριθµοι αυτοί 

χωρίζονται σε συσσωρευτικούς (agglomerative) και σε διαιρετικούς (divisive). 

Η βασική τους λογική είναι η διάσπαση µιας βάσης δεδοµένων που 

περιλαµβάνει n αντικείµενα, σε πολλά επίπεδα από οµάδες, οι οποίες 

παριστάνονται µέσω µιας δενδρικής µορφής (dendrogram).  

 

� Αλγόριθµοι οµαδοποίησης βασισµένοι στην βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης κόστους: Οι αλγόριθµοι αυτοί σχηµατίζουν τις οµάδες τους 

µέσω της βελτιστοποίησης ενός κριτηρίου οµαδοποίησης. Οι οµάδες αυτές 

είναι οµοιογενείς και µη επικαλυπτόµενες, τα δε αντικειµενά τους ανήκουν 

αποκλειστικά σε αυτές. Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες αλγοριθµων, οι 

επαναληπτικοί αλγόριθµοι διαχωρισµού (iterative partitioning algorithms) 

τους οποίους θα δούµε αναλυτικότερα, και οι πιθανοθεωρητικοί αλγόριθµοι 

οµαδοποίησης (probabilistic clustering algorihtms). 
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� Τεχνικές Density ή Mode-Seeking: Στις τεχνικές αυτές, οι οµάδες 

θεωρούνται ως περιοχές του χώρου µε υψηλή πυκνότητα σε αντικείµενα, οι 

οποίες χωρίζονται από άλλες τέτοιες περιοχές, από τµήµατα του χώρου 

χαµηλής πυκνότητας σε αντικείµενα. Η αναζήτηση περιοχών υψηλής 

πυκνότητας γίνεται µέσω κάποιου τοπικού κριτηρίου οµαδοποίησης. 

 

� Ανταγωνιστικοί αλγόριθµοι µάθησης: Οι συγκεκριµένοι αλγόριθµοι 

µάθησης παράγουν οµαδοποιήσεις και συγκλίνουν στην πιο «λογική» από 

αυτές, σύµφωνα µε ένα µέτρο απόστασης.  

 

� Branch & Bound αλγόριθµοι οµαδοποίησης: Οι αλγόριθµοι αυτής της 

κατηγορίας παρέχουν ολικά βέλτιστες οµαδοποιήσεις χωρίς την εξέταση όλων 

των πιθανών οµαδοποιήσεων, για ένα συγκεκριµένο πληθος m οµάδων και για 

κάποιο προκαθορισµένο κριτήριο. Η υπολογιστική πολυπλοκότητά τους 

ωστόσο είναι πολύ µεγάλη. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι στην συνέχεια της διδακτορικής διατριβής θα µας 

απασχολήσουν κατά κύριο λόγο επαναληπτικοί αλγόριθµοι διαχωρισµού (βλέπε 

Κεφάλαιο 6), και µε δεδοµένο τον πολύ µεγάλο όγκο βιβλιογραφίας στην διαδικασία 

της οµαδοποίησης που δεν µπορεί αναγκαστικά να αναπτυχθεί πλήρως, θα 

αναφέρουµε αναλυτικότερα µόνο την λογική και τους κυριότερους από τους 

επαναληπτικούς αλγορίθµους διαχωρισµού.  

 

2.4.1 Επαναληπτικές µέθοδοι διαχωρισµού 

 

Η µέθοδος της οµαδοποίησης διαχωρισµού (partitioning clustering) έχει σαν βασικό 

της στόχο τον διαχωρισµό των αντικειµένων µιας βάσης δεδοµένων σε οµοιογενή και 

µη επικαλυπτόµενα υποσύνολα (οµάδες), έτσι ώστε κάθε αντικείµενο να ανήκει 
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αποκλειστικά και µόνο σε µια µόνο οµάδα (Tan et al., 2006). Η οµαδοποίηση αυτή 

επιτυγχάνεται µέσα από την βελτιστοποίηση ενός συγκεκριµένου κριτηρίου που 

διαφοροποιείται από αλγόριθµο σε αλγόριθµο.  

 

Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό των παραπάνω µεθόδων, το οποίο τις διαφοροποιεί 

περαιτέρω, είναι o τρόπος µε τον οποίο τα διάφορα αντικείµενα ανατίθενται στις 

διάφορες οµάδες. Συγκεκριµένα, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ανάθεσης: 

 

� Ανάθεση µε k-means τύπου περάσµατα: Στην περίπτωση αυτή, το κέντρο 

κάθε οµάδας δίνεται από το κέντρο βάρους των αντικειµένων της. Η 

διαδικασία της ανάθεσης προχωρά µελετώντας κάθε αντικείµενο, το οποίο 

επανατοποθετείται στην οµάδα µε το κοντινότερο κέντρο. Τα k-means τύπου 

περάσµατα διακρίνονται σε συνδυαστικά (combinatorial), όπου η µέθοδος 

απαιτεί την ενηµέρωση του κέντρου της οµάδας αµέσως µετά από κάθε 

ενσωµάτωση/αφαίρεση ενός αντικειµένου σε αυτή, και σε µη συνδυαστικά 

(non combinatorial), όπου η µέθοδος ενηµερώνει το κέντρο µιας οµάδας µόνο 

µετά από την ολοκλήρωση ενός πλήρους περάσµατος στα δεδοµένα 

(Αντζουλάτος, 2005). 

 

� Ανάθεση µε k-medoids τύπου περάσµατα: Στην περίπτωση αυτή, και σε 

αντιδιαστολή µε τα k-means τύπου περάσµατα που ορίζουν τα κέντρα των 

οµάδων χωρίς ωστόσο αυτά να είναι πραγµατικά σηµεία του χώρου, αυτού 

του είδους τα περάσµατα ορίζουν τα επονοµαζόµενα σηµεία-αντιπροσώπους 

(medoids), ως τα ποιο αντιπροσωπευτικά σηµεία µιας οµάδας σηµείων που 

ανήκουν πραγµατικά στον χώρο (Kaufman & Rousseeuw, 1990). 

 

Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στους βασικούς αλγορίθµους που αντιστοιχούν στους 

παραπάνω δύο τύπους περασµάτων.  
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2.4.1.1 Αλγόριθµοι τύπου k-means 

 

2.4.1.1.1 Αλγόριθµος k-means  

 

Ο αλγόριθµος k-means (MacQueen, 1967), αποτελεί έναν από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς αλγορίθµους διαχωρισµού και ταυτόχρονα έναν από τους 

ευρύτερα χρησιµοποιούµενους αλγορίθµους οµαδοποίησης. Η βασική ιδέα του είναι 

να ορίσει k κέντρα (centroids), ένα για κάθε οµάδα, υποθέτοντας ότι ο αριθµός k είναι 

εκ των προτέρων γνωστός. Τα κέντρα αυτά, δεδοµένης της σηµασίας χωροθέτησής 

τους για τα αποτελέσµατα του αλγορίθµου, τοποθετούνται στο αρχικό στάδιο αυτού 

όσο το δυνατό πιο µακριά το ένα από το άλλο.  

 

Στο δεύτερο στάδιο του, ο αλγόριθµος συσχετίζει κάθε αντικείµενο µιας βάσης n 

αριθµητικών δεδοµένων, µε το πλησιέστερο για το αντικείµενο αυτό κέντρο οµάδας. 

Για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 

αντικειµενική συνάρτηση του αλγορίθµου, η οποία ορίζεται, βάσει της τετραγωνικής 

Ευκλείδειας απόστασης, ως ακολούθως:  

 

                                                        
2

( )

1 1

( )
k n

j
i j

j i

J x c
= =

= −∑∑                                       (2.4) 

 

όπου το µέγεθος 
2( )( )j

i jx c− είναι ένα µέτρο της απόστασης του αντικειµένου ( )j
ix  

από το κέντρο jc  της οµάδας  j. Ουσιαστικά η αντικειµενική συνάρτηση J αποτελεί 

έναν δείκτη της απόστασης των n αντικειµένων της αριθµητικής βάσης δεδοµένων 

από τα κέντρα των ενδεχόµενων οµάδων τους. Όταν όλα τα αντικείµενα έχουν ήδη 

αντιστοιχιστεί σε µια οµάδα βάσει της παραπάνω λογικής, το στάδιο ολοκληρώνεται. 

Στο τρίτο στάδιο, ο αλγόριθµος επανυπολογίζει τα k κέντρα, ως τα κέντρα βάρους 
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των οµάδων που προέκυψαν στον παραπάνω αρχικό διαχωρισµό, και ελέγχει ξανά 

την απόσταση των αντικειµένων των οµάδων από τα νέα κέντρα. Αν ένα αντικείµενο 

είναι πλέον πιο κοντά στο νέο κέντρο µιας άλλης οµάδας, τότε αυτό ανατίθεται στην 

νέα οµάδα. Η επαναληπτική διαδικασία των σταδίων 2 και 3 συνεχίζεται έως ότου 

κανένα αντικείµενο δεν µετακινείται από την οµάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί.  

 

Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθµος συγκλίνει σχεδόν πάντα, δεν είναι απαραίτητο η 

οµαδοποίηση που προκύπτει από αυτόν να είναι και η βέλτιστη δυνατή. Επιπλέον, ο 

k-means είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στην επιλογή των αρχικών κέντρων. Επειδή η 

επιλογή αυτή γίνεται τυχαία, ο αλγόριθµος µειώνει την επιρροή της στα 

αποτελέσµατα, µέσω διαδοχικών επαναλήψεών του.  

 

2.4.1.1.2 Επεκτάσεις-παραλλαγές του k-means  

 

Υπάρχουν µια σειρά από παραλλαγές του k-means, κυρίως όσον αφορά τις 

διαδικασίες υπολογισµού των αρχικών κέντρων των οµάδων, τον υπολογισµό της 

οµοιότητας µεταξύ αντικειµένων και κέντρων βάσει της αριθµητικής, κατηγορικής ή 

µεικτής φύσης τους, καθως και την στρατηγική επανυπολογισµού των κέντρων των 

οµάδων στην επαναληπτική διαδικασία.   

 

Πιο χαρακτηριστικές παραλλαγές είναι οι αλγόριθµοι ISODATA (Anderberg, 1973; 

Jain & Dubes, 1988) και Fuzzy C-means (Dunn, 1973; Bezdek, 1981). Ο αλγόριθµος 

ISODATA βασισµένος στην λογική του k-means, ενσωµατώνει στην δοµή του µια 

διαδικασία αναζήτησης του βέλτιστου αριθµού των απαιτούµενων οµάδων, 

χρησιµοποιώντας µια σειρά από παραµέτρους που ορίζονται από τον χρήστη, µε 

προφανές κόστος στην υπολογιστική πολυπλοκότητά του. Από την άλλη µεριά, ο 

Fuzzy C-means επεκτείνει τον κλασσικό αλγόριθµο k-means βάσει της θεωρίας της 

ασαφούς λογικής. Συγκεκριµένα, εισάγοντας την έννοια της αβεβαιότητας στην 

διαδικασία της οµαδοποίησης, ο Fuzzy C-means προσπαθεί να βρεί το πιο 
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χαρακτηριστικό αντικείµενο σε κάθε οµάδα, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως κέντρο 

της οµάδας αυτής, και έπειτα τον βαθµό συµµετοχής κάθε αντικειµένου της βάσης 

δεδοµένων, στην οµάδα αυτή. 

 

Άλλες γνωστές παραλλαγές του k-means περιλαµβάνουν τον αλγόριθµο J-means 

(Hansen & Mladenovic, 2001), ο οποίος είναι ένας ευρεστικός αλγόριθµος τοπικής 

αναζήτησης για την επίλυση του προβλήµατος οµαδοποίησης του ελαχίστου 

αθροίσµατος τετραγώνων (minimum sum-of-squares clustering problem), καθώς και 

τον αλγόριθµο X-means των Pelleg & Moore (2000). Ο τελευταίος, αφενός 

αποσκοπεί στην αναζήτηση οµάδων στον χώρο, αλλά ταυτόχρονα αναζητά 

αποτελεσµατικά και το κατάλληλο k που βελτιστοποιεί κάποιο κριτήριο όπως το 

Bayesian Information Criterion (BIC) ή το Akaike Information Criterion (AIC). Θα 

µπορούσαµε ακόµα να αναφέρουµε τον αλγόριθµο k-windows (Vrahatis et al., 2002), 

ο οποίος βελτιώνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα και την ποιότητα της 

οµαδοποίησης του k-means, εισάγοντας την νέα τεχνική των παραθύρων (windows) 

(πολυδιάστατες περιοχές του χώρου) για τον βέλτιστο καθορισµό µιας οµάδας. 

 

Τέλος, δύο πολύ σηµαντικές επεκτάσεις-παραλλαγές του k-means εισήχθησαν από 

τον Huang το 1997 και το 1998, για την οµαδοποίηση µεικτών και κατηγορικών 

δεδοµένων αντίστοιχα. Πρόκειται για τους αλγορίθµους k-prototypes (Huang, 1997) 

και k-modes (Huang, 1998). Ο αλγόριθµος k-prototypes ακολουθεί απόλυτα την 

λογική του k-means, ενσωµατώνοντας ωστόσο στην δοµή του ένα νέο µέτρο 

υπολογισµού των αποστάσεων (ή µέτρο ανοµοιότητας), που λαµβάνει υπόψη του 

τόσο τις αριθµητικές, όσο και τις κατηγορικές τιµές των χαρακτηριστικών των 

αντικειµένων µια βάσης δεδοµένων. Έτσι, αν Χ και Υ είναι δύο µεικτού τύπου 

αντικείµενα που περιγράφονται από τα χαρακτηριστικά 1 2 1, ,..., ,..., ,...,r r r c c
p p mA A A A A+  

( r
jA  για αριθµητικά χαρακτηριστικά και c

jA  για κατηγορικά χαρακτηριστικά), τότε το 

µέτρο ανοµοιότητας του k-prototypes δίνεται ως ακολούθως: 
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= − + ⋅ −∑ ∑                       (2.5) 

 

Στην παραπάνω σχέση, ο πρώτος όρος ορίζεται βάσει της τετραγωνικής Ευκλείδιας 

απόστασης, γ είναι ένα βάρος που ορίζεται από τον χρήστη και χρησιµοποιείται για 

την εξισορρόπηση του αριθµητικού και του αριθµητικού µέρους του µέτρου 

ανοµοιότητας, αποφεύγοντας έτσι την εύνοια για κάποιο από τα δύο µέρη, ενώ ο 

δεύτερος όρος είναι το κατηγορικό κοµµάτι του µέτρου, το οποίο βασίζεται στο 

µέτρο επικάλυψης των Stanfill & Waltz (1986). Το µέτρο αυτό ορίζει την 

οµοιότητα/ανοµοιότητα (matching/mismatching) βάσει του αριθµού των 

χαρακτηριστικών στα οποία υπάρχει ταύτιση ή όχι στις αντίστοιχες τιµές τους για τα 

υπό σύγκριση αντικείµενα-κέντρα. 

 

Όσον αφορά τώρα τον k-modes, αυτός χρησιµοποιεί σαν µέτρο ανοµοιότητας 

αποκλειστικά το µέτρο επικάλυψης των Stanfill & Waltz (1986), ελαφρώς 

διαφοποιηµένο ωστόσο, αφού λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη του και τις συχνότητες 

εµφάνισης των διαφόρων διακριτών τιµών των χαρακτηριστικών µιας κατηγορικής 

βάσης δεδοµένων. Επιπλέον, ο k-modes χρησιµοποιεί ως κέντρο µιας οµάδας, τον 

µέσο (mode) της και όχι το κέντρο βάρους της όπως ο k-means, εισάγοντας 

ταυτόχρονα και µια νέα διαδικασία επανυπολογισµού των κέντρων των οµάδων, η 

οποία βασίζεται στην επαναληπτική ενηµέρωση των µέσων (modes) βάσει των προ-

αναφερθέντων συχνοτήτων εµφάνισης (ο k-modes παρουσιάζεται µε περισσότερες 

λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο 6). 

 

2.4.1.2 Αλγόριθµοι τύπου k-medoids 

 

Πέρα από τον k-means και τις επεκτάσεις του, υπάρχουν και µια σειρά άλλοι 

αλγόριθµοι διαχωρισµού, οι οποίοι ωστόσο ακολουθούν την k-medoid τεχνική. Η 

παραπάνω τεχνική ορίζει τα επονοµαζόµενα σηµεία-αντιπροσώπους (medoids), ως τα 

πιο αντιπροσωπευτικά σηµεία µιας οµάδας σηµείων, τα οποία ανήκουν πραγµατικά 
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στον χώρο, σε αντιδιαστολή µε τον k-means, τα κέντρα του οποίου δεν υφίστανται 

στον χώρο. Βασισµένοι σε αυτή την λογική, οι Kaufman & Rousseeuw (1990) 

εισήγαγαν µερικούς γνωστούς αλγορίθµους οµαδοποίησης, όπως ο PAM και οι 

επεκτάσεις του, CLARA και CLARANS. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος PAM (Partitioning Around Method) καθορίζει 

καταρχάς τα k το πλήθος medoids, ένα για κάθε οµάδα. Στην συνέχεια, κάθε ένα από 

τα µη επιλεγµένα αντικείµενα οµαδοποιούνται βάσει της απόστασής τους από τα 

medoids. Έτσι, αν jO  είναι ένα µη επιλεγµένο αντικείµενο, και iO  είναι ένα medoid, 

τότε το αντικείµενο θα ανήκει στην οµάδα που αντιπροσωπεύει το medoid αν: 

 

                                               ( , ) min ( , )
ej i O j ed O O d O O=                                       (2.6) 

 

όπου min
eO είναι το ελάχιστο των αποστάσεων του jO  από τα medoids eO , και 

( , )a bd O O  η ανοµοιότητα µεταξύ των αντικειµένων aO  και bO . Τέλος, η ποιότητα 

της οµαδοποίησης καθορίζεται ως ο µέσος όρος της ανοµοιότητας µεταξύ κάθε 

αντικειµένου και του medoid της οµάδας. Όσον αφορά τους CLARA και CLARANS, 

αυτοί επεκτείνουν και διευρύνουν την παραπάνω διαδικασία, ο µεν CLARA για την 

διαχείριση µεγάλων βάσεων δεδοµένων, ο δε CLARANS για να συνδυάσει τα 

πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες των PAM και CLARA ταυτόχρονα. 

 

 



ΜΕΡΟΣ Α 

[Κεφάλαιο 3] 

[Η πολυκριτήρια µέθοδος ELECTRE I] 
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3.1 Εισαγωγή 

 

Η µέθοδος ELECTRE I (Roy, 1968) αποτελεί µια από τις πολλές µεθόδους της 

Θεωρίας των Σχέσεων Υπεροχής (Outranking Relations Theory) εντός των πλαισίων 

της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (Multi-Criteria Decision Making). Η 

παραπάνω µέθοδος, στην παραλλαγή της ELECTRE Iv (Maystre et al., 1994; 

Figueira et al., 2005), αποτελεί ένα ουσιώδες συστατικό στοιχείο της διδακτορικής 

διατριβής, το οποίο σε συνδυασµό µε τις αρχές της εξόρυξης δεδοµένων δοµεί τον 

πυρήνα του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου της εξόρυξης δεδοµένων, και τις 

ειδικότερες εφαρµογές αυτού στην ταξινόµηση και την οµαδοποίηση κατηγορικών 

δεδοµένων. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να γίνει µια αναλυτική περιγραφή της 

µεθόδου. Για να γίνουν δε πλήρως κατανοητές όλες οι πτυχές της ELECTRE I, πριν 

από την αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγησή της, θα γίνει µια ανασκόπηση του 

επιστηµονικού πεδίου εντός του οποίου αυτή εντάσσεται. 

 

3.2 Γενικές αρχές Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων 

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων αποτελεί έναν τοµέα της επιχειρησιακής 

έρευνας µε δυναµική ανάπτυξη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο 

(∆ούµπος & Ζοπουνίδης, 2001; ∆ούµπος, 2003). Η θεµελίωση της ανάπτυξης και 

επέκτασής της, βασίστηκε στην αρχή ότι τα πολύπλοκα προβλήµατα λήψης 

αποφάσεων, δεν είναι δυνατό να επιλύονται µονοδιάστατα. Αντίθετα, όλα τα κριτήρια 

που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητο 

να ληφθούν υπόψη, και να συνδυαστούν για τη ορθολογική λύση των εκάστοτε 

προβληµάτων.   

 

Σε γενικές γραµµές, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε λύση που θα είναι η 

καλύτερη ή ιδανικότερη από κάθε άποψη, ειδικά όταν η διαδικασία εξαγωγή της δεν 

λαµβάνει υπόψη το σκεπτικό και τις επιθυµίες του τελικού αποδέκτη της λύσης, που 
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είναι ο εκάστοτε αποφασίζων. Η καινοτοµία της πολυκριτήριας ανάλυσης 

αποφάσεων έγκειται στην σύνθεση των κριτηρίων που επηρεάζουν την λήψη των 

αποφάσεων σε πολύπλοκα προβλήµατα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη η πολιτική λήψης των αποφάσεων από την µεριά του αποφασίζοντα. Με άλλα 

λόγια, η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων είναι ο τοµέας της επιχειρησιακής 

έρευνας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη µεθοδολογιών και τεχνικών που 

ενσωµατώνουν στην δοµή τους τις προτιµήσεις του αποφασίζοντα, για την 

υποστήριξη του τελευταίου στην αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων όπου 

εµπλέκονται πολλαπλά κριτήρια, τα οποία συνήθως οδηγούν σε 

αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα. 

 

3.2.1 Βασικές έννοιες και µεθοδολογικό πλαίσιο Πολυκριτήριας 

Ανάλυσης  

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους 

(∆ούµπος & Ζοπουνίδης, 2001; ∆ούµπος, 2003): 

 

� Την ανάλυση της ανταγωνιστικής φύσης των κριτηρίων. 

 

� Την µοντελοποίηση των προτιµήσεων του αποφασίζοντα. 

 

� Τον εντοπισµό ικανοποιητικών λύσεων. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Roy (1996), παρουσίασε ένα πλαίσιο 

αντιµετώπισης πολύπλοκων προβληµάτων λήψης αποφάσεων (Σχήµα 3.1), το οποίο 

αποτελείται από τέσσερα στάδια, µεταξύ των οποίων υπάρχει η δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης. Το µεθοδολογικό αυτό πλαίσιο για την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στα πλαίσια της πολυκριτήριας ανάλυσης, χαρακτηρίζει απόλυτα την 
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δοµή και το σκεπτικό όλων των διαφορετικών πολυκριτήριων µεθοδολογικών 

προσεγγίσεων.  

 

Σχήµα 3.1: Στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της πολυκριτήριας 

ανάλυσης 

 

3.2.1.1 Το αντικείµενο της απόφασης 

 

Το πρώτο αυτό στάδιο του µεθοδολογικού πλαισίου της πολυκριτήριας ανάλυσης 

αποφάσεων αφορά τον καθορισµό του συνόλου των εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

και της προβληµατικής της ανάλυσης. Ως «εναλλακτική δραστηριότητα» ορίζεται κάθε 

πιθανή επιλογή η οποία αποτελεί λύση του εξεταζόµενου προβλήµατος, η 

καταλληλότητα της οποίας είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί. Το σύνολο των 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων µπορεί να είναι είτε διακριτό (discrete), είτε συνεχές 

(continuous). Στη πρώτη περίπτωση, θεωρείται ότι υπάρχει ένα σαφές σύνολο 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων, οπότε είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή τους. 

Αντίθετα, στην συνεχή περίπτωση δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή των 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων, αφού το σύνολο τους οριοθετείται µέσω των 
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περιορισµών του προβλήµατος που τίθενται είτε από τον αποφασίζοντα είτε από το 

γενικότερο περιβάλλον στο οποίο λαµβάνεται η απόφαση (∆ούµπος & Ζοπουνίδης, 

2001; ∆ούµπος, 2003).  

 

Αφού καθοριστούν οι εναλλακτικές δραστηριότητες ενός πολυκριτήριου 

προβλήµατος, στην συνέχεια καθορίζεται η προβληµατική της ανάλυσης (decision 

problematic). Σύµφωνα µε τον Roy (1985; 1996), µπορούν να οριστούν οι ακόλουθες 

προβληµατικές: 

 

� Κατάταξη (ranking): Η προβληµατική της κατάταξης έχει σαν στόχο την 

δηµιουργία ενός καταλόγου προτίµησης των διαθέσιµων εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων µε βάση µια σειρά προτεραιότητας. ∆ηλαδή οι εναλλακτικές 

δραστηριότητες κατατάσσονται από τις καλύτερες προς τις χειρότερες.  

 

� Επιλογή (choice): Η προβληµατική της επιλογής, περιλαµβάνει την εύρεση 

του µικρότερου δυνατού υποσυνόλου, από ένα µεγαλύτερο σύνολο 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων, οι εναλλακτικές του οποίου είναι οι πλέον 

κατάλληλες για να επιλύσουν ένα δεδοµένο πρόβληµα.   

 

� Περιγραφή (description): Η προβληµατική της περιγραφής των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων ενός προβλήµατος, αναφέρεται στην αναπαράσταση αυτών 

βάσει των επιδόσεων τους στα επιµέρους κριτήρια περιγραφής τους. 

 

� Ταξινόµηση (classification): Η προβληµατική της ταξινόµησης έχει σαν 

στόχο την ανάθεση κάθε εναλλακτικής δραστηριότητας σε µια 

προκαθορισµένη οµοιογενή κατηγορία (κλάση). Η ανάθεση αυτή πρέπει να 

βασίζεται στην σηµαντικότητα ενός κριτηρίου για µια εναλλακτική 

δραστηριότητα και όχι στην σύγκριση της µε τις άλλες εναλλακτικές 

δραστηριότητες του αρχικού συνόλου. Παρόλα αυτά, πρακτικά, η 
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αντιστοίχιση συχνά βασίζεται στις σχετικές διαφορές των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων επί ενός κριτηρίου. 

 

Στο Σχήµα 3.2 συψίζονται τα τέσσερα είδη προβληµατικών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

 

Σχήµα 3.2: Είδη προβληµατικών  

 

∆εδοµένης της πολυπλοκότητας πολλών προβληµάτων, είναι αρκετά συνηθισµένο να 

απαιτείται ο συνδυασµός αρκετών προβληµατικών για την καλύτερη αντιµετώπιση 

τους. Αξίζει τέλος να παρατηρήσουµε ότι ανάµεσα στις παραπάνω προβληµατικές 

δεν υπάρχει η οµαδοποίηση. Η χρήση της πολυκριτήριας προβληµατικής της 
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επιλογής για την επίτευξη του στόχου της οµαδοποίησης δεδοµένων στα πλαίσια της 

εξόρυξης δεδοµένων (βλέπε Κεφάλαια 4 και 6 του Μέρους Β), αποτελεί µια 

σηµαντική επέκταση του εύρους χρήσης και των εφαρµογών της πολυκριτήριας 

ανάλυσης αποφάσεων.  

 

3.2.1.2 Καθορισµός µιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων 

 

Ο καθορισµός µιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι 

στην διαδικασία της πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων (∆ούµπος & Ζοπουνίδης, 

2001; ∆ούµπος, 2003). Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Bouyssou (1990), 

Vincke (1992) και Roy (1996), ως κριτήριο µπορεί να οριστεί κάθε πραγµατική 

συνάρτηση f η οποία αποτυπώνει την συµπεριφορά των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων σε ένα πραγµατικό αριθµό, έτσι ώστε για οποιεσδήποτε 

εναλλακτικές δραστηριότητες 1x  και 2x να ισχύει: 

 

2121 )()( xxxfxf f⇔> , δηλαδή, η 1x  προτιµάται της 2x (προτίµηση) 

2121 ~)()( xxxfxf ⇔= , δηλαδή, η 1x  είναι ισοδύναµη της 2x (αδιαφορία) 

 

Για να διασφαλιστεί ότι το εξεταζόµενο σύνολο κριτηρίων 1 2( , ,...., )nF f f f=  

αποτελεί µια συνεπή οικογένεια κριτηρίων, θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες τρεις 

ιδιότητες: 

 

� Μονοτονία (monotonicity): Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι διαθέτει την 

ιδιότητα της µονοτονίας εάν και µόνο εάν για κάθε ζεύγος εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων 1x  και 2x  για τις οποίες υπάρχει ένα κριτήριο lf F∈ , έτσι 

ώστε liii ffxfxf ≠∀= ),()( 21  και )()( 21 xfxf ll > , αληθεύει το συµπέρασµα 

ότι η 1x  προτιµάται της 2x . 
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� Επάρκεια (exhaustivity): Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι είναι επαρκές 

εάν και µόνο εάν για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων 1x  και 2x  

για τις οποίες iii fxfxf ∀= ),()( 21 , αληθεύει το συµπέρασµα ότι η 1x  είναι 

ισοδύναµη της 2x . Στην περίπτωση που η 1x  δεν είναι ισοδύναµη της 2x  ενώ 

iii fxfxf ∀= ),()( 21  αυτό υποδεικνύει ότι το σύνολο των εξεταζόµενων 

κριτηρίων δεν επαρκεί για την σωστή ανάλυση των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων ενός συνόλου. 

 

� Μη πλεονασµός (non-redundancy): Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι 

διαθέτει την ιδιότητα του µη πλεονασµού εάν και µόνο εάν η διαγραφή ενός 

οποιουδήποτε κριτηρίου ix  έχει σαν αποτέλεσµα την παραβίαση των 

ιδιοτήτων της µονοτονίας ή της επάρκειας. 

 

3.2.1.3 Μοντέλο ολικής προτίµησης  

 

Μετά τον καθορισµό µιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων, ακολουθεί ο καθορισµός 

της µορφή του υποδείγµατος σύνθεσης των κριτηρίων έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος της ανάλυσης ανάλογα µε την προβληµατική που καθορίστηκε 

προηγουµένως. Το υπόδειγµα αυτό ονοµάζεται µοντέλο ολικής προτίµησης (global 

evaluation model) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για: 

 

� Τον προσδιορισµό µιας συνολικής αξιολόγησης κάθε εναλλακτικής 

δραστηριότητας. 

 

� Την πραγµατοποίηση διµερών συγκρίσεων µεταξύ των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων. 
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� Την διερεύνηση του συνόλου των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όταν αυτό 

είναι συνεχές. 

 

Η ανάπτυξη του µοντέλου ολικής προτίµησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί, είτε µε την 

συνεργασία του αναλυτή µε τον αποφασίζοντα, είτε µε την ανάλυση των αποφάσεων 

που λαµβάνει ο τελευταίος, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο µοντέλο ολικής 

προτίµησης που είναι συµβατό µε την πολιτική λήψης των αποφάσεών του.  

 

3.2.1.4 Υποστήριξη της απόφασης 

 

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, πραγµατοποιούνται εκείνες οι 

διεργασίες που θα βοηθήσουν τον αποφασίζοντα να κατανοήσει τα αποτελέσµατα του 

καθορισµένου υποδείγµατος σύνθεσης των κριτηρίων καθώς και την διαδικασία 

εξαγωγής αυτών, µε στόχο αυτός να είναι σε θέση να υλοποιήσει µε επιτυχία τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης, και να επιλύσει το πρόβληµα.  

 

3.2.2 Κύρια θεωρητικά ρεύµατα Πολυκριτήριας Ανάλυσης 

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων περιλαµβάνει µια σειρά από εξειδικευµένα 

θεωρητικά ρεύµατα. Οι Pardalos et al (1995), πρότειναν µια κατηγοριοποίηση των 

πολυκριτήριων µεθοδολογιών, βάσει της µορφής του υποδείγµατος σύνθεσης των 

κριτηρίων και του τρόπου µε τον οποίο αυτό θα αναπτυχθεί, ως ακολούθως: 

 

� Πολυκριτήριος Μαθηµατικός Προγραµµατισµός (Multi-objective Mathematical 

Programming) 

 

� Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιµότητας (Multi-attribute Utility Theory) 
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� Θεωρία των Σχέσεων Υπεροχής (Outranking Relations Theory) 

 

� Αναλυτική-Συνθετική Προσέγγιση (Preference Disaggregation Approach) 

 

Οι τρεις τελευταίες µεθοδολογικές προσεγγίσεις, προσανατολίζονται στην 

αντιµετώπιση διακριτών προβληµάτων πολυκριτήριας ανάλυσης, ενώ ο 

πολυκριτήριος µαθηµατικός προγραµµατισµός προσανατολίζεται στην αντιµετώπιση 

συνεχών προβληµάτων. Ωστόσο, καµία µεθοδολογική προσέγγιση της πολυκριτήριας 

ανάλυσης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην επίλυση προβληµάτων του ενός ή του 

άλλου είδους. Κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η πολυκριτήρια θεωρία 

χρησιµότητας, η θεωρία των σχέσεων υπεροχής και αναλυτική-συνθετική 

προσέγγιση, σε συνδυασµό µε τεχνικές πολυκριτήριου µαθηµατικού 

προγραµµατισµού µπορούν να επιλύσουν συνεχή προβλήµατα. Αντίστοιχα, ο 

πολυκριτήριος µαθηµατικός προγραµµατισµός µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση 

διακριτών προβληµάτων.  

 

3.3 Θεωρία των Σχέσεων Υπεροχής  

 

Η Θεωρία των Σχέσεων Υπεροχής (Outranking Relations Theory) αποτελεί ένα από 

τα σηµαντικότερα θεωρητικά ρεύµατα στον χώρο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης 

Αποφάσεων. Αναπτυχθηκε στην Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και είναι 

πολύ στενά συνδεδεµένη µε το όνοµα του Bernard Roy που εισήγαγε την πολύ 

γνωστή οικογένεια µεθόδων ELECTRE, στα πλαίσια των µεθόδων των σχέσεων 

υπεροχής (outranking methods). Σύµφωνα µε το σκεπτικό του θεµελιωτή της, η 

θεωρία των σχέσεων υπεροχής δηµιουργεί µια σχέση προτίµησης (preference 

relation), που συνήθως ονοµάζεται σχέσης υπεροχής (outranking relation), µεταξύ 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων που αξιολογούνται σε διάφορα κριτήρια. Τελικός 

στόχος είναι η ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πλαισίου που επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση διµερών συγκρίσεων µεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων.  
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Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα αναπτύξουµε το θεωρητικό υπόβαθρο των σχέσεων 

υπεροχής, θα αναφερθούµε στην µεθοδολογία της οικογένειας µεθόδων ELECTRE, 

και θα περιγράψουµε εκτεταµένα την µέθοδο ELECTRE I στην επέκταση αυτής 

ELECTRE Iv.     

 

3.3.1 Η έννοια της Υπεροχής 

 

Σύµφωνα µε τον Roy (1991, 1996), µια σχέση υπεροχής είναι µια διµερής σχέση S στο 

σύνολο Χ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, τέτοια ώστε αν ,  x y είναι δύο 

εναλλακτικές δραστηριότητες του συνόλου, να ισχύει η σχέση xSy, αν και µόνο αν 

υπάρχουν αρκετές θετικές ενδείξεις για να δηλώσουν ότι «η εναλλακτική x  είναι 

τουλάχιστον τόσο καλή όσο η εναλλακτική y », ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει 

ουσιαστικός λόγος για να αντικρουστεί η παραπάνω δήλωση.  

 

Η γενική έννοια και ορισµός της σχέσης υπεροχής, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 

υιοθετείται από όλες τις µεθοδολογίες της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, αλλά ο 

τρόπος µε τον οποίο υλοποιείται διαφέρει, ανάλογα µε την µέθοδο. Στις περισσότερες 

µεθοδολογίες, η σχέση υπεροχής κατασκευάζεται µέσα από µια σειρά διµερών 

συγκρίσεων µεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός ότι οι 

διµερείς συγκρίσεις µπορούν να γίνουν µε πολλούς τρόπους, η αρχή της συµφωνίας – 

ασυµφωνίας (concordance – discordance principle) είναι κυρίαρχη στις περισσότερες 

µεθοδολογίες της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής. Βάσει της αρχής αυτής, «η 

εναλλακτική x  είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο η εναλλακτική y » αν: 

 

� η πλειοψηφία των κριτηρίων υποστηρίζει τον παραπάνω ισχυρισµό (συνθήκη 

συµφωνίας – concordance condition). 
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� η αντίθεση των άλλων κριτηρίων – της µειονότητας – δεν είναι τόσο ισχυρή 

(συνθήκη ασυµφωνίας – discordance condition). 

 

Με άλλα λόγια, η γενική ιδέα της σχέσης υπεροχής είναι ότι η σύγκριση δύο 

οποιωνδήποτε εναλλακτικών δραστηριοτήτων x  και y , βασίζεται στην ισχύ των 

ενδείξεων που υποστηρίζουν τον ισχυρισµό «η εναλλακτική x  είναι τουλάχιστον τόσο 

καλή όσο η εναλλακτική y » (θετικές ενδείξεις) καθώς και στην ισχύ των ενδείξεων 

κατά του ισχυρισµού αυτού (αρνητικές ενδείξεις). Εφόσον η ισχύς των θετικών 

ενδείξεων είναι υψηλή και ταυτόχρονα η ισχύς των αρνητικών ενδείξεων είναι 

περιορισµένη, τότε µπορεί να θεωρηθεί ότι η ισχύει η σχέση υπεροχής xSy. Με την 

βοήθεια της διµερούς σχέσης S µπορούν να µοντελοποιηθούν τρείς θεµελιώδεις 

καταστάσεις προτίµησης (Figueira et al, 2005), ως ακολούθως:  

 

� Κατάσταση Προτίµησης (Preference): xSy και όχι ySx, που συµβολίζεται 

xPy (η εναλλακτική x  προτιµάται αυστηρά της εναλλακτικής y ) ή ySx και 

όχι xSy, που συµβολίζεται yPx (η εναλλακτική y  προτιµάται αυστηρά της 

εναλλακτικής x ). 

 

� Κατάσταση Αδιαφορίας (Indifference): xSy και ySx, που συµβολίζεται xIy  

(η εναλλακτική x  είναι αδιάφορη της εναλλακτικής y , το οποίο σηµαίνει ότι 

οι εναλλακτικές έχουν την ίδια τιµή). 

 

� Κατάσταση Μη Συγκρισιµότητας (Incomparability): Όχι xSyκαι όχι ySx, 

που συµβολίζεται xRy(η εναλλακτική x  είναι µη συγκρίσιµη της 

εναλλακτικής y ). 

 

Παρατηρούµε ότι ενώ η κατάσταση προτίµησης (P) δεν είναι αντιµεταθετική 

( xPy y P⇒ x ), οι καταστάσεις αδιαφορίας (I) και µη συγκρισιµότητας (R) είναι 
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αντιµεταθετικές ( xIy yIx⇒ and xRy yRx⇒ ). Η σχέση της µη συγκρισιµότητας 

αποτελεί ένα σηµαντικό όφελος για τον αναλυτή που χρησιµοποιεί µοντέλα σχέσεων, 

καθώς στην περίπτωση αυτή µπορούν να µοντελοποιηθούν οι καταστάσεις όπου ο 

αποφασίζων δεν µπορεί, δεν θέλει ή δεν ξέρει να συγκρίνει δυο εναλλακτικές 

δραστηριότητες του Χ (Σίσκος, 2008). 

 

Από την άλλη µεριά, ο Roy (1991) πρότεινε τέσσερις θεµελιώδεις καταστάσεις για 

την µοντελοποίηση των προτιµήσεων, διακρίνοντας στο εσωτερικό της κατάστασης 

προτίµησης δύο άλλες καταστάσεις: την ισχυρή προτίµηση (strict preference) και την 

ασθενή προτίµηση (weak preference). Στην περίπτωση αυτή αρκεί να εισαχθεί µια 

ακόµα διµερής σχέση για να παραστήσει την κατάσταση της ασθενούς προτίµησης 

(σχέση Q). Το σύµβολο P παραπάνω θα εξακολουθήσει να αναπαριστά την 

κατάσταση ισχυρής προτίµησης. Έτσι, η κατάσταση ασθενούς προτίµησης ορίζεται 

ως ακολούθως: 

 

� Κατάσταση Ασθενούς Προτίµησης (Weak Preference): xQy αν υπάρχει 

δισταγµός µεταξύ των xIy  και xPy(όντας βέβαιοι ότι δεν θα ισχύει η σχέση 

yPx) ή yQx αν υπάρχει δισταγµός µεταξύ των xIy  και yPx (όντας βέβαιοι 

ότι δεν θα ισχύει η σχέση xPy) 

 

Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστκό της σχέσης υπεροχής είναι ότι δεν είναι απαραίτητα 

µεταβατική (transitive) ή πλήρης (complete). Συγκεκριµένα, στην θεωρία των 

σχέσεων υπεροχής θεωρείται ότι οι προτιµήσεις του αποφασίζοντα δεν ακολουθούν 

απαραίτητα τη µεταβατική ιδιότητα, η δε πλήρης αξιολόγηση των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων δεν είναι πάντα εφικτή, ειδικά σε πολλές πρακτικές εφαρµογές. Για 

παράδειγµα, συχνά υπάρχουν εναλλακτικές µε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηρικά τα οποία 

τις καθιστούν µη συγκρίσιµες µε άλλες εναλλακτικές. Στην περίπτωση αυτή η πλήρης 

κατάταξη των εναλλακτικών δεν λαµβάνει υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες, στοιχείο 

που µπορεί να αποδειχτεί σηµαντικό για τον αποφασίζοντα. Αξίζει τέλος να 

σηµειωθεί ότι οι µέθοδοι της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής κατατάσσονται στην 
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οµάδα των µεθόδων µη κυρτής βελτιστοποίησης, που προτείνουν έναν νέο, µη 

γραµµικό, τρόπο επίλυσης των προβληµάτων απόφασης, που βασίζεται εξ’ολοκλήρου 

στην θεωρία των γραφηµάτων. 

 

3.3.2 Μέθοδοι ELECTRE  

 

Οι µέθοδοι ELECTRE (Roy, 1968; 1991; 1996; Roy & Bouyssou, 1993; Roy & 

Vincke, 1984; Pirlot, 1997; Bouyssou, 2001; Figueira et al., 2005; Roy & Slowinski, 

2008) αποτελούν την πρώτη και σηµαντικότερη κατηγορία µεθόδων που βασίστηκε 

στο µοντέλο των σχέσεων υπεροχής. Οι µέθοδοι ELECTRE διαφοροποιούνται 

µεταξύ τους ως προς την προβληµατική στην οποία ανταποκρίνονται και τον τύπο 

των κριτηρίων που χρησιµοποιούν. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να αναφερθούµε 

στις µεθόδους ELECTRE I (Roy, 1968) και την παραλλαγή αυτής ELECTRE Iv 

(Maystre et al., 1994; Figueira et al., 2005), ELECTRE II (Roy & Bertier, 

1971;1973),  ELECTRE III (Roy, 1978), ELECTRE IV (Hugonnard & Roy, 1982), 

ELECTRE Is (Roy & Skalka, 1984) και ELECTRE TRI (Roy & Bouyssou, 1993). 

Όλες οι παραπάνω µέθοδοι ELECTRE, όπως άλλωστε και όλες οι µέθοδοι της 

θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, λειτουργούν σε δύο στάδια. Στο  πρώτο στάδιο 

αναπτύσσεται η σχέση υπεροχής βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο αποφασίζων, 

ενώ στο δεύτερο στάδιο χρησιµοποιούνται ευρεστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση 

της σχέσης υπεροχής µε σκοπό την αξιολόγηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων.  

 

3.3.3 Η µέθοδος ELECTRE I/ELECTRE Iv 

 

Η µέθοδος ELECTRE I (Roy, 1968) αποσκοπεί στην επίλυση προβληµάτων 

επιλογής. Αντικειµενικός στόχος των συγκεκριµένων προβληµάτων είναι να 

βοηθήσουν τον αποφασίζοντα να επιλέξει ένα υποσύνολο εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων, όσο το δυνατό µικρότερο, µέσω του οποίου να µπορεί τελικά να 

επιλεγεί µια (η πιο κατάλληλη) εναλλακτική δραστηριότητα. Η µέθοδος ELECTRE 
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I λειτουργεί σε δύο στάδια: (1) την ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής, και (2) την 

εκµετάλευση της σχέσης υπεροχής για την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων. Στην συνέχεια περιγράφεται η ELECTRE Iv, όπως αυτή 

αναφέρεται από τους Maystre et al (1994) και Figueira et al (2005), η οποία είναι µια 

παραλλαγή-επέκταση της ELECTRE I που ενσωµατώνει το κατώφλι αδιαφορίας 

(indifference threshold) και το κατώφλι βέτο (veto threshold).    

 

3.3.3.1 Στάδιο 1: Ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής 

 

Ας θεωρήσουµε ένα πεπερασµένο σύνολο εναλλακτικών δραστηριοτήτων Χ που 

αξιολογείται σε ένα σύνολο 1 2{ , ,..., }nN a a a=  κριτηρίων. Ένα σηµαντικό βήµα στην 

σύγκριση δυο εναλλακτικών 1 2( , ,..., )nx x x x=  και 1 2( , ,..., )ny y y y= , είναι να 

γνωρίζουµε πώς αυτές συγκρίνονται σε κάθε κριτήριο. Η µέθοδος ELECTRE I/ 

ELECTRE Iv χρησιµοποιεί ένα παραδοσιακό µοντέλο προτίµησης για τον σκοπό 

αυτό: µια πλήρη και µεταβατική σχέση διµερών συγκρίσεων jS , ορισµένη για κάθε 

κριτήριο j N∈ , όπου j j jx S y  σηµαίνει ότι η εναλλακτική δραστηριότητα x κρίνεται  

τουλάχιστον εξίσου καλή όσο και η εναλλακτική δραστηριότητα y στο κριτήριο j N∈  

(Bouyssou, 2001). ∆εδοµένου ότι το σύνολο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων Χ 

είναι πεπερασµένο, µπορούµε να υποθέσουµε ότι υπάρχει µια πραγµατική συνάρτηση 

jg  τέτοια ώστε, ( ) ( ),  j j j j j j jx S y g x g y j N⇔ ≥ ∀ ∈ (Fishburn, 1970).  

 

Η ανάλυση της σχέσης xSy βασίζεται στην διάκριση του συνόλου N των κριτηρίων 

σε δύο σύνολα: (1) το σύνολο συµφωνίας (concordance coalition) 

( ) { : ( ) ( ) }j j j j jC xSy j N g y g x q= ∈ − ≤  και (2) το σύνολο ασυµφωνίας (discordance 

coalition) ( ) { : ( ) ( ) }j j j j jD xSy j N g y g x q= ∈ − > , όπου 0jq ≥  είναι ένα κατώφλι 

αδιαφορίας (indifference threshold) που σχετίζεται µε κάθε κριτήριο j N∈  (Roy, 

1991). Η σχέση xSy, και κατ’επέκταση ο ισχυρισµός «η εναλλακτική δραστηριότητα x 

κρίνεται τουλάχιστον εξίσου καλή όσο και η εναλλακτική δραστηριότητα y» γίνεται 
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αποδεκτή, αν το σύνολο συµφωνίας ( )C xSy  είναι αρκετά «σηµαντικό» (συνθήκη 

συµφωνίας - concordance condition), και αν για οποιοδήποτε από τα κριτήρια του 

συνόλου ασυµφωνίας ( )D xSy  «η διαφορά προτίµησης» υπέρ της εναλλακτικής 

δραστηριότητας y θεωρείται αρκετά «µεγάλη» (συνθήκη ασυµφωνίας – discordance 

condition). 

 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η συνθήκη συµφωνίας, υπολογίζεται ο δείκτης 

συµφωνίας (concordance index) ( , )C x y , βάσει της παρακάτω σχέσης: 

 

 ( )( , )
j

j C xSy

j
j N

w

C x y
w

∈

∈

=
∑

∑
  (3.1) 

 

όπου jw  είναι το βάρος που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο j N∈ . Ο δείκτης 

συµφωνίας ( , )C x y  παίρνει τιµές στο διάστηµα [0, 1], και εκφράζει την σχετική 

σηµασία  (relative importance) του συνόλου συµφωνίας ( )C xSy  επί του σύνολου N των 

κριτηρίων. Με βάση τα παραπάνω, η πραγµατική ισχύς του συνόλου συµφωνίας 

( )C xSy , κρίνεται µέσα από την σύγκριση του δείκτη συµφωνίας µε ένα κατώφλι 

συµφωνίας (concordance threshold), [0,1]s∈ . Αν ( , )C x y s≥ , υπάρχουν αρκετές 

θετικές ενδείξεις για την υποστήριξη του ισχυρισµού xSy. Αν από την άλλη µεριά, 

( , )C x y s< , τότε µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν αρκετές 

θετικές ενδείξεις για την υποστήριξη του ισχυρισµού xSy. Ο παραπάνω έλεγχος 

ονοµάζεται έλεγχος συµφωνίας (concordance test).  

 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το κατώφλι συµφωνίας [0,1]s∈ , αναπαριστά την 

αυστηρότητα της αξιολόγησης (∆ούµπος, 2003). Εάν για παράδειγµα τεθεί 1s≈ , 

αυτό σηµαίνει ότι για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισµός της διµερούς σχέσης S θα πρέπει 

να υπάρχει σχεδόν «οµοφωνία» των κριτηρίων που να την υποστηρίζει, δηλαδή το 
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σύνολο των κριτηρίων του συνόλου Ν θα πρέπει να ανήκει στο σύνολο συµφωνίας. 

Όσο πιο µικρή τιµή τίθεται για το s, τόσο λιγότερο αυστηρή γίνεται η αξιολόγηση. 

Τιµές του s µικρότερες του 0,5 (50%) πρακτικά δεν έχουν νόηµα καθώς στην 

περίπτωση αυτή είναι πιθανή η επιβεβαίωση του ισχυρισµού xSyµε την µειοψηφία 

των κριτηρίων. Κατ’ επέκταση, το κατώφλι συµφωνίας s πρέπει να ορίζεται µετά τον 

υπολογισµό του ( , )C x y , ώστε να επιτρέπει τον θετικό έλεγχο συµφωνίας σε ένα 

ικανό αριθµό ζευγών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, παίρνοντας την υψηλότερη 

δυνατή τιµή κοντά στο 1 (Σίσκος, 2008). Μια συνήθης επιλογή είναι να τεθεί το s 

στο διάστηµα [0,6, 0,7]. 

 

Επιπλέον πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο διαχωρισµός του συνόλου Ν των 

κριτηρίων σε σύνολο συµφωνίας ( )C xSy  και σύνολο ασυµφωνίας ( )D xSy , και 

κατ’επέκταση ο υπολογισµός του δείκτη συµφωνίας ( , )C x y , βασίζονται σε 

τυποποιηµένες συγκρίσεις. Αυτό σηµαίνει ότι, αν αλλάξουµε την συνάρτηση jg  

χωρίς να αλλάξουµε τις διµερείς σχέσεις jS , οι τιµές του δείκτη συµφωνίας δεν θα 

επηρεαστούν (Bouyssou, 2001).   

  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συµφωνίας, το στάδιο ανάπτυξης της σχέσης 

υπεροχής περνά σε µια δεύτερη φάση, που ονοµάζεται έλεγχος ασυµφωνίας 

(discordance test). Ο έλεγχος αυτός στην ουσία εξετάζει την ισχύ των 

ενδείξεων που απορρίπτουν τον ισχυρισµό xSy, µέσω του υπολογισµού του δείκτη 

ασυµφωνίας (discordance index) ( , )D x y (Roy, 1991). Είναι: 

 

                              

0,  αν ( ) ( )

( , )

1,  αν ( ) ( )

j j j j j

j

j j j j j

g y g x v

D x y

g y g x v

− ≤


= 
 − >

, ( )j D xSy∈  (3.2) 
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Η µη αρνητική παράµετρος jv , ( )j D xSy∈  ονοµάζεται κατώφλι βέτο (veto 

threshold). Το κατώφλι βέτο καθορίζει την ελάχιστη διαφορά ( ) ( )j j j j jg y g x q− >  

πάνω από την οποία, η υπεροχή της εναλλακτικής δραστηριότητας y έναντι της x 

στο κριτήριο ( )j D xSy∈ , είναι τόσο σηµαντική έτσι ώστε ο ισχυρισµός xSy να µην 

ευσταθεί για το συγκεκριµένο κριτήριο, ασχέτως από την επίδοση της εναλλακτικής 

δραστηριότητας y στα άλλα κριτήρια του συνόλου ασυµφωνίας. Προφανώς, δεν 

είναι δυνατό όλα τα κριτήρια να µπορούν να θέσουν βέτο. Αυτό εν πολλοίς 

εξαρτάται από την φύση των κριτηρίων και από την λογική που ακολουθεί ο 

αποφασίζοντας.  

  

Με βάση τους ελέγχους συµφωνίας και ασυµφωνίας, η ανάπτυξη της σχέσης 

υπεροχής στην µέθοδο ELECTRE I/ELECTRE Iv, µπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

 

 

( , )

( , ) 0,   ( )j

C x y s

xSy

D x y j D xSy

 ≥


⇔ 
 = ∀ ∈

 (3.3) 

 

Αυτό σηµαίνει ότι ο ισχυρισµός «η εναλλακτική δραστηριότητα x κρίνεται 

τουλάχιστον εξίσου καλή όσο και η εναλλακτική δραστηριότητα y» είναι σωστός αν και 

µόνο αν η ισχύς των θετικών ενδείξεων της υπεροχής της εναλλακτικής 

δραστηριότητας x είναι υψηλή ( ( , )C x y s≥ ) και ταυτόχρονα κανένα κριτήριο που 

ανήκει στο σύνολο ασυµφωνίας ( )D xSy  δεν θέτει βέτο ( ( , ) 0,   ( )jD x y j D xSy= ∀ ∈ ). 

 

Παρατήρηση: Στην µέθοδο ELECTRE I/ELECTRE Iv, αλλά και γενικότερα 

στην θεωρία των σχέσεων υπεροχής, τα βάρη ,  jw j N∈ , δεν υποδηλώνουν 

βαθµούς παραχώρησης (trade-offs) µεταξύ κριτηρίων, αλλά ουσιαστικά την ισχύ 

κάθε κριτηρίου σε µια διαδιακασία «ψηφοφορίας» µεταξύ τους. Με άλλα λόγια είναι 

χρήσιµο να ερµηνεύουµε το βάρος jw  σαν τον «αριθµό των ψήφων» που δίνεται στο 
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κριτήριο  j N∈  (ανεξάρτητα από την επιλογή της συνάρτησης jg ). Για παράδειγµα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια δεν είναι ισοβαρή, ένας δείκτης συµφωνίας 

( , ) 0,75C x y =  σηµαίνει ότι το 75% των «ψήφων» των κριτηρίων υποστηρίζει την 

ισχύ του ισχυρισµού xSy. 

 

3.3.3.2 Στάδιο 2: Εκµετάλλευση της σχέσης υπεροχής  

 

Στο δεύτερο στάδιο της µεθόδου ELECTRE I/ELECTRE Iv, και µετά την 

ολοκλήρωση της ανάπτυξης της σχέσης υπεροχής, θα πρέπει να γίνει χρήση της 

τελευταίας µε στόχο την αναγνώριση ενός όσο το δυνατόν µικρότερου υποσυνόλου 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων, από το οποίο µπορεί να επιλεγεί η καλύτερη 

εναλλακτική δραστηριότητα. Ένα τέτοιο υποσύνολο µπορεί να καθοριστεί µε την 

βοήθεια της έννοιας του πυρήνα γραφήµατος (graph kernel) (Roy & Bouyssou, 1993; 

Figueira et al, 2005; Σίσκος, 2008).  

 

Συγκεκριµένα, κατασκευάζεται το γράφηµα υπεροχής (outranking graph), οι κορυφές 

του οποίου αντιστοιχούν στις υπό εξέταση εναλλακτικές δραστηριότητες ενώ κάθε 

τόξο από την κορυφή x στην κορυφή y ( x y→ ) υποδηλώνει την σχέση υπεροχής 

xSy. Από το γράφηµα αυτό καθορίζεται το σύνολο των καλύτερων εναλλακτικών, 

που µε την σειρά του διαµορφώνει τον πυρήνα του γραφήµατος. Ως πυρήνας K του 

γραφήµατος υπεροχής θεωρείται ένα υποσύνολο κορυφών (εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων) του γραφήµατος που διαθέτει τις ακόλουθες δύο ιδιότητες: (1) 

,   :y K x K xSy∀ ∉ ∃ ∈  και (2) , ,  x y K xRy∀ ∈ . Σύµφωνα µε την πρώτη ιδιότητα, για 

κάθε εναλλακτική δραστηριότητα y εκτός του πυρήνα θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον µια εναλλακτική x εντός του πυρήνα τέτοια ώστε xSy. ∆ηλαδή για κάθε 

y K∉  θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα τόξο x y→ , όπου x K∈ . Σύµφωνα µε 

την δεύτερη ιδιότητα, δεν µπορεί να υπάρχει σχέση προτίµησης (P) ή αδιαφορίας (I) 

µεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων του πυρήνα. Με άλλα λόγια οι 

εναλλακτικές δραστηριότητες του πυρήνα θα πρέπει να είναι µη συγκρίσιµες. 
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Κάθε γράφηµα που δεν έχει κυκλώµατα, δηλαδή ακολουθίες τόξων που 

διαµορφώνουν κλειστές διαδροµές που ξεκινούν και καταλήγουν στην ίδια κορυφή, 

έχει πυρήνα που είναι µοναδικός (∆ούµπος, 2003). Αντίθετα, στην περίπτωση που το 

γράφηµα διαθέτει κυκλώµατα, ο εντοπισµός του πυρήνα µπορεί να µην είναι 

προφανής, ενώ παράλληλα είναι πιθανό να µην υπάρχει καθόλου πυρήνας. Στην 

περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η αντικατάσταση των κυκλωµάτων µε εικονικές 

κορυφές, ώστε να διευκολυνθεί η ανάλυση του γραφήµατος. Για παράδειγµα, στο 

Σχήµα 3.3, φαίνεται ένα κύκλωµα που αποτελείται από τις εναλλακτικές 

δραστηριότητες 4x  και 5x . Στο γράφηµα υπάρχουν δύο πυρήνες, οι 1 2 4 7{ , , }K x x x=  

και 2 2 5 7{ , , }K x x x=  (αριστερό τµήµα Σχήµατος 3.3). Εάν το κύκλωµα 

αντικατασταθεί από την εικονική κορυφή Τ (δεξιό τµήµα Σχήµατος 3.3), τότε ο 

πυρήνας του νέου γραφήµατος είναι ο 3 2 7{ , , }K x T x= .  

 

 

Σχήµα 3.3: Πυρήνας σε γράφηµα υπεροχής 

 

3.3.3.3 Κριτική της µεθόδου ELECTRE I/ELECTRE Iv 

 

Η µέθοδος ELECTRE I, στην µορφή της ELECTRE Iv, παρά τον ρεαλισµό που την 

χαρακτηρίζει και την ευρεία χρήση της σε πραγµατικές εφαρµογές, δεν διαθέτει την 

απαραίτητη θεωρητική βάση χαρακτηρισµού της. ∆ηλαδή, παρά τις επιµέρους 

προσπάθειες πολλών ερευνητών, δεν έχουν προσδιοριστεί επαρκώς οι συνθήκες κάτω 
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από τις οποίες το µοντέλο απόφασης ενός ατόµου είναι η ELECTRE I (Σίσκος, 2008). 

Το ίδιο συµβαίνει και στις µεθόδους ELECTRE II, III, IV, Is και TRI. 

 

Επιπλέον, τα κατώφλια βέτο jv , ( )j D xSy∈  δεν µπορούν να προσδιοριστούν στην 

περίπτωση κατά την οποία τα κριτήρια διάταξης περιλαµβάνουν ποιοτικές κλίµακες 

τιµών, παρά µόνο µε την αυθαίρετη ποσοτικοποίηση των τελευταίων. Για τον λόγο 

αυτό, χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα σύνολα διαφωνίας (ensembles de discordance), 

δηλαδή ζεύγη τιµών της κλίµακας, π.χ. {(κακός, άριστος), (µέτριος, άριστος)} για µια 

κλίµακα τιµών: κακός, µέτριος, καλός, πολύ καλός, άριστος, των οποίων η εµφάνιση 

υπέρ της εναλλακτικής δραστηριότητας y  προκαλεί βέτο του κριτηρίου στην 

υπεροχή της x  έναντι της y  (Σίσκος, 2008). Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι τα 

κατώφλια βέτο δηµιουργούν προβλήµατα στους µη εξοικειωµένους αναλυτές µε την 

µέθοδο. Προκειµένου να διευκολυνθεί ένας αποφασίζων στην εξωτερίκευση αυτών 

των παραµέτρων, ο αναλυτής πρέπει να παρουσιάσει στον αποφασίζοντα ζεύγη 

εικονικών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπου η πρώτη υπερτερεί της δεύτερης σε 

όλα τα κριτήρια εκτός από ένα, του οποίου και αναζητείται το κατώφλι βέτο. Στο 

τελευταίο κριτήριο αυξάνεται συνεχώς η διαφορά υπέρ της δεύτερης εναλλακτικής 

δραστηριότητας, έως ότου ο αποφασίζων δηλώσει ότι η πρώτη εικονική εναλλακτική 

δραστηριότητα δεν υπερέχει πλέον της δεύτερης. Η ελάχιστη ανεκτή διαφορά για την 

υπεροχή της πρώτης εναλλακτικής δραστηριότητας είναι το κατώφλι βέτο του 

κριτηρίου (Σίσκος, 2008). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ανάλογα προβλήµατα 

εξοικείωσης και υπολογισµού εµφανίζονται και στην περίπτωση των κατωφλιών 

αδιαφορίας όπως αυτά ορίζονται στην ELECTRE Iv.  

 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι προκειµένου η ανταπόκριση στην προβληµατική 

της επιλογής να είναι η καλύτερη δυνατή, ο αναλυτής µπορεί να εφαρµόσει την 

ELECTRE I/ELECTRE Iv αρκετές φορές στα πλαίσια µιας ανάλυσης ευαισθησίας, 

τόσο για τον εντοπισµό ενός πυρήνα µε µια µόνο εναλλακτική δραστηριότητα, όσο 

και για την διαπίστωση της ευστάθειας του αποτελέσµατος. 
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4.1 Εισαγωγή  

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται λεπτοµερώς η γενική µορφή του προτεινόµενου 

µεθοδολογικού πλαισίου υποστήριξης της εξόρυξης δεδοµένων. Ειδικότερα, 

αναπτύσσεται ένα νέο µέτρο ανοµοιότητας (dissimilarity measure), στο οποίο η σχέση 

µεταξύ δύο κατηγορικών αντικειµένων καθορίζεται από την σύγκρισή τους, όχι ως 

ενιαία αντικείµενα όπως συµβαίνει µέχρι τώρα στα υπάρχοντα µέτρα ανοµοιότητας, 

αλλά αναλυτικά, δηλαδή για κάθε ζεύγος χαρακτηριστικών των αντικειµένων 

ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, βάσει του νέου µέτρου ανοµοιότητας, για να γίνει η 

αντιστοίχιση ενός κατηγορικού αντικειµένου σε µια κλάση (στην εφαρµογή της 

ταξινόµησης) ή οµάδα (στην εφαρµογή της οµαδοποίησης), δεν είναι απαραίτητη η 

πλήρης ταύτιση του µε το άλλο αντικείµενο. 

 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θεωρούµε, ότι το ένα από τα δύο συγκρινόµενα 

κατηγορικά αντικείµενα, είναι εκ των προτέρων ορισµένο, δηλαδή είναι ήδη γνωστή 

η κλάση ή η οµάδα στην οποία ανήκει. Επιπλέον, το αντικείµενο αυτό, µπορεί να 

αποτελεί στοιχείο της βάσης δεδοµένων (π.χ. το κέντρο µιας οµάδας), ή να είναι 

εξαγόµενο της εκπαίδευσης τµήµατός της (π.χ. ένας κανόνας απόφασης). Στην 

συνέχεια του κεφαλαίου το παραπάνω εξ’αρχής ορισµένο αντικείµενο θα ονοµάζεται 

«γνωστή οντότητα» και η κλάση ή οµάδα στην οποία ανήκει «γνωστή δοµή». 

Επιπλέον θα θεωρείται ότι κάθε βάση δεδοµένων περιλαµβάνει αρκετά από τα 

αντικείµενα αυτά, τα οποία είτε θα εντάσσονται σε ένα υποσύνολο της βάσης 

δεδοµένων στην περίπτωση που αποτελούν στοιχεία της, είτε θα εντάσσονται σε ένα 

ανεξάρτητο σύνολο στην περίπτωση που αποτελούν εξαγόµενα της εκπαίδευσής της. 

Θα δούµε αργότερα στα Κεφάλαια 5 και 6, ότι την θέση των «γνωστών οντοτήτων» 

θα καταλάβουν αντίστοιχα οι κανόνες απόφασης (ταξινόµηση) και τα κέντρα των 

οµάδων (οµαδοποίηση).  

 

Η θεµελίωση του νέου µέτρου ανοµοιότητας στηρίζεται στον επαναπροσδιορισµό και 

την επέκταση υφιστάµενων σχετικών µεθόδων της εξόρυξης δεδοµένων, εισάγοντας 
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σε αυτές, τροποποιηµένες και κατάλληλα προσαρµοσµένες έννοιες και διαδικασίες 

από την πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, και ειδικότερα από την µέθοδο 

ELECTRE I (Roy, 1968) και την επέκταση αυτής ELECTRE Iv (Maystre et al., 1994; 

Figueira et al., 2005) της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής. Η χρήση της ELECTRE I/ 

ELECTRE Iv στο συγκεκριµένο βήµα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού η διαδικασία 

ανάθεσης ενός αντικειµένου στην κατάλληλη «γνωστή δοµή», δεν είναι ουσιαστικά 

τίποτα διαφορετικό από την επιλογή, υπό δεδοµένες συνθήκες, της βέλτιστης 

«γνωστής οντότητας» και κατ’επέκταση της «γνωστής δοµής» που αντιστοιχεί σε 

αυτή.  

 

4.1.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση µέτρων ανοµοιότητας 

 

Η έρευνα για την εύρεση κατάλληλων µέτρων ανοµοιότητας (dissimilarity measures) 

µεταξύ κατηγορικών δεδοµένων, για διάφορες εφαρµογές, είναι αρκετά παλιά. 

Σύµφωνα µε τους Boriah et al (2008) και Boutsinas & Papastergiou (2008), ο Pearson 

πρότεινε ένα στατιστικό µέτρο Χ2 (chi-square statistic) στα τέλη του 19ου αιώνα, 

µέτρο που συχνά χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας κατηγορικών 

δεδοµένων σε ένα πίνακα συχνοτήτων (contingency table). Το µέτρο αυτό αργότερα 

τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε, ορίζοντας έτσι µια σειρά από άλλα µέτρα (Pearson, 

1916; Maung, 1941; Cramer, 1946).  

 

Πιο πρόσφατα, οι Stanfill & Waltz (1986) πρότειναν το µέτρο επικάλυψης (overlap 

measure), το οποίο ορίζει την οµοιότητα/ανοµοιότητα βάσει του αριθµού των 

χαρακτηριστικών στα οποία υπάρχει ταύτιση ή όχι στις αντίστοιχες τιµές τους για τα 

υπό σύγκριση αντικείµενα (matching/mismatching). Ένα µέτρο επικάλυψης ορίζει 

την οµοιότητα µεταξύ δυο κατηγορικών αντικειµένων αναθέτωντας την τιµή 0 αν οι 

αντίστοιχες τιµές των αντικειµένων για ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό είναι 

ταυτόσηµες, και την τιµη 1 αν είναι διαφορετικές. Ο βαθµός της οµοιότητας 

(similarity) ανάµεσα σε αυτά τα δύο κατηγορικά αντικείµενα, είναι ανάλογος του 

αριθµού των χαρακτηριστικών στα οποία τα αντικείµενα ταυτίζονται, ενώ προφανώς 
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ο βαθµός ανοµοιότητας (dissimilarity) είναι ανάλογος του αριθµού των 

χαρακτηριστικών στα οποία τα αντικείµενα δεν ταυτίζονται. Λόγω της απλότητάς του 

και της ευκολίας στην χρήση του, το µέτρο επικάλυψης είναι το πλέον συνηθισµένο 

µέτρο οµοιότητας/ανοµοιότητας για κατηγορικά δεδοµένα (Boriah et al., 2008; 

Boutsinas & Papastergiou, 2008). Επιπρόσθετα, µερικές προσεγγίσεις για κατηγορικά 

δεδοµένα βασισµένες στην γειτνίαση (neighborhood-based approaches) (π.χ. Guha et 

al., 2000; Le & Ho, 2005; Ahmad & Dey, 2007), χρησιµοποιούν έννοιες οµοιότητας 

(συνήθως το µέτρο επικάλυψης), για τον ορισµό της γειτονιάς ενός κατηγορικού 

αντικειµένου.  

 

Μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβληµα της οµοιότητας/ανοµοιότητας 

κατηγορικών αντικειµένων βασίζεται στον αριθµητικό προ-υπολογισµό 

(precomputing) των υποθετικών αποστάσεων των τιµών µεταξύ διαφόρων 

χαρακτηριστικών των αντικειµένων αυτών. Στην απλούστερη των περιπτώσεων, ο 

χρήστης είναι σε θέση να παρέχει ένα πίνακα ανοµοιότητας (dissimilarity matrix), 

όπου καταγράφεται, η κατά την γνώµη του, εγγύτητα µεταξύ των παραπάνω τιµών. Ο 

Dunn-Rankin (1983) αναφέρει µερικές από τις µεθόδους για τον καθορισµό των 

παραπάνω υποθετικών αποστάσεων, ενώ οι Cheng et al (2004) δίνουν έναν αυτόµατο 

τρόπο καθορισµού τους. Μια διαφορετική λογική της προσέγγισης του προ-

υπολογισµού των υποθετικών αποστάσεων είναι η πολυδιάστατη κλιµακοποίηση 

(multidimensional scaling) (Cox & Cox, 1994), η οποία µετατρέπει το πρόβληµα σε 

ένα µικρότερης διάστασης, Ευκλείδιο χώρο, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των σηµείων 

ταυτίζονται µε τις καθοριζόµενες από τον χρήστη, αρχικές ανοµοιότητες 

(dissimilarities) µεταξύ των τιµών των χαρακτηριστικών. Μέσα στα πλαίσια της προ-

υπολογιστικής προσέγγισης µπορούν ακόµα να αναφερθούν µέθοδοι που αφορούν 

αποκλειστικά συµβολικά αντικείµενα (symbolic objects) (Malerba et al., 2001) ή 

µεθόδοι που χρησιµοποιούν την προ-υπολογιστική προσέγγιση έµµεσα, λόγω του 

είδους της γνώσης που υπάρχει για τα δεδοµένα (Fisher, 1987; Esposito et al., 1992). 

 

Ακόµα, αξίζει να αναφέρουµε την προσέγγιση οµαδοποίησης κατηγορικών 

αντικειµένων η οποία βασίζεται στα σηµασιολογικά µέτρα οµοιότητας (semantic 

similarity measures) στις οντολογίες (ontologies). Ένα σηµασιολογικό µέτρο 
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οµοιότητας αξιολογεί την ισχύ της σηµασιολογικής σύνδεσης µεταξύ δύο εννοιών 

(concepts) µιας ή και δύο διαφορετικών οντολογιών (Rada et al., 1989). Στην διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετά σχετικά µέτρα, όπως π.χ. αυτά των Sussna 

(1993), Wu & Palmer (1994), Resnik (1995), Leacock & Chodorow (1998), Lin 

(1998) και Boutsinas & Papastergiou (2008). 

 

Τέλος, άλλα µέτρα οµοιότητας/ανοµοιότητας περιλαµβάνουν τα προτεινόµενα από 

τους Gambaryan (1964), Goodall (1966), Smirnov (1968), Burnaby (1970), 

Anderberg (1973) και Eskin et al (2002). 

 

4.2  Περιγραφή προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου 

 

4.2.1 Γενικά 

 

Η έννοια της οµοιότητας/ανοµοιότητας όπως αυτή ορίζεται στο µέτρο επικάλυψης, 

αποτελεί την βάση του µέτρου ανοµοιότητας του αλγορίθµου οµαδοποίησης k-modes 

(Huang, 1998). Το µέτρο αυτό είναι απλό, εύκολο στην χρήση και γι’αυτό εξαιρετικά 

διαδεδοµένο. Σηµαντικό κοµµάτι του µέτρου ανοµοιότητας που εισάγεται µε την 

διατριβή αυτή, ανεξαρτήτως εφαρµογών, βασίζεται στην αναπροσαρµογή/επέκταση 

του παραπάνω µέτρου ανοµοιότητας.  

 

Ειδικότερα, αν x, y είναι 2 κατηγορικά αντικείµενα που περιγράφονται από n 

χαρακτηριστικά, και ,  
j jx yn n  είναι το πλήθος των αντικειµένων της βάσης δεδοµένων 

που περιλαµβάνουν τις τιµές ,  j jx y  στο j χαρακτηριστικό τους, το µέτρο 

ανοµοιότητας του k-modes τυπικά ορίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 
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Βάσει της σχέσης 4.1 η σχέση µεταξύ δύο αντικειµένων µιας βάσης δεδοµένων 

καθορίζεται από την σύγκρισή τους ως ενιαία αντικείµενα, και όχι αναλυτικά, δηλαδή 

για κάθε ζεύγος χαρακτηριστικών ξεχωριστά. Αυτή η γενικότητα της σύγκρισης έχει 

σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση ή παράβλεψη σε πολλές περιπτώσεις, της 

επίδρασης των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα δεδοµένα, οδηγώντας βεβαίως 

και σε διαφορετικά (χειρότερα στις περισσότερες περιπτώσεις) αποτελέσµατα.  

 

Ενδεικτικό της διαφοράς µεταξύ των δύο παραπάνω αντιλήψεων είναι το γεγονός, ότι 

στην περίπτωση που τα αντικείµενα συγκρίνονται σαν ενιαία σύνολα, αν δεν υπάρχει 

απόλυτη ταύτιση µεταξύ τους, αυτά δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να θεωρηθούν 

όµοια, πράγµα που δεν ισχύει στην περίπτωση της αναλυτικότερης σύγκρισής τους. 

Επιπλέον, υποβαθµίζεται ή παραβλέπεται η σηµασία της ισχύος της βαρύτητας των 

χαρακτηριστικών των αντικειµένων, ενώ ταυτόχρονα δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη 

ο αρνητικός ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά 

αυτά, στην ανάθεση ενός εκ των αντικειµένων σε µια «γνωστή δοµή».  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο στοχεύει, 

µέσα από το νέο µέτρο ανοµοιότητας, στην δηµιουργία µιας σχέσης οµοιότητας 

µεταξύ ενός κατηγορικού αντικειµένου και µιας «γνωστής οντότητας» σε µια βάση 

δεδοµένων, διαφοροποιώντας την σχέση υπεροχής της ELECTRE I/ ELECTRE Iv 

µέσω της κατάλληλης προσαρµογής του τρόπου ορισµού της, στην λογική της 

εξόρυξης δεδοµένων.  
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Έτσι, στα πλαίσια του πρώτου σταδίου, η σχέση υπεροχής προσαρµόζεται και 

µετατρέπεται σε µια νέα σχέση, αυτή της οµοιότητας. Η σχέση αυτή, µέσα από την 

υλοποίηση των κατάλληλων προϋποθέσεων, έχει ως στόχο να διερευνήσει και να 

ανακαλύψει την πιθανή οµοιότητα ανάµεσα στα αντικείµενα µιας βάσης δεδοµένων 

και των «γνωστών οντοτήτων» της. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται σε µια 

σειρά από διαδοχικά βήµατα, κατάλληλα προσαρµοσµένες, οι έννοιες της 

συµφωνίας-ασυµφωνίας, καθώς και µια σειρά παραµέτρων όπως το κατώφλι 

αδιαφορίας, ο δείκτης και το κατώφλι συµφωνίας και το κατώφλι βέτο.  

 

Σηµαντικό ρόλο στην τροποποίηση και µετατροπή της σχέσης υπεροχής σε σχέση 

οµοιότητας διαδραµατίζει και η διαφορά της έννοιας του κριτηρίου από το 

χαρακτηριστικό (attribute) που χρησιµοποιεί η εξόρυξη δεδοµένων. Ειδικότερα, το 

γεγονός ότι η αριθµητική περιγραφή µιας εναλλακτικής δραστηριότητας x σε ένα 

χαρακτηριστικό είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη αριθµητική περιγραφή 

µιας άλλης εναλλακτικής δραστηριότητας y, δεν σηµαίνει επ’ουδενί ότι η x υπερέχει 

της y (∆ούµπος & Ζοπουνίδης, 2001). Όπως θα δούµε ωστόσο στην διαδικασία 

δόµησης του νέου µεθοδολογικού πλαισίου της εξόρυξης δεδοµένων, η ταύτιση ή όχι 

των τιµών δύο χαρακτηριστικών, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της διαδικασίας 

αυτής µε έννοιες της πολυκριτήριας ανάλυσης, µπορούν να στηρίξουν την έννοια της 

οµοιότητας, θεωρητικά και πρακτικά, όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

Στο δεύτερο στάδιο τώρα, κατ’αντιστοιχία µε την εκµετάλευση της σχέσης υπεροχής 

της ELECTRE I/ ELECTRE Iv µέσω του πυρήνα γραφήµατος, γίνεται η εκµετάλευση 

της αναπτυχθείσας σχέσης οµοιότητας. Ουσιαστικά δηλαδή γίνεται η αξιολόγηση των 

«γνωστών οντοτήτων» του προβλήµατος. ∆ηµιουργείται έτσι ένα υποσύνολο των 

τελευταίων, µέσα από το οποία επιλέγεται η καταλληλότερη «γνωστή οντότητα» για 

την ανάθεση του αντικειµένου, στην «γνωστή δοµή» που που είναι εκ των προτέρων 

ορισµένη σε αυτή.  
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4.2.2 Βασικές αρχές σχέσης οµοιότητας 

 

Με δεδοµένο τον στόχο της επιλογής της κατάλληλης «γνωστής 

οντότητας»/«γνωστής δοµής», η σχέση οµοιότητας µεταξύ ενός αντικειµένου και 

κάθε «γνωστής οντότητας», δοµείται, βάσει των ακόλουθων τριών θεµελιωδών 

αρχών:  

 

I. Τη θεµελιώδη αρχή του βαθµού οµοιότητας, που καθορίζει τον βαθµό 

ταύτισης ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και κάθε µια από τις «γνωστές 

οντότητες», βάσει των µεταξύ τους διαφορών, που προκύπτουν από τις 

διµερείς συγκρίσεις επί των κοινών χαρακτηριστικών περιγραφή τους. 

 

II.  Τη θεµελιώδη αρχή της ισχύος βαρύτητας των χαρακτηριστικών, που 

καθορίζει την ισχύ της σχέσης αντικείµενου-«γνωστής οντότητας», βάσει της 

ισχύος των βαρών των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν θετικά την 

παραπάνω ταύτιση, επί των βαρών του συνόλου των χαρακτηριστικών. 

 

III.  Τη θεµελιώδη αρχή του βέτο χαρακτηριστικών, που καθορίζει την πιθανή 

ύπαρξη χαρακτηριστικών στα οποία η διαφορά ανάµεσα στο αντικείµενο και 

µια «γνωστή οντότητα» είναι τόσο σηµαντική, έτσι ώστε το αντικείµενο να 

µην µπορεί να ανατεθεί στην «γνωστή δοµή» που αντιστοιχεί στην παραπάνω 

«γνωστή οντότητα».   

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρώτη από τις παραπάνω αρχές, βασίζεται σε έννοιες της 

θεωρητικής θεµελίωσης της εξόρυξης δεδοµένων. Από την άλλη µεριά, η δεύτερη και 

η τρίτη αρχές βασίζονται σε έννοιες της θεωρητικής θεµελίωσης της ELECTRE 

I/ELECTRE Iv, και ειδικότερα στην εφαρµογή της συνθήκης συµφωνίας και της 

συνθήκης ασυµφωνίας, αντίστοιχα. Ουσιαστικά, οι δύο πρώτες θεµελιώδεις αρχές, 

µέσα από την αλληλεπίδραση των εννοιών της εξόρυξης δεδοµένων και της 
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πολυκριτήριας ανάλυσης δοµούν µιας σχέση οµοιότητας, ανάµεσα σε ένα 

αντικείµενο µιας βάσης και κάθε µια από τις «γνωστές οντότητες» της τελευταίας. 

Με άλλα λόγια υλοποιείται µια τροποποιηµένη συνθήκη συµφωνίας. Από την άλλη 

µεριά, η τρίτη από τις θεµελιώδεις αρχές υλοποιεί µια τροποποιηµένη συνθήκη 

ασυµφωνίας, επιβεβαιώντας ή απορρίπτοντας την παραπάνω ανάθεση. Μέσα από την 

εκµετάλευση των παραπάνω θεµελιωδών αρχών δοµούνται τα 4 βήµατα της γενικής 

µορφής του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου.  

 

4.2.3 Περιγραφή βηµάτων προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου 

 

Στο Σχήµα 4.1, φαίνεται το διάγραµµα ροής του προτεινόµενου µεθοδολογικού 

πλαισίου, για την ανάθεση ενός αντικειµένου στην κατάλληλη «γνωστή δοµή». 

 

 

Σχήµα 4.1: Το διάγραµµα ροής του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου 
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Στην συνέχεια, περιγράφονται µε λεπτοµέρεια τα τέσσερα βήµατα. Ειδικότερα, στο 

Βήµα 1 γίνεται εκτίµηση της οµοιότητας ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και κάθε µια 

από τις «γνωστές οντότητες», βάσει της πρώτης αρχής. Σε αυτό το βήµα γίνεται 

επίσης διαχωρισµός των χαρακτηριστικών σε αυτά που επηρεάζεουν θετικά και σε 

αυτά που επηρεάζουν αρνητικά την παραπάνω οµοιότητα. Το Βήµα 2 αποκλείει από 

την διαδικασία της ανάθεσης του αντικειµένου, εκείνες τις «γνωστές οντότητες» που 

είναι οι πιο αδύναµες βάσει των δύο πρώτων αρχών, και ταυτόχρονα επιλέγει την 

καλύτερη από αυτές που παραµένουν στην διαδικασία, αναθέτωντας την «γνωστή 

δοµή» που της αντιστοιχεί, στο νέο αντικείµενο. Το Βήµα 3 απορρίπτει ή αποδέχεται 

την παραπάνω ανάθεση µε βάση την τρίτη θεµελιώδη αρχή, ενώ το Βήµα 4 

ασχολείται µε πιθανές περιπτώσεις µη αντιστοίχισης ενός αντικειµένου, βάσει των 

παραπάνω βηµάτων.  

 

4.2.3.1 Βήµα 1: Εκτίµηση της οµοιότητας ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και 

κάθε µια από τις «γνωστές οντότητες» 

 

Σκοπός του Βήµατος 1 είναι να ορίσει την οµοιότητα ανάµεσα σε ένα κατηγορικό 

αντικείµενο iy  της βάσης δεδοµένων και κάθε µια από τις «γνωστές οντότητες» 

, 1,...,jx j d=  της τελευταίας, βάσει της πρώτης από τις θεµελιώδεις αρχές δόµησης 

του µεθοδολογικού πλαισίου. Ο ορισµός της παραπάνω οµοιότητας βασίζεται σε µια 

σειρά διµερών συγκρίσεων ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και στις jx , για κάθε 

χαρακτηριστικό ,  1,..., ( )ka k n j=  που αποτιµά ταυτόχρονα και το αντικείµενο και τις 

«γνωστές οντότητες».  

 

Η υλοποίηση αυτών των διµερών συγκρίσεων προϋποθέτει τον ορισµό µιας διαφοράς 

µε την παραδοχή, ότι όσο πιο µικρή είναι αυτή η διαφορά, τόσο πιο κοντά µπορούν 

να θεωρηθούν το αντικείµενο και µια συγκεκριµένη «γνωστή οντότητα», για ένα 

κοινό χαρακτηριστικό τους. Η διαφορά αυτή θα οριστεί βάσει της έννοιας του µέτρου 
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επικάλυψης (overlap measure), και ειδικότερα, όπως προ-αναφέραµε, βάσει του 

µέτρου ανοµοιότητας του Huang (1998). 

 

4.2.3.1.1 Ορισµός ∆ιαφοράς  

 

Για κάθε κατηγορικό αντικείµενο i Ty Y∈  και κάθε µια από τις «γνωστές οντότητες» 

, 1,...,jx j d= , ορίζουµε την µεταξύ τους διαφορά D, για κάθε χαρακτηριστικό που 

περιγράφει ταυτόχρονα και τα δύο στοιχεία, ως εξής:  

 

                          , ,

, ,

, , , ,

( )
( , ) ( , )

( )
j k i k

j k i k

x y

j k i k j k i k
x y

m m
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+
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                       (4.2) 

 

όπου,  

 

� ,j kx , είναι η τιµή της «γνωστής οντότητας» jx  στο χαρακτηριστικό ka , 

� ,i ky , είναι η τιµή του αντικειµένου iy  στο χαρακτηριστικό ka , 

� 
,j kxm , είναι ο αριθµός εµφάνισης της τιµής , kj ax στο σύνολο των «γνωστών 

οντοτήτων» για το χαρακτηριστικό ka , 

� 
,i kym , είναι ο αριθµός εµφάνισης της τιµής , ki ay στο σύνολο των αντικειµένων 

για το χαρακτηριστικό ka , 

                                

και                                      
, ,

, ,

, ,

 0,  αν 

( , )

 1,  αν 

j k i k

j k i k

j k i k

x y

x y

x y

δ

=


= 
 ≠

 . 



Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογικό πλαίσίο υποστήριξης της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα 

85 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο ορισµός των µεγεθών 
,j kxm  και 

,i kym θα µπορούσε να 

γίνει, βάσει της λογικής του µέτρου ανοµοιότητας του Huang, είτε µόνο από το 

σύνολο των «γνωστών οντοτήτων», είτε µόνο από το σύνολο των αντικειµένων. 

Επιπλέον, αν jg  είναι το πλήθος των κοινών χαρακτηριστικών στην σύγκριση του iy  

µε κάθε µια από τις jx , τότε το πλήθος των διαφορών που υπολογίζονται συνολικά 

στην διαδικασία ταξινόµησης του κατηγορικού αντικειµένου iy , είναι 

1 2( ... )dg g g+ + + .  

 

Παρατηρούµε ότι η σχέση 4.2 διαφοροποιείται σηµαντικά του µέτρου ανοµοιότητας 

του Huang (1998) της σχέσης 4.1, αφού αυτό υπολογίζεται µε την µορφή 

αθροίσµατος. Στην ιδανική περίπτωση, όλες οι διαφορές των υπό εξέταση 

χαρακτηριστικών είναι µηδενικές. Έτσι όταν η διαφορά των σχέσεων 4.1 και 4.2 είναι 

µηδενική, το αντικείµενο iy  και η «γνωστή οντότητα» jx , ταυτίζονται. Υπάρχει 

ωστόσο µια ουσιαστική διαφορά στην λογική της παραπάνω ταύτισης. Συγκεκριµένα, 

η λογική του µέτρου ανοµοιότητας του Huang απορρίπτει αυτόµατα την πλήρη 

οµοιότητα ανάµεσα στο αντικείµενο και την «γνωστή οντότητα» αν υπάρχει έστω και 

µία µη ταύτιση σε ένα από τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά.  

 

Αντίθετα το προτεινόµενο µέτρο ανοµοιότητας εξετάζει κάθε διαφορά που ορίζεται 

ανά χαρακτηριστικό ka  σαν ξεχωριστή περίπτωση. Τα µεν χαρακτηριστικά στα οποία 

ορίζονται µηδενικές διαφορές, ενισχύουν θετικά την σχέση οµοιότητας ανάµεσα στο 

αντικείµενο και την «γνωστή οντότητα», ωστόσο η ύπαρξη µιας µη µηδενικής 

διαφοράς σε ένα χαρακτηριστικό δεν αποκλείει αυτόµατα την παραπάνω οµοιότητα. 

Συγκεκριµένα, το µεθοδολογικό πλαίσιο επεκτείνει υπό προϋποθέσεις, τον αριθµό 

των χαρακτηριστικών που µπορούν να επηρεάσουν θετικά την οµοιότητα ανάµεσα σε 

ένα αντικείµενο και µια «γνωστή οντότητα», και σε αυτά που τους αντιστοιχούν µη 

µηδενικές διαφορές.  
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Ειδικότερα, το προτεινόµενο µέτρο ανοµοιότητας θεωρεί ότι κάποιες από τις µη 

µηδενικές διαφορές, ειδικότερα αυτές µε µικρή αριθµητική τιµή, µπορεί να επηρεάσουν 

θετικά την διαδικασία της οµοιότητας, προσοµοιάζοντας την συµπεριφορά και τις 

ιδιότητες των µηδενικών διαφορών σχετικά µε την ταύτιση σε ένα συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό. Ωστόσο, οι µηδενικές διαφορές έχουν απόλυτη προτεραιότητα, όπως 

θα φανεί και στην συνέχεια, όσον αφορά την ταύτιση του αντικειµένου µε µια «γνωστή 

οντότητα» στα διάφορα χαρακτηριστικά τους.  

 

Σηµείωση 4.1: Είναι σηµαντικό να γίνουν ξεκάθαρες δύο πολύ σηµαντικές 

λεπτοµέρειες, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισµού κάθε διαφοράς βάσει της σχέσης 

4.2:  

 

� Η διαφορά δεν µπορεί να οριστεί στην περίπτωση που ένα χαρακτηριστικό 

δεν περιγράφει ταυτόχρονα, τόσο το αντικείµενο όσο και µια «γνωστή 

οντότητα». Στην περίπτωση αυτή το κλάσµα δεν θα µπορούσε να οριστεί 

αφού ο παρονοµαστής θα ήταν µηδενικός. 

 

� Όταν για ένα κοινό χαρακτηριστικό των iy  και jx  υπολογίζεται η διαφορά D, 

συγκρίνονται ουσιαστικά οι τιµές που έχουν το αντικείµενο και η «γνωστή 

οντότητα» στο χαρακτηριστικό αυτό. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι καµία 

από τις παραπάνω τιµές δεν µπορεί να είναι κενή, αφού τότε το 

χαρακτηριστικό δεν θα ήταν κοινό ανάµεσα στα δύο υπό σύγκριση στοιχεία. 

Με βάση αυτό το δεδοµένο, η συχνότητα εµφάνισης των τιµών των iy  και jx  

για το χαρακτηριστικό ka , 
,i kym και 

,j kxm αντίστοιχα, είναι τουλάχιστον 1. 

 

Επιπρόσθετα, το Βήµα 1, βασισµένο στις αρχές συµφωνίας-ασυµφωνίας της 

ELECTRE I/ ELECTRE Iv, αναγνωρίζει και διαχωρίζει τα εξεταζόµενα στις διµερείς 

συγκρίσεις χαρακτηριστικά, σε αυτά που επηρεάζουν θετικά και σε αυτά που 

επηρεάζουν αρνητικά την παραπάνω οµοιότητα.   



Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογικό πλαίσίο υποστήριξης της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα 

87 

 

4.2.3.1.2 Έλεγχος συνόλων συµφωνίας-ασυµφωνίας  

 

Λίγες µόνο από τις µη µηδενικές διαφορές (οι πιο µικρές) µπορούν να επηρεάσουν 

θετικά την οµοιότητα ανάµεσα στο αντικείµενο και τις «γνωστές οντότητες». Κατά 

συνέπεια, είναι απολύτως απαραίτητο να καθορίσουµε εξαρχής µε σαφήνεια την 

θετική ή αρνητική στάση κάθε χαρακτηριστικού στο ζήτηµα αυτό. Για τον σκοπό 

αυτό, για κάθε µια από τις διαφορές που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 

πραγµατοποιείται ο έλεγχος συνόλων συµφωνίας – ασυµφωνίας (concordance – 

discordance coalition test), ως ακολούθως:  

 

                                                        , , ,( , )j k i k i kD x y q≤              (4.3) 

 

Η παράµετρος ,i kq  ονοµάζεται κατώφλι αδιαφορίας. Σχετίζεται µε κάθε αντικείµενο 

iy  και κάθε χαρακτηριστικό ka ∈ F. Τα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν την σχέση 

4.3, ανήκουν στο σύνολο συµφωνίας , , ,( , ) { : ( , ) }k j k i k i kCon i j a F D x y q= ∈ ≤ , δηλαδή 

σε εκείνο το σύνολο των χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν έναν σηµαντικό βαθµό 

οµοιότητας ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και την «γνωστή οντότητα» jx , βάσει των 

διαφορών της σχέσης 4.2. Τα συγκεκριµένα κριτήρια πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

στο Βήµα 2 της µεθόδου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα κριτήρια του συνόλου 

συµφωνίας µε αποκλειστικά µηδενικές διαφορές, ανήκουν στο 

( , )ConZero i j ={ ka F∈ : , , ,( , )j k i k i kD x y q≤ , , ,j k i kx y= }, µε ( , ) ( , )ConZero i j Con i j⊆ . 

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, που αντιτίθενται στην οµοιότητα ανάµεσα στο 

αντικείµενο και την «γνωστή οντότητα», έχοντας σχετικά µεγάλες αριθµητικές τιµές, 

ανήκουν στο σύνολο ασυµφωνίας , , ,( , ) { : ( , ) }k j k i k i kDis i j a F D x y q= ∈ > . Τα 

χαρακτηριστικά αυτά πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο Βήµα 3 της µεθόδου. 
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Σηµείωση 4.2 – Λεπτοµέρειες για το κατώφλι αδιαφορίας: Ο έλεγχος συνόλων 

συµφωνίας–ασυµφωνίας της σχέσης 4.3 καθιστά το κατώφλι αδιαφορίας ,i kq  µια από 

τις πιο σηµαντικές παραµέτρους. Συγκεκριµένα, καθορίζουµε την τιµή του ,i kq  

χρησιµοποιώντας ένα σταθερό κανόνα για κάθε αντικείµενο της βάσης δεδοµένων. 

Βάσει της λογικής του κανόνα αυτού, µόνο οι µικρότερες από τις διαφορές που 

ορίζονται από την σχέση 4.2 θα ικανοποιούν τον έλεγχο συµφωνίας της σχέσης 4.3.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των διακριτών τιµών των µη µηδενικών διαφορών,  

, , , , ,{ ( , ) : ( , ) 0,  1,..., }i k j k i k j k i kN D x y D x y j d= ≠ = , για την σύγκριση του αντικειµένου 

iy  µε κάθε «γνωστή οντότητα» jx
 
σε κάθε χαρακτηριστικό, το κατώφλι αδιαφορίας 

,i kq
 
ορίζεται ως η µεγαλύτερη από τις παραπάνω µη µηδενικές διαφορές για το 

χαρακτηριστικό ka , πάνω από την οποία, καµία οµοιότητα ανάµεσα στο αντικείµενο 

και µια από τις «γνωστές οντότητες» για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, δεν 

µπορεί να θεωρηθεί έγκυρη.  

 

Έχοντας κατατάξει το σύνολο των διαφορών ,i kN  σε φθίνουσα σειρά, το κατώφλι 

αδιαφορίας ορίζεται ως ακολούθως: 

 

� Αν ,i kN  = 0 τότε ,i kq = 0. 

 

� Αν ,i kN  = 1 τότε το ,i kq  παίρνει την τιµή της µη µηδενική διαφοράς στην 

πρώτη θέση της φθίνουσας σειράς. 

 

� Αν , 2i kN ≥  τότε το ,i kq  παίρνει την τιµή της µη µηδενική διαφοράς στην 

( , 1i kN − ) θέση της φθίνουσας σειράς. 
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Σχήµα 4.2: Ορισµός του κατωφλιού αδιαφορίας 

 

Το Σχήµα 4.2 δείχνει παραστατικά τον παραπάνω ορισµό. Κάθε «κουτί» στις έξι 

παραπάνω στήλες, αναπαριστά µια διακριτή τιµή µη µηδενικής διαφοράς για το 

κριτήριο ka , όταν το ,i kN  λαµβάνει τιµές από 1 εως 6 αντίστοχα.  

 

4.2.3.2 Βήµα 2: Έλεγχος συµφωνίας και ανάθεση του αντικειµένου στην 

«γνωστή δοµή» της βέλτιστης «γνωστής οντότητας» 

 

Το Βήµα 2 έχει σαν στόχο την ανάθεση του αντικειµένου iy  στην κατάλληλη 

«γνωστή δοµή» της βέλτιστης «γνωστής οντότητας». Η επιλογή της βέλτιστης από 

τις διαθέσιµες «γνωστές οντότητες» βασίζεται αφενός στον ορισµό δύο νέων 

µεγεθών, του δείκτη συµφωνίας (concordance index) και του κατωφλιού συµφωνίας 

(concordance threshold), και αφετέρου στην αλληλεπίδραση των τελευταίων µεταξύ 

τους.  

 

Τα µεγέθη του δείκτη και του κατωφλιού συµφωνίας βασίζονται στα αντίστοιχα 

µεγέθη της ELECTRE I/ ELECTRE Iv, έχοντας προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες 

του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου. Στα πλαίσια αυτής της προσαγµογής, τα 

νέα αυτά µεγέθη ορίζονται για κάθε σύγκριση αντικειµένου-«γνωστής οντότητας», 

ικανοποιώντας τις δύο πρώτες από τις προ-αναφερθείσες θεµελιώδεις αρχές. Έτσι, οι 

δείκτες συµφωνίας ( , )j iCI x y  για τις συγκρίσεις ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και 
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κάθε από µια από τις «γνωστές οντότητες» , 1,...,jx j d= , και τα κατώφλια 

συµφωνίας ( , )j iCT x y  που αντιστοιχούν στους δείκτες αυτούς, υπολογίζονται ως 

ακολούθως: 

 

                           ( , )j iCI x y = ( , ) ( , )
( )

( , )

[( ) ( )]
c z

c Con i j z ConZero i j
j

h c
h R c Con i j

w w

bonus
w w

∈ ∈

∈ ∈

+ ⋅
∑ ∑

∑ ∑
                    (4.4) 

 

                                  ( , )j iCT x y = ( , )
( ) ( )

( , )

[ ( )]
z

z ConZero i j
i j

c
c Con i j

w

m bonus
w

∈

∈

+ ⋅
∑

∑
                        (4.5)   

 

όπου ( , ) ( , )R Con i j Dis i j= ∪ . 

 

Σηµείωση 4.3 – Παράµετρος bonus(j): Η παράµετρος ( )jbonus  αυξάνει την τιµή των 

δεικτών συµφωνίας που περιλαµβάνουν σηµαντικό αριθµό µηδενικών διαφορών. Η 

ενίσχυση αυτή γίνεται επειδή τα χαρακτηριστικά στα οποία αντιστοιχούν οι 

µηδενικές διαφορές υποδηλώνουν ισχυρή οµοιότητα ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και 

την εκάστοτε «γνωστή οντότητα» jx . Πρακτικά, όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των 

µηδενικών διαφορών σε σχέση µε το σύνολο των διαφορών των χαρακτηριστικών 

του συνόλου συµφωνίας, τόσο πιο µεγάλη θα πρέπει να τεθεί και η τιµή της 

παραµέτρου ( )jbonus . Στην ιδανική περίπτωση, η παράµετρος ( )jbonus  θα λάβει την 

µεγαλύτερη τιµή της όταν όλες οι διαφορές των χαρακτηριστικών του συνόλου 

συµφωνίας είναι µηδενικές.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η τιµή της παραµέτρου ( )jbonus  καθορίζεται για 

τρείς διακριτές περιπτώσεις, ως εξής:  
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� Αν ( , ) ( , )ConZero i j Con i j= , το οποίο σηµαίνει ότι όλα τα χαρακτηριστικά 

του συνόλου συµφωνίας έχουν µηδενικές διαφορές, τότε το 

( ) ( )j jbonus p b= ⋅ , όπου jp  είναι ο αριθµός των χαρακτηριστικών που 

ανήκουν στο σύνολο ( , )ConZero i j  και b είναι ο συνολικός αριθµός των 

χαρακτηριστικών που λαµβάνει µέρος στην διαδικασία.  

 

� Αν ( , ) ( , )ConZero i j Con i j⊂ , τότε το ( )j jbonus p= , όπου jp  είναι ο αριθµός 

των χαρακτηριστικών που ανήκουν στο σύνολο ( , )ConZero i j . 

 

� Αν ( , )ConZero i j =∅ , τότε τότε το δεύτερο κλάσµα των σχέσεων 4.4 και 4.5 

θα είναι µηδέν, οπότε ο ορισµός τιµής για το ( )jbonus  είναι άνευ σηµασίας. 

 

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η παράµετρος ( )jbonus  λαµβάνει πάντα τις 

µεγαλύτερες τιµές της, στην πρώτη περίπτωση. Ακολουθώντας την λογική του 

Βήµατος 1, η οµοιότητα/ανοµοιότητα ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και µια «γνωστή 

οντότητα» θα είναι ανάλογη του αριθµού των χαρακτηριστικών στα οποία αυτά 

ταυτίζονται/αποκλίνουν αντίστοιχα. Έτσι, κατά την σύγκριση ενός αντικειµένου και 

µιας «γνωστής οντότητας», το γεγονός ότι όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου 

συµφωνίας αντιστοιχούν σε µηδενικές διαφορές αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη 

οµοιότητας, από την περίπτωση που µόνο ένα τµήµα των χαρακτηριστικών του 

συνόλου συµφωνίας αντιστοιχεί σε µηδενικές διαφορές. Επιπλέον, η χρήση του b 

εξασφαλίζει πάντα την αριθµητική υπεροχή του ( )jbonus  της πρώτης περίπτωσης του 

ορισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην δεύτερη περίπτωση, η τιµή του ( )jbonus  θα 

αυξάνει κατ’απόλυτη αναλογία µε την αύξηση του αριθµού των χαρακτηριστικών του 

συνόλου συµφωνίας µε µηδενικές διαφορές.  
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Σηµείωση 4.4 – Βάρη χαρακτηριστικών: Τα βάρη των χαρακτηριστικών 

καθορίζουν τον βαθµό σπουδαιότητας και ισχύος των τελευταίων στην όλη 

διαδικασία οµοιότητας ενός αντικειµένου µε µια «γνωστή οντότητα». Αν π.χ. η 

αριθµητική τιµή του βάρους ενός χαρακτηριστικού αντιστοιχεί στο 25% της 

αριθµητικής τιµής του συνόλου των βαρών των χαρακτηριστικών µιας βάσης 

δεδοµένων που λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία οµοιότητας, τότε η τιµή αυτή 

υποδηλώνει ότι το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό επηράζει κατά το αντίστοιχο 

ποσοστό την ισχύ και εγκυρότητα της παραπάνω οµοιότητας. Ας σηµειωθεί ότι ο 

τρόπος µε τον οποίο καθορίζονται τα βάρη δεν είναι τυποποιηµένος, αλλά 

διαφοροποιείται από εφαρµογή σε εφαρµογή. 

 

Σηµείωση 4.5 – Υπολογισµός παραµέτρου m(i) : Η παράµετρος ( )im  ορίζεται σαν 

ένα κάτω όριο του κανονικοποιηµένου αθροίσµατος των βαρών των 

χαρακτηριστικών του συνόλου συµφωνίας. Το πεδίο ορισµού της κυµαίνεται στο 

διάστηµα [50%, 100%], πρακτικά ωστόσο στο διάστηµα [70%, 100%]. Όπως και 

στην περίπτωση των βαρών, σε κάθε εφαρµογή της γενικής µορφής του 

προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου, ο τρόπος ορισµού της παραµέτρου είναι 

διαφορετικός. Ο ορισµός µπορεί επίσης να επηρεαστεί και από την ενδεχόµενη 

παρέµβαση του εκάστοτε αποφασίζοντα. 

 

4.2.3.2.1 Έλεγχος συµφωνίας 

 

Η σύγκριση κάθε δείκτη συµφωνίας µε το αντίστοιχο κατώφλι συµφωνίας, 

καθορίζει την συνθήκη η οποία θα αξιολογήσει την ισχύ της σχέσης αντικειµένου-

«γνωστής οντότητας». Μέσα από αυτή την αξιολόγηση οι πιο αδύναµες από τις 

παραπάνω σχέσεις και κατ’ επέκταση οι «γνωστές οντότητες» που αντιστοιχούν σε 

αυτές, θα αποκλειστούν από την γενικότερη διαδικασία ανάθεσης του αντικειµένου 

στην κατάλληλη «γνωστή δοµή», ενώ ταυτόχρονα θα επιλεγεί η βέλτιστη από τις 

υπόλοιπες εξ’αυτών. Η σύγκριση αυτή ονοµάζεται έλεγχος συµφωνίας (concordance 

test), και ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 
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         ( , ) ( , ),  1,...,t j i t j iCI x y CT x y j d≥ =              (4.6) 

  

Ο έλεγχος συµφωνίας ακολουθεί µια δισδιάστατη λογική. Καταρχάς θεωρείται ότι 

όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή ενός δείκτη συµφωνίας, τόσο ισχυρότερη θα είναι η 

σχέση αντικειµένου-«γνωστής οντότητας». Συγκεκριµένα, το δεύτερο κλάσµα και 

των δύο σχέσεων 4.4 και 4.5 είναι το κανονικοποιηµένο άθροισµα των βαρών των 

χαρακτηριστικών του συνόλου συµφωνίας των οποίων οι διµερείς συγκρίσεις 

καταλήγουν σε µηδενικές διαφορές. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ισχυρότερη 

ικανότητα ταύτισης του αντικειµένου µε την εκάστοτε «γνωστή οντότητα», σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συνόλου συµφωνίας.  

 

Έτσι, αντιστοιχώντας στην πρώτη θεµελιώδη αρχή του νέου µεθοδολογικού 

πλαισίου, το παραπάνω κλάσµα πολλαπλασιασµένο µε την παράµετρο ( )jbonus , 

ενδυναµώνει τα τελευταία χαρακτηριστικά στην διαδικασία οµοιότητας 

αντικειµένου-«γνωστής οντότητας». Όσο περισσότερα είναι τα χαρακτηριστικά µε 

µηδενικές διαφορές τόσο πιο µεγάλη είναι και η τιµή της παραµέτρου ( )jbonus , µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται ταυτόχρονα και η τιµή του δείκτη συµφωνίας. Για τον 

σκοπό αυτό η σχέση 4.6 υλοποιείται έχοντας ταξινοµήσει σε φθίνουσα σειρά τους 

δείκτες συµφωνίας και τα αντίστοιχα κατώφλια συµφωνίας, µε τον δείκτη 

1,...,t d=  να δηλώνει τις  d  θέσεις αυτής της φθίνουσας σειράς.  

 

∆εύτερον, το γεγονός ότι η τιµή ενός δείκτη είναι τουλάχιστον ίδια µε την τιµή του 

αντίστοιχου κατωφλιού, εξασφαλίζει ότι ικανοποιείται η δεύτερη θεµελιώδης αρχή 

του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου. Ειδικότερα, το πρώτο κλάσµα της 

σχέσης 4.4 είναι το κανονικοποιηµένο άθροισµα των βαρών των χαρακτηριστικών 

του συνόλου συµφωνίας. Βάσει αυτής της δεύτερης θεµελιώδους αρχής, τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν θετικά την οµοιότητα ενός αντικειµένου µε µια 

«γνωστή οντότητα» (σύνολο συµφωνίας), θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά όσον 
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αφορά την βαρύτητά τους επί του συνόλου των χαρακτηριστικών. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί αυτό, το παραπάνω κλάσµα πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο 

όριο, που αντιστοιχεί στην παράµετρο ( )im  της σχέσης 4.5. Λαµβάνοντας υπόψη όλα 

τα παραπάνω, η επαναληπτική διαδικασία του ελέγχου συµφωνίας περιγράφεται 

παρακάτω µε την µορφή ψευδοκώδικα:  

 

                  t=1                

                  ΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ το ( t d≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο 
i

y  να µην έχει ανατεθεί σε 

                             «γνωστή δοµή»     

                             ΑΝ ( , ) ( , )
t j i t j i

CI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ                                     

                                    Το αντικείµενο 
i

y  ανατίθεται στην «γνωστή δοµή» της  

                                     «γνωστής οντότητας» της t θέσης της φθίνουσας σειράς 

                             ΑΛΛΙΩΣ 

                               t=t+1 

                             ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενος δείκτης συµφωνίας) 

 

4.2.3.3 Βήµα 3: Έλεγχος ασυµφωνίας  

 

Στο συγκεκριµένο βήµα, εξετάζεται η ισχύς των ενδείξεων εναντίον της επιλογής της 

«γνωστής οντότητας» *
tx  και της ανάθεσης του αντικειµένου iy  στην «γνωστή δοµή» 

της πρώτης. Η εξέταση αυτή γίνεται µέσα από τον έλεγχο ασυµφωνίας (discordance 

test). Ο έλεγχος αυτός αντιστοιχεί στην τρίτη από τις θεµελιώδεις αρχές του 

µεθοδολογικού πλαισίου, η οποία µε την σειρά της βασίζεται στην διαδικασία του 

ελέγχου ασυµφωνίας (ή ελέγχου βέτο) της ELECTRE I/ ELECTRE Iv. Ο έλεγχος 

ασυµφωνίας δίνεται από την παρακάτω σχέση:  
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                                                      *
, , ,( , )j k i k i kD x y U<               (4.7)  

 

Το µέγεθος ,i kU  ονοµάζεται κατώφλι βέτο (veto threshold), και ορίζεται για κάθε 

κριτήριο ka  που ανήκει στο σύνολο ασυµφωνίας. Το κατώφλι βέτο καθορίζει την 

ελάχιστη διαφορά *
, ,( , )j k i kD x y , πάνω από την οποία η ανοµοιότητα της επιλεχθείσας 

«γνωστής οντότητας» *
tx  και του αντικειµένου iy  στο χαρακτηριστικό του συνόλου 

ασυµφωνίας ka , είναι τόσο σηµαντική, έτσι ώστε να µην µπορεί να δικαιολογηθεί η 

οποιαδήποτε σχέση οµοιότητας µεταξύ τους.  

 

Έτσι, αν η σχέση 4.7 ισχύει για κάθε κριτήριο του συνόλου ασυµφωνίας, τότε η 

επιλογή της *
tx  επιβεβαιώνεται και οριστικοποιείται. Ωστόσο, είναι αρκετά πιθανό, 

να υπάρχει τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό του συνόλου ασυµφωνίας που να µην 

ικανοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω επιλογή 

αναιρείται, οπότε η µέθοδος, επιστρέφει στο Βήµα 2, επιλέγει τον επόµενο 

µεγαλύτερο δείκτη συµφωνίας και την «γνωστή οντότητα» που αντιστοιχεί σε αυτόν, 

και εξετάζει την εγκυρότητα τόσο του ελέγχου συµφωνίας του ίδιου βήµατος, όσο και 

τον έλεγχο ασυµφωνίας του παρόντος βήµατος. Με άλλα λόγια, η διαδικασία των 

ελέγχων συνεχίζεται, έως ότου βρεθεί µια «γνωστή οντότητα», της οποίας τα 

χαρακτηριστικά σύγκρισης µε το αντικείµενο ικανοποιούν πλήρως τα Βήµατα 2 και 

3.   

 

Η συνδυασµένη διαδικασία των ελέγχων συµφωνίας/ασυµφωνίας, περιγράφεται 

παρακάτω µε την µορφή ψευδοκώδικα: 

 

                  t=1                

                  ΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ το ( t d≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο 
i

y  να µην έχει ανατεθεί σε 

                             «γνωστή δοµή» 
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                             ΑΝ ( , ) ( , )
t j i t j i

CI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ  

                                  ΑΝ *

, , ,
( , )

j k i k i k
D x y U<  για κάθε κριτήριο ( , )ka Dis i j∈  ΤΟΤΕ    

                                           Το αντικείµενο 
i

y  ανατίθεται στην «γνωστή δοµή» της 

                                           «γνωστής οντότητας» της t θέσης της φθίνουσας σειράς 

                                   ΑΛΛΙΩΣ 

                                        t=t+1  

                                   ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                             ΑΛΛΙΩΣ 

                                   t=t+1 

                             ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

Σηµείωση 4.6 – Λεπτοµέρειες για το κατώφλι βέτο: Το κατώφλι βέτο έχει άµεση 

σχέση µε το κατώφλι αδιαφορίας ,i kq , µε την έννοια ότι θα πρέπει να διασφαλίσουµε 

ότι µεταξύ τους θα ισχύει η σχέση , ,i k i kq U<  για κάθε χαρακτηριστικό ka  του 

συνόλου ασυµφωνίας. Αν η παραπάνω σχέση δεν ισχύει, τότε οι διαφορές των 

χαρακτηριστικών του συνόλου ασυµφωνίας θα υπερβαίνουν πάντα τα αντίστοιχα 

κατώφλια βέτο, µε άµεση συνέπεια το Βήµα 3 να καθίσταται περιττό. Ο καθορισµός 

του κατωφλίου βέτο, λαµβάνει υπόψη του το σύνολο των διακριτών τιµών των µη 

µηδενικών διαφορών ,i kN , όπως ακριβώς και στην περίπτωση του καθορισµού του 

κατωφλιού αδιαφορίας ,i kq . Κατά συνέπεια, το κατώφλι βέτο υπολογίζεται ως 

ακολούθως:  

 

� Αν , 3i kN ≤  τότε ο έλεγχος συµφωνίας δεν εφαρµόζεται στο χαρακτηριστικό 

του συνόλου ασυµφωνίας ka . 
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� Αν , 4i kN ≥  τότε το κατώφλι βέτο ,i kU  ισούται µε την διακριτή τιµή της µη 

µηδενικής διαφοράς της δεύτερης θέσης της φθίνουσας κατάταξης (δηλαδή µε 

την δεύτερη µεγαλύτερη µη µηδενική τιµή διαφοράς για το χαρακτηριστικό 

του συνόλου ασυµφωνίας ka ). 

 

 

 

Σχήµα 4.3: Ορισµός του κατωφλιού βέτο 

 

Το Σχήµα 4.3 δείχνει παραστατικά τον παραπάνω ορισµό. Και στην περίπτωση αυτή, 

κάθε «κουτί» στις παραπάνω έξι στήλες αναπαριστά µια διακριτή τιµή µη µηδενικής 

διαφοράς του χαρακτηριστικού ασυµφωνίας ka , σε έξι διαφορετικές περιπτώσεις, 

δηλαδή όταν το ,i kN  παίρνει τις τιµές 1 έως 6, αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές έχουν 

ταξινοµηθεί σε φθίνουσα σειρά, βάσει της τιµής τους. Τα µαύρα «κουτιά» 

συµβολίζουν τα κατώφλια αδιαφορίας, ενώ τα γκρί «κουτιά» συµβολίζουν τα 

κατώφλια βέτο, όπου αυτά µπορούν να οριστούν.  

 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το κατώφλι βέτο δεν µπορεί να οριστεί, και 

κατ’επέκταση ο έλεγχος ασυµφωνίας δεν µπορεί να εφαρµοστεί, για κάθε 

χαρακτηριστικό του συνόλου ασυµφωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υλοποιηθεί ο έλεγχος βέτο, είναι η ύπαρξη ενός σηµαντικού αριθµού µη µηδενικών 

διαφορών, οι µεγαλύτερες των οποίων να µην µπορούν να δικαιολογήσουν την 

οµοιότητα ανάµεσα στα *
tx  και iy  για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό.  
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4.2.3.4 Βήµα 4: Ανάθεση σε default περιπτώσεις 

 

Είναι πιθανό, κάποια από τα αντικείµενα της βάσης δεδοµένων να µην µπορούν να 

ανατεθούν στην «γνωστή δοµή» µιας από τις «γνωστές οντότητες», παρά τις συνεχείς 

προσπάθειες για αυτό, µέσω των ελέγχων συµφωνίας και ασυµφωνίας των παραπάνω 

τριών βηµάτων. Αυτό σηµαίνει, είτε ότι οι «γνωστές οντότητες» είναι ασθενείς 

(αποτυχία του ελέγχου συµφωνίας), είτε ότι υπάρχουν «γνωστές οντότητες» µε πολλά 

χαρακτηριστικά που εγείρουν ισχυρές αντιρρήσεις στην ανάθεση του αντικειµένου σε 

µια συγκεκριµένη «γνωστή δοµή» (αποτυχία των ελέγχων συµφωνίας και 

ασυµφωνίας, σε συνδυασµό). Η υπέρβαση αυτής της πιθανής ανεπάρκειας της 

µεθόδου, γίνεται µέσα από την εισαγωγή µιας εναλλακτικής βοηθητικής διαδικασίας 

ανάθεσης. Η διαδικασία αυτή δεν είναι µονοσήµαντη. Αντίθετα είναι σηµαντικό να 

είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες των  διαφόρων εφαρµογών του 

µεθοδολογικού πλαισίου, όπως θα δούµε στην συνέχεια στα Κεφάλαια 5 και 6. 

 

4.3 Συµπεράσµατα και Εφαρµογές 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφηκε η γενική µορφή του προτεινόµενου µεθοδολογικού 

πλαισίου για την υποστήριξη της εξόρυξης δεδοµένων. Το µεθοδολογικό αυτό 

πλαίσιο αποτελεί ένα «υβρίδιο» το οποίο εντάσσει και προσαρµόζει κατάλληλα τη 

λογική και τις έννοιες της πολυκριτήριας µεθόδου ELECTRE I/ ELECTRE Iv, στη 

λογική της εξόρυξης δεδοµένων, εισάγοντας έτσι ένα νέο µέτρο ανοµοιότητας. 

Συγκεκριµένα, είδαµε ότι η διαδικασία ανάθεσης ενός κατηγορικού αντικειµένου στη 

«γνωστή δοµή» µιας «γνωστής οντότητας», ενσωµατώνει, πέρα από την ξεκάθαρη 

λογική της ταύτισης ή µη της εξόρυξης δεδοµένων, και έννοιες και διαδικασίες όπως 

ο δείκτης και το κατώφλι συµφωνίας, ο έλεγχος συµφωνίας, το κατώφλι βέτο και ο 

έλεγχος ασυµφωνίας. Αυτές οι έννοιες και διαδικασίες επεκτείνουν και 

επαναπροσδιορίζουν την κλασσική αντίληψη ανάθεσης που επικρατεί στην εξόρυξη 

δεδοµένων, εισάγοντας έτσι µια εντελώς νέα και εναλλακτική αντίληψη για αυτή.  
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Εντός των παραπάνω πλαισίων, το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο εξειδικεύεται 

για την επίλυση προβληµάτων ταξινόµησης και οµαδοποίησης, ως εξής:  

 

Η µέθοδος ταξινόµησης CLEDM : Η µέθοδος CLEDM (Mastrogiannis et al., 2009a) 

εισάγει έναν εναλλακτικό τρόπο ταξινόµησης κατηγορικών δεδοµένων σε 

προκαθορισµένες κλάσεις. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι κανόνες 

απόφασης που προκύπτουν από την διαδικασία εκπαίδευσης αλγορίθµων 

ταξινόµησης της εξόρυξης δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας την εκπαίδευση των 

παραπάνω αλγορίθµων σαν πρώτο βήµα, ο εναλλακτικός τρόπος ταξινόµησης της 

µεθόδου CLEDM, ο οποίος βασίζεται στο µέτρο ανοµοιότητας που εισάγει το 

προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο, ουσιαστικά συµπληρώνει και επεκτείνει την 

θεωρητική θεµελίωση των παραπάνω αλγορίθµων. Στόχος της νέας διαδικασίας είναι 

η βελτιστοποίηση της χρήσης των κανόνων απόφασης των αλγορίθµων αυτών στην 

διαδικασία ταξινόµησης νέων δεδοµένων, και κατ’επέκταση η βελτίωση της 

ακρίβειας ταξινόµησης. Η µέθοδος περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5. 

 

Η µέθοδος οµαδοποίησης CLEKMODES : Η µέθοδος CLEKMODES 

(Mastrogiannis et al., 2009b) είναι ένας τροποποιηµένος αλγόριθµος k-modes 

(Huang, 1998) ο οποίος ενσωµατώνει ένα νέο, αναλυτικότερο, µέτρο ανοµοιότητας 

για την οµαδοποίηση κατηγορικών δεδοµένων. Στόχος της µεθόδου είναι η εισαγωγή 

ενός εναλλακτικού τρόπου ανάθεσης των αντικειµένων ενός συνόλου κατηγορικών 

δεδοµένων στις κατάλληλες οµάδες, εισάγοντας ταυτόχρονα και µια νέα λογική στην 

διαδικασία υπολογισµού της βαρύτητας των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα 

δεδοµένα αυτά. Κατ’ επέκταση η µέθοδος στοχεύει στην βελτίωση της ακρίβειας και 

της γενικότερης απόδοσης (π.χ. µικρότερος αριθµός επαναλήψεων για σύγκλιση), όσο 

και στην επέκταση θεωρητικής θεµελίωσης του k-modes καθώς και των λοιπόν 

αλγορίθµων που βασίζονται στην λογική του, και µπορούν να ενσωµατώσουν το νέο 

µέτρο ανοµοιότητας. Η µέθοδος περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

[Κεφάλαιο 5] 

[Η προτεινόµενη µέθοδος ταξινόµησης 

CLEDΜ] 
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5.1 Εισαγωγή  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε στην πρώτη από τις νέες µεθόδους που 

αποτελούν εφαρµογή του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου. Η µέθοδος αυτή 

ονοµάζεται CLEDM (CLassification through ELECTRE and Data Mining), και 

αφορά την ταξινόµηση κατηγορικών αντικειµένων (categorical objects) σε 

προκαθορισµένες κλάσεις (classes). Για τον σκοπό αυτό, η µέθοδος CLEDM 

(Mastrogiannis et al., 2009a) εισάγει ένα νέο µέτρο ανοµοιότητας (dissimilarity 

measure), το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί σε υφιστάµενους αλγορίθµους 

ταξινόµησης της εξόρυξης δεδοµένων.  

 

Συγκεκριµένα, οι κανόνες απόφασης που προκύπτουν ως εξαγόµενα από την 

διαδικασία εκπαίδευσης των αλγορίθµων ταξινόµησης της εξόρυξης δεδοµένων, 

αξιολογούνται σε µια διαδικασία τεσσάρων βηµάτων. Τα βήµατα αυτά βασίζονται, 

αφενός στις τρείς θεµελιώδεις αρχές της γενικής µορφής του προτεινόµενου 

µεθοδολογικού πλαισίου (Κεφάλαιο 4), αφετέρου σε δύο σηµαντικά µέτρα 

αξιολόγησης κανόνων, και συγκεκριµένα την κάλυψη (coverage) και την ακρίβεια 

(accuracy) αυτών (Lavrac et al., 1999; Flach & Lavrac, 2003; Tsumoto, 2003). Βάσει 

των παραπάνω, η µέθοδος CLEDM επιλέγει τον καλύτερο από τους κανόνες για κάθε 

προς ταξινόµηση αντικείµενο και στην συνέχεια αναθέτει την κλάση του 

επιλεχθέντος κανόνα στο αντικείµενο αυτό.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση ενός µέτρου ανοµοιότητας στην µέθοδο CLEDM 

αποτελεί µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική προσέγγιση ταξινόµησης. Αυτό συµβαίνει 

γιατί τα µέτρα ανοµοιότητας, αν και χρησιµοποιούνται κατά κόρον για την 

οµαδοποίηση κατηγορικών αντικειµένων, δεν χρησιµοποιούνται σχεδόν καθόλου στη 

ταξινόµηση (εξαίρεση αποτελεί ο αλγόριθµος k-NN).  
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Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί, ότι η λογική της µεθόδου είναι 

αρκετά ευέλικτη για να µπορεί να προσαρµοστεί σε µια ευρεία ποικιλία αλγορίθµων 

εξόρυξης δεδοµένων. Συγκεκριµένα, κάθε αλγόριθµος που εξάγει κανόνες απόφασης 

ή τα εξαγόµενά του µπορούν να µετατραπούν σε κανόνες απόφασης (Quinlan, 1987; 

Andrews et al., 1995; Zhou, 2004), µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν προκαταρτικό 

βήµα της µεθόδου. Στην συνέχεια του κεφαλαίου η µέθοδος CLEDM περιγράφεται 

µε λεπτοµέρειες. Η περιγραφή αυτή συνοδεύεται από την εφαρµογή της µεθόδου σε 

βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία, µε αποτέλεσµατα 

που είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν επαρκώς την εγκυρότητά της.  

 

5.2 Αναλυτική περιγραφή της µεθόδου CLEDM 

 

5.2.1 Γενικά 

 

Ας θεωρήσουµε µια πεπερασµένη βάση κατηγορικών δεδοµένων 1 2{ , ,..., }sY y y y= , 

που περιλαµβάνει s το πλήθος αντικείµενα. Η συγκεκριµένη βάση, χωρίζεται σε ένα 

σύνολο εκπαίδευσης TRY  που περιλαµβάνει r προ-ταξινοµηµένα αντικείµενα και ένα 

σύνολο ελέγχου 1 2{ , ,..., }T s rY y y y−=  που περιλαµβάνει (s-r) αντικείµενα. Επιπλέον, 

υποθέτουµε ότι το σύνολο των κανόνων απόφασης 1 2{ , ,..., }dX x x x= , έχει ήδη 

εξαχθεί µέσω της εφαρµογής ενός αλγορίθµου της εξόρυξης δεδοµένων στο σύνολο 

εκπαίδευσης TRY . Ας σηµειωθεί ότι τα σύνολα ,  ,   TR TY Y Y και X  περιγράφονται από 

κοινού από µια οικογένεια 1 2{ , ,..., }nF a a a=  κατηγορικών χαρακτηριστικών 

(categorical attributes). Σε κάθε κατηγορικό χαρακτηριστικό, δεδοµένου ότι 

περιγράφει µόνο ένα τµήµα του προβλήµατος ταξινόµησης, ανατίθεται ένα βάρος το 

οποίο αντιπροσωπεύει το βαθµό σηµαντικότητας του στην διαδικασία της 

ταξινόµησης. Ας σηµειωθεί ότι η µέθοδος µπορεί να ενσωµατώσει και αριθµητικά 

δεδοµένα που µπορούν να µετασχηµατιστούν σε κατηγορικά (Fayyad & Irani, 1993). 
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Η µορφή των κανόνων που εξάγονται από τις διαδικασίες εκπαίδευσης της εξόρυξης 

δεδοµένων, διαφέρει από αλγόριθµο σε αλγόριθµο. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις, 

οι κανόνες απόφασης περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό τιµών χαρακτηριστικών που 

λείπουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µόνο ορισµένα από τα χαρακτηριστικά 

περιγραφής των δεδοµένων να λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία της ταξινόµησης. 

Στην συγκεκριµένη µέθοδο χρησιµοποιείται η πλέον γενική µορφή των κανόνων 

απόφασης.  

 

Έτσι, αν C είναι µια από τις κλάσεις στις οποίες µπορεί να ταξινοµηθεί το 

αντικείµενο i Ty Y∈ , ka  είναι ένα από τα κατηγορικά χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν τον κανόνα jx , και kv  είναι οι αντίστοιχες τιµές που µπορούν να 

λάβουν τα χαρακτηριστικά αυτά, όπου 1,..., ( )k n j= , τότε οι χρησιµοποιηθέντες από 

την µέθοδο κανόνες έχουν την εξής µορφή:  

 

“Αν 1 1 2 2 ( ) ( ).... n j n ja v a v a v= ∧ = ∧ ∧ =  τότε το iy  ταξινοµείται στην κλάση C”. 

 

Κάθε άλλη µορφή που κανόνα µπορεί ισοδύναµα να µετατραπεί στην παραπάνω 

µορφή, είτε µε µετασχηµατισµό που βασίζεται στις αρχές του λογικού 

προγραµµατισµού (π.χ. Gallier, 1986), είτε µέσω ενός απλού µετασχηµατισµού, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την µέθοδο. Έτσι, η έκφραση του χαρακτηριστικού 1a  

εντός ενός κανόνα, 1 1a v≥ , µπορει ισοδύναµα να µετατραπεί σε ένα σύνολο H  το 

πλήθος κανόνων της µορφής:  

 

“Αν 1 ha v=  τότε το iy  ταξινοµείται στην κλάση C”, όπου 1{ / }hH h v v= ≥ . 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραδοχές, η µέθοδος CLEDM συγκροτείται µε 

βάση τις τρείς θεµελιώδεις αρχές της γενικής µορφής του προτεινόµενου 



Κεφάλαιο 5: Η προτεινόµενη µέθοδος ταξινόµησης CLEDM 

104 

µεθοδολογικού πλαισίου, σύν µια επιπλέον θεµελιώδη αρχή που ενσωµατώνει τις 

πολύ σηµαντικές έννοιες της κάλυψης και της ακρίβειας των κανόνων απόφασης. 

Συγκεντρωτικά, οι τέσσερις αρχές αφορούν:  

 

I. Τον βαθµό ταύτισης ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και κάθε ένα από τους 

κανόνες απόφασης, µε βάση τις µεταξύ τους διαφορές, που προκύπτουν από 

τις διµερείς συγκρίσεις επί των κοινών χαρακτηριστικών περιγραφή τους. 

 

II.  Την ισχύ του κάθε κανόνα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

θετικά την παραπάνω ταύτιση. 

 

III.  Την κάλυψη και την ακρίβεια του κάθε κανόνα. 

 

IV.  Την ύπαρξη χαρακτηριστικών στα οποία η διαφορά ανάµεσα στο αντικείµενο 

και έναν κανόνα είναι τόσο σηµαντική, έτσι ώστε το αντικείµενο να µην 

µπορεί να ταξινοµηθεί στην κλάση που αντιστοιχεί στον παραπάνω κανόνα.   

 

Από τις παραπάνω θεµελιώδεις αρχές, η πρώτη και η τρίτη βασίζονται σε έννοιες της 

της εξόρυξης δεδοµένων, ενώ η δεύτερη και η τέταρτη βασίζονται σε έννοιες της 

θεωρητικής θεµελίωσης της ELECTRE I/ELECTRE Iv. Βάσει της περιγραφής των 

αρχών αυτών, οι τρείς πρώτες υλοποιούν µια τροποποιηµένη συνθήκη συµφωνίας, 

ενώ η τέταρτη µια τροποποιηµένη συνθήκη ασυµφωνίας.  

 

5.2.2 Περιγραφή των βηµάτων της µεθόδου 

 

Το µέτρο ανοµοιότητας που εισάγει η µέθοδος CLEDM για την ταξινόµηση 

κατηγορικών αντικειµένων, δοµείται από τέσσερα βήµατα, τα οποία βασίζονται στις 
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παραπάνω τέσσερις θεµελιώδεις αρχές. Στο Σχήµα 5.1, φαίνεται το πλήρες 

διάγραµµα ροής του µέτρου ανοµοιότητας.  

 

Σχήµα 5.1: Το διάγραµµα ροής του µέτρου ανοµοιόητας της µεθόδου CLEDM για το σύνολο 

των προς ταξινόµηση αντικειµένων 
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Στο Βήµα 1 γίνεται εκτίµηση της οµοιότητας ανάµεσα σε κάθε αντικείµενο και κάθε 

ένα από τους κανόνες απόφασης, βάσει της πρώτης αρχής. Σε αυτό το βήµα γίνεται 

επίσης ο διαχωρισµός των χαρακτηριστικών σε αυτά που επηρεάζουν θετικά και σε 

αυτά που επηρεάζουν αρνητικά την παραπάνω οµοιότητα. Το Βήµα 2, χωρισµένο σε 

δύο τµήµατα (Βήµατα 2.1 και 2.2), αποκλείει από την διαδικασία της ταξινόµησης 

τους πιο αδύναµους από τους κανόνες, βάσει των τριών πρώτων αρχών. Ταυτόχρονα 

επιλέγει τον καλύτερο από τους κανόνες που παραµένουν στην διαδικασία 

ταξινόµησης, αναθέτοντας την κλάση που του αντιστοιχεί, στο προς ταξινόµηση 

αντικείµενο. Το Βήµα 3 απορρίπτει ή αποδέχεται την ταξινόµηση αυτή µε βάση την 

τέταρτη αρχή. Τέλος, το Βήµα 4 χειρίζεται τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις 

αδυναµίας ταξινόµησης ενός αντικειµένου από τα τρία πρώτα Βήµατα. ∆εδοµένου ότι 

οι λεπτοµέρειες κάποιων από τα βήµατα έχουν ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 4, 

κάποια σηµεία της µεθόδου θα αναφερθούν λιγότερο αναλυτικά σε σχέση µε άλλα.  

 

Ας σηµειωθεί επιπλέον ότι τα βήµατα της µεθόδου επαναλαµβάνονται για κάθε ένα 

από τα αντικείµενα που πρέπει να ταξινοµηθούν.  

 

5.2.2.1 Βήµα 1: Εκτίµηση της οµοιότητας ανάµεσα στο προς ταξινόµηση 

αντικείµενο και κάθε κανόνα απόφασης 

 

Σκοπός του Βήµατος 1 είναι να ορίσει την οµοιότητα ανάµεσα σε ένα αντικείµενο 

i Ty Y∈  και κάθε κανόνα απόφασης , 1,...,jx j d= , βάσει της πρώτης από τις 

θεµελιώδεις αρχές δόµησης της µεθόδου. Όπως είδαµε στο αντίστοιχο βήµα που 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4, η παραπάνω οµοιότητα βασίζεται σε µια διαφορά, η 

οποία ορίζεται βάσει των διµερών συγκρίσεων αντικειµένου-κανόνα απόφασης, ανά 

κοινό χαρακτηριστικό τους. Επειδή συνήθως στους κανόνες απόφασης κάποια από τα 

χαρακτηριστικά µιας βάσης δεδοµένων παραλείπονται, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν 

θα λάβουν µέρος στις παραπάνω συγκρίσεις. 
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Ορισµός ∆ιαφοράς: Για κάθε αντικείµενο i Ty Y∈  και κάθε ένα από τους εξαχθέντες 

κανόνες απόφασης , 1,...,jx j d= , ορίζεται η ακόλουθη διαφορά:  

  

                          , ,

, ,

, , , ,

( )
( , ) ( , )

( )
j k i k

j k i k

x y

j k i k j k i k
x y

m m
D x y x y

m m
δ

+
= ⋅

⋅
                       (5.1) 

 

όπου,  

 

� ,j kx , είναι η τιµή του κανόνα jx  στο χαρακτηριστικό ka , 

� ,i ky , είναι η τιµή του αντικειµένου iy  στο χαρακτηριστικό ka , 

� 
,j kxm , είναι ο αριθµός εµφάνισης της τιµής , kj ax στο σύνολο των κανόνων για 

το χαρακτηριστικό ka , 

� 
,i kym , είναι ο αριθµός εµφάνισης της τιµής , ki ay στο σύνολο των αντικειµένων 

για το χαρακτηριστικό ka , 

                                

και                                      
, ,

, ,

, ,

 0,  αν 

( , )

 1,  αν 

j k i k

j k i k

j k i k

x y

x y

x y

δ

=


= 
 ≠

 . 

 

Ας σηµειωθεί, ότι ενώ στον Huang (1998) τα µεγέθη 
,j kxm  και 

,i kym  υπολογίζονται 

από ένα µόνο σύνολο (το σύνολο των δεδοµένων), στην περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισµός των µεγεθών γίνεται από διαφορετικά σύνολα (σύνολων κανόνων και 

σύνολο δεδοµένων). Αυτό συµβαίνει για λόγους γενικότητας, λόγω της διαφορετικής 
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φύσης των δύο συνόλων. Το µέν σύνολο των δεδοµένων είναι πλήρες, το δε σύνολο 

των κανόνων απόφασης, παραλείπει κάποια χαρακτηριστικά ή/και κάποιες από τις 

τιµές των χαρακτηριστικών που υπάρχουν σε αυτό. Προφανώς το σύνολο των 

κανόνων δεν θα µπορούσε µόνο του να αντιπροσωπεύσει πλήρως τα παραπάνω 

µεγέθη, ενώ και το σύνολο των δεδοµένων µόνο του θα λάµβανε υπόψη του 

πληροφορίες για τους κανόνες που δεν θα ανταποκρίνονταν πλήρως στην 

πραγµατικότητα.  

 

Επιπλέον, το γεγονός ότι , ,( , ) 0j k i kD x y ≠ , δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι για το 

χαρακτηριστικό ka  αποκλείεται η δυνατότητα ταύτισης µεταξύ αντικειµένου και 

κανόνα απόφασης. Συγκεκριµένα, οι µικρότερες από αυτές τις µη µηδενικές διαφορές 

µπορούν να επηρεάσουν εξίσου θετικά µε τις µηδενικές την σχέση οµοιότητας 

αντικειµένου-κανόνα απόφασης.  

 

∆ιαχωρισµός των κριτηρίων σε αυτά που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

οµοιότητα: Ο έλεγχος συνόλων συµφωνίας – ασυµφωνίας (concordance – 

discordance coalition test) που φαίνεται στην σχέση 4.2 ξεκαθαρίζει ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν θετικά ή όχι την σχέση οµοιότητας, ως εξής:  

 

                                                        , , ,( , )j k i k i kD x y q≤              (5.2) 

 

Τα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν την σχέση 5.2, ανήκουν στο σύνολο συµφωνίας 

, , ,( , ) { : ( , ) }k j k i k i kCon i j a F D x y q= ∈ ≤ , δηλαδή στο σύνολο των χαρακτηριστικών 

που υποστηρίζουν έναν σηµαντικό βαθµό οµοιότητας ανάµεσα στο αντικείµενο iy  

και τον κανόνα jx , βάσει των διαφορών της σχέσης 5.1. Τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο Βήµα 2 της µεθόδου. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά του συνόλου συµφωνίας µε αποκλειστικά µηδενικές 

διαφορές, ανήκουν στο ( , )ConZero i j ={ ka F∈ : , , ,( , )j k i k i kD x y q≤ , , ,j k i kx y= }, όπου 
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( , ) ( , )ConZero i j Con i j⊆ . Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, που αντιτίθενται στην 

οµοιότητα ανάµεσα στο αντικείµενο και τον κανόνα, ανήκουν στο σύνολο 

ασυµφωνίας , , ,( , ) { : ( , ) }k j k i k i kDis i j a F D x y q= ∈ > . Τα χαρακτηριστικά αυτά 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο Βήµα 3 της µεθόδου. Η παράµετρος ,i kq  είναι το 

κατώφλι αδιαφορίας που περιγράφεται στην σηµείωση 4.2.   

 

5.2.2.2 Βήµα 2: Έλεγχος συµφωνίας, έλεγχος κάλυψης και ακρίβειας 

κανόνων και ταξινόµηση του αντικειµένου 

 

Σκοπός του Βήµατος 2 είναι η επιλογή του καλύτερου από τους κανόνες, για την 

ταξινόµηση του αντικειµένου iy  στην κλάση που αντιστοιχεί στον κανόνα αυτό. Η 

επιλογή αυτή γίνεται αφού πρώτα έχουν αποκλειστεί από την διαδικασία της 

ταξινόµησης κάποιοι από τους κανόνες απόφασης, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων 

αξιολόγησης. Το Βήµα 2 λοιπόν, χωρίζεται σε δύο διακριτά βήµατα.  

 

Το Βήµα 2.1 βασίζεται στις δύο πρώτες από τις τέσσερις θεµελιώδεις αρχές της 

µεθόδου. Έχει σαν στόχο την αξιολόγηση των κανόνων µε βάση την ισχύ της 

οµοιότητας ανάµεσα στο αντικείµενο και κάθε ένα από τους κανόνες (θεµελιώδης 

αρχή 1) καθώς και την ισχύ των βαρών των χαρακτηριστικών των συνόλων 

συµφωνίας για κάθε µια από τις συγκρίσεις ανάµεσα στο αντικείµενο και τους 

κανόνες (θεµελιώδης αρχή 2). Όσοι από τους κανόνες ικανοποιούν τις παραπάνω 

αρχές παραµένουν στην διαδικασία της ταξινόµησης και αξιολογούνται ξανά βάσει 

των κριτηρίων αξιολόγησης του Βήµατος 2.2.  

 

Το Βήµα 2.2 βασίζεται στην πρώτη και στην τρίτη από τις θεµελιώδεις αρχές. Εδώ, 

οι εναποµείναντες κανόνες αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη την ισχύ της 

οµοιότητας ανάµεσα στο αντικείµενο και κάθε ένα από τους κανόνες (θεµελιώδης 

αρχή 1), µε τρόπο ωστόσο διαφορετικό από το Βήµα 2.1, καθώς και την κάλυψη και 

την ακρίβεια των τελευταίων (θεµελιώδης αρχή 3). Η επιλογή του καλύτερου 
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κανόνα γίνεται από τους κανόνες που αξιολογήθηκαν από τα Βήµατα 2.1 και 2.2 και 

δεν αποκλείστηκαν από αυτά. 

 

5.2.2.2.1 Βήµα 2.1: Έλεγχος συµφωνίας  

 

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης των κανόνων απόφασης προϋποθέτει τον ορισµό 

δύο νέων µεγεθών, του δείκτη συµφωνίας (concordance index) και του κατωφλιού 

συµφωνίας (concordance threshold). Συγκεκριµένα, οι δείκτες συµφωνίας ( , )j iCI x y  

για τις συγκρίσεις ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και κάθε ένα από τους κανόνες 

, 1,...,jx j d= , και τα κατώφλια συµφωνίας ( , )j iCT x y  που αντιστοιχούν στους 

δείκτες αυτούς, υπολογίζονται ως ακολούθως: 

 

                           ( , )j iCI x y = ( , ) ( , )
( )

( , )

[( ) ( )]
c z

c Con i j z ConZero i j
j

h c
h R c Con i j

w w

bonus
w w

∈ ∈

∈ ∈

+ ⋅
∑ ∑

∑ ∑
                    (5.3) 

 

                                  ( , )j iCT x y = ( , )
( ) ( )

( , )

[ ( )]
z

z ConZero i j
i j

c
c Con i j

w

m bonus
w

∈

∈

+ ⋅
∑

∑
                        (5.4)   

 

όπου ( , ) ( , )R Con i j Dis i j= ∪  

 

Μέσα από την αλληλεπίδραση των σχέσεων 5.3 και 5.4 θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση 

των κανόνων απόφασης. Συγκεκριµένα, κάθε δείκτης συµφωνίας αντιπροσωπεύει 

την σύγκριση ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και κάθε διαθέσιµο κανόνα. Όπως είδαµε 

στο Κεφάλαιο 4, ότι όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή ενός δείκτη, βασιζόµενη στο µεγάλο 

πλήθος των µηδενικών διαφορών και κατ’επέκταση στην µεγάλη τιµή της 



Κεφάλαιο 5: Η προτεινόµενη µέθοδος ταξινόµησης CLEDM 

111 

παραµέτρου ( )jbonus  (βλέπε σηµείωση 4.3 για τον ορισµό του ( )jbonus ), τόσο 

ισχυρότερη θα είναι η σχέση αντικειµένου-κανόνα απόφασης. Επιπλέον, θα πρέπει 

τα χαρακτηριστικά του συνόλου συµφωνίας να είναι αρκετά ισχυρά όσον αφορά την 

βαρύτητά τους επί του συνόλου των χαρακτηριστικών. Προκειµένου να διασφαλιστεί 

αυτό, το πρώτο κλάσµα της σχέσης 5.3 των δεικτών συµφωνίας θα πρέπει να 

υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο, που αντιστοιχεί στην παράµετρο ( )im  της 

σχέσης 5.4.  

 

Έτσι, έχοντας ορίσει τους δείκτες συµφωνίας και τα αντίστοιχα κατώφλια 

συµφωνίας, θα αποκλείσουµε από την διαδιακασία της ταξινόµησης τους πιο 

αδύναµους από τους κανόνες απόφασης. Αυτοί οι κανόνες αντιστοιχούν στους 

δείκτες συµφωνίας, που η σύγκριση τους µε τα αντίστοιχα κατώφλια συµφωνίας δεν 

ικανοποιεί τον έλεγχο συµφωνίας (concordance test), ο οποίος ορίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

         ( , ) ( , ),  1,...,j i j iCI x y CT x y j d≥ =              (5.5) 

 

Οι κανόνες απόφασης που παραµένουν στην διαδικασία ταξινόµησης βάσει του 

παραπάνω ελέγχου συµφωνίας, αξιολογούνται στην συνέχεια στο Βήµα 2.2. Η 

επαναληπτική διαδικασία του ελέγχου συµφωνίας περιγράφεται παρακάτω µε την 

µορφή ψευδοκώδικα:  

 

                  ΓΙΑ ΚΑΘΕ κανόνα απόφασης ,  1,...,jx j d=   

                            ΑΝ ( , ) ( , )j i j iCI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ                               

                                   Ο κανόνας jx  παραµένει στην διαδικασία ταξινόµησης 

                            ΑΛΛΙΩΣ 

                                   Ο κανόνας jx  αποκλείεται από την διαδικασία ταξινόµησης 
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                            ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενος κανόνας απόφασης) 

 

Σηµείωση 5.1 – Εκτίµηση της παραµέτρου m(i): Η παράµετρος ( )im  ορίζεται σαν 

ένα κάτω όριο του κανονικοποιηµένου αθροίσµατος των βαρών των 

χαρακτηριστικών του συνόλου συµφωνίας. Το πεδίο ορισµού της κυµαίνεται στο 

διάστηµα [50%, 100%], πρακτικά ωστόσο στο διάστηµα [70%, 100%]. Η ουσιαστική 

εκτίµηση των τιµών της παραµέτρου ( )im  ακολουθεί ένα συγκεκριµένο εµπειρικό 

κανόνα. Ας υποθέσουµε ότι  ( )Z iN  είναι ο συνολικός αριθµός των συγκρίσεων 

ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και κάθε ένα από τους κανόνες jx , οι οποίες 

περιλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνο µηδενικές διαφορές. Τότε: 

 

 

( )

( ) ( )

( )

70%,  αν 0

85%,  αν 1 

100%,  αν 1 

Z i

i Z i

Z i

N

m N

N

 =


= =
 >

 

 

Ο αριθµός ( )Z iN  αποτελεί ένα σηµαντικό µέτρο της ποιότητας των συγκρίσεων 

ανάµεσα σε ένα αντικείµενο και κάθε κανόνα απόφασης. Καθώς η ποιότητα αυτών 

των συγκρίσεων αυξάνει, µέσω της αύξησης του αριθµού των µηδενικών διαφορών, η 

τιµή της παραµέτρου ( )im  θα πρέπει επίσης να αυξηθεί. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα 

της µεθόδου υποδεικνύουν ότι οι τρείς τιµές που µπορεί να λάβει η ( )im  είναι 

επαρκείς για να περιγράψουν τα αντίστοιχα τρία επίπεδα της ποιότητας των 

συγκρίσεων.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος καθορισµού της παραµέτρου ( )im  δεν είναι 

µονοδιάστατος. Αν ο εκάστοτε αποφασίζων είναι σε θέση να ορίσει την 
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συγκεκριµένη παράµετρο βάσει της πείρας και των επιδιώξεών του, αυτός ο τρόπος 

ορισµού είναι και πρέπει να είναι απολύτως αποδεκτός. 

 

Σηµείωση 5.2 – Καθορισµός των βαρών των χαρακτηρισικών: Τα βάρη των 

χαρακτηριστικών καθορίζονται υπολογίζοντας το Gain Ratio Criterion του 

αλγορίθµου C4.5 (Quinlan, 1993). Μέσα από την χρήση του Gain Ratio Criterion 

είµαστε σε θέση να καθορίσουµε το βάρος κάθε χαρακτηριστικού, αντιστοιχίζοντας 

σε αυτό το κανονικοποιηµένο κέρδος πληροφορίας (information gain) του. Με βάση 

την παραπάνω αντιστοίχιση, το βάρος ενός χαρακτηριστικού αποτελεί ένα µέτρο της 

χρησιµότητάς του στην διαδικασία της ταξινόµησης µέσω της πληροφορίας που αυτό 

είναι σε θέση να παρέχει. Το Gain Ratio Criterion περιγράφεται αναλυτικά στο 

Παράρτηµα Α στα πλαίσια περιγραφής του αλγορίθµου C4.5.  

 

5.2.2.2.2 Βήµα 2.2: Έλεγχος κάλυψης και ακρίβειας κανόνων και ταξινόµηση του 

αντικειµένου  

 

Η διαδικασία της ταξινόµησης συνεχίζεται για εκείνους τους κανόνες απόφασης που 

δεν αποκλείστηκαν από το Βήµα 2.1 ( 1d  στο πλήθος), και ταυτόχρονα εµφανίζουν 

σηµαντικό αριθµό µηδενικών διαφορών στις συγκρίσεις τους µε το προς ταξινόµηση 

αντικείµενο. Συγκεκριµένα, οι παραπάνω κανόνες θα πρέπει να ικανοποιούν την 

ακόλουθη σχέση:  

 

 1tp L b≥ ⋅     (5.6) 

 

όπου tp  είναι ο αριθµός των χαρακτηριστικών που ανήκουν στο σύνολο 

( , )ConZero i t  και b είναι ο συνολικός αριθµός των χαρακτηριστικών του συνόλου 

των κανόνων απόφασης που λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία της ταξινόµησης. 

Επίσης:  
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1/ 2,  if 1

1/ 3,  if 1/3 1
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A
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∑

      

 

Με άλλα λόγια ο αριθµός των µηδενικών διαφορών (και κατ’επέκταση των 

αντίστοιχων χαρακτηριστικών) ανά σύγκριση κανόνα/αντικειµένου θα πρέπει να 

υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο επί του συνολικού αριθµού των χαρακτηριστικών 

(και κατ’επέκταση των αντίστοιχων διαφορών) που λαµβάνουν µέρος στην 

διαδικασία της ταξινόµησης. Ουσιαστικά η σχέση 5.6 αναγνωρίζει την δυνατότητα 

και ικανότητα των κανόνων να ταυτιστούν σωστά µε το αντικείµενο, µέσω της 

ύπαρξης επαρκούς αριθµού µηδενικών διαφορών, σύµφωνα µε την λογική του 

µέτρου ανοµοιότητας του Huang (1998).    

 

 Η παράµετρος VA  είναι ο µέσος όρος του αριθµού των µηδενικών διαφορών των 

συγκρίσεων του αντικειµένου, µε όλους τους κανόνες απόφασης που δεν 

αποκλείστηκαν από το Βήµα 2.1. Αποτελεί ένα µέτρο αξιολόγησης της ποιότητας των 

κανόνων. Συγκεκριµένα, αν η τιµή της παραµέτρου VA  είναι αρκετά µεγάλη (δηλαδή 

1VA > ), τότε η ποιότητα του συνόλου των κανόνων απόφασης θεωρείται καλή. Στην 

περίπτωση αυτή, το όριο L1, που έχει σαν στόχο να επιτρέψει µόνο σε κανόνες µε 

υψηλή ικανότητα ταύτισης µε το αντικείµενο να συνεχίσουν να αξιολογούνται και να 

λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία της ταξινόµησης, θα λάβει µια µεγάλη τιµή. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όσο πιο µικρή είναι η τιµή της παραµέτρου VA , τόσο πιο µικρή 

είναι η πιθανότητα να υπάρχουν κανόνες που θα ικανοποιούν την σχέση 5.6. 

 

 Παρόλα αυτά, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο να υπάρχουν ελάχιστοι 

στον αριθµό κανόνες, οι οποίοι να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν την παραπάνω 

σχέση. Κατ’ επέκταση, η ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης των ικανοτήτων ταύτισης 

των κανόνων µε το αντικείµενο, µας οδηγεί στον ορισµό δύο πιθανών τιµών του L1 
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όταν 1VA ≤ . Οι τιµές αυτές είναι οι κατώτερες τιµές των πεδίων ορισµού της 

παραµέτρου VA  (δηλαδή 1/3 και 0 αντίστοιχα).  

 

Προφανώς, οι κανόνες που δεν ικανοποιούν την σχέση 5.6 δεν είναι σε θέση να 

αξιολογηθούν σωστά µε βάση την υπάρχουσα λογική ταύτισης, δεδοµένου του 

σχετικά µικρού αριθµού των χαρακτηριστικών, οι διαφορές των οποίων ταυτίζονται 

στην σύγκριση ανάµεσα στο αντικείµενο και τους κανόνες. Στην περίπτωση αυτή, οι 

παραπάνω κανόνες θα παραµείνουν στην διαδικασία ταξινόµησης, µόνο στην 

περίπτωση εκείνη κατά την οποία η καλυψη και η ακρίβειά τους ικανοποιούν 

συγκεκριµένες συνθήκες.  

 

Η κάλυψη και η ακρίβεια ενός κανόνα, αποτελούν πολύ σηµαντικά µέτρα 

αξιολόγησής του (Lavrac et al., 1999; Flach & Lavrac, 2003; Tsumoto, 2003). 

∆εδοµένης της ανάγκης αξιολόγησης των κανόνων που δεν ικανοποιούν την σχέση 

5.6, η χρήση της κάλυψης και της ακρίβειας στο συγκεκριµένο βήµα, έχει σαν στόχο 

να διασφαλίσει την εγκυρότητα, την γενικότητα και την αυξηµένη ικανότητα 

ταξινόµησης των κανόνων αυτών.  

 

Προκειµένου να ορίσουµε τα παραπάνω µέτρα, θα χρησιµοποιήσουµε την 

«Body Head→ » µορφή των «If Α Then Β» κανόνων απόφασης, όπου «Body» και 

«Head» είναι τα «If» και «Then» τµήµατα των κανόνων, αντιστοίχως. Κατά 

συνέπεια, η κάλυψη ( )tCov x  και η ακρίβεια ενός κανόνα tx  ορίζονται ως εξής: 

 

αριθµός αντικειµένων του  όπου το Body του  είναι αληθινό
( )

αριθµός αντικειµένων του 
TR t

t
TR

T x
Cov x

T
=  
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αριθµός αντικειµένων του  όπου τα Body και Head του  είναι αληθινά
( )

αριθµός αντικειµένων του  όπου το Body του  είναι αληθινό
TR t

t
TR t

T x
Acc x

T x
=

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διαδικασία της ταξινόµησης θα συνεχιστεί για 

εκείνους τους κανόνες που ικανοποιούν τις ακόλουθες δύο σχέσεις: 

 

                                                        2( )tAcc x L≥                                                  (5.7)      

 

και 

 

                                                            ( ) 3tCovacc L≥                                                (5.8) 

 

όπου  L2 = 95%  και ( ) ( ) (1 ( ))t t tCovacc Acc x Cov x= ⋅ + . Ο ορισµός του ( )tCovacc  

βασίζεται τόσο στην κάλυψη όσο και στην ακρίβεια του κανόνα tx . Συνήθως, οι 

τιµές της κάλυψης είναι σχετικά µικρές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, ο οποιoσδήποτε 

συνδυασµός (γινόµενο ή άθροισµα) των τιµών της κάλυψης και της ακρίβειας να 

παίρνει επίσης σχετικά µικρές τιµές, περιορίζοντας έτσι σηµαντικά την επιρροή των 

συνήθως µεγάλων τιµών της ακρίβειας στα τελικά αποτελέσµατα του παραπάνω 

συνδυασµού. Εποµένως, προκειµένου να αποφύγουµε την υπερβολική επιρροή των 

µικρών τιµών της κάλυψης στις τιµές του ( )tCovacc , προσθέσαµε την σταθερά 1 στο 

( )tCov x .  

 

Τέλος, αν disN  είναι ο αριθµός των διακριτών τιµών του ( )tCovacc  σε φθίνουσα 

κατάταξη, τότε: 
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( )

3 ( )

( )

η τιµή του  στην (1/ 2 ) θέση της φθίνουσας κατάταξης,  αν 1

η τιµή του  στην (2 / 3 ) θέση της φθίνουσας κατάταξης,  αν 1/3 1

η τιµή του  στην  θέση της φθίνο

t dis V

t dis V

t dis

Covacc N A

L Covacc N A

Covacc N

⋅ >

= ⋅ ≤ ≤

υσας κατάταξης,  αν 0 1/ 3VA




 ≤ <

 

Σηµειώνεται ότι αν η τιµή του L3 δεν είναι ακέραια, τότε στρογγυλοποιείται στην 

κοντινότερη ακέραια τιµή. 

 

Θέτοντας τις διακριτές τιµές της παραµέτρου ( )tCovacc  σε φθίνουσα κατάταξη, και 

µέσω των ορίων L2 και L3, είµαστε σε θέση να ξεχωρίσουµε τους κανόνες που έχουν 

σχετικά υψηλές τιµές κάλυψης και ακρίβειας. Όσον αφορά το όριο L3, η λογική του 

είναι συµπληρωµατική της λογικής του L1. Για παράδειγµα, όταν το όριο L1 παίρνει 

µικρές τιµές, αυτό σηµαίνει ότι ο µέσος όρος 1VA ≤ , και κατ’επέκταση η ποιότητα 

των κανόνων δεν έιναι καλή. Άρα, λίγοι µόνο κανόνες είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν την σχέση 5.6. Για να συνεχιστεί ωστόσο οµαλά η διαδικασία της 

ταξινόµησης, θα πρέπει αρκετοί από τους υπόλοιπους κανόνες να είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν τις προϋθέσεις του Βήµατος 2.2. Για τον σκοπό αυτό, το όριο L3 θα 

πάρει επίσης µια σχετικά µικρή τιµή, η οποία θα ανταποκρίνεται στις χαµηλότερες 

θέσεις την φθίνουσας κατάταξης των διακριτών τιµών του ( )tCovacc . Αυτό θα 

επιτρέψει σε αρκετούς κανόνες να ικανοποιήσουν την σχέση 5.8 παραµένοντας στην 

διαδικασία ταξινόµησης. Το Βήµα 2.2 µέχρι στιγµής, τυποποιείται ως ακολούθως: 

 

           ΓΙΑ ΚΑΘΕ κανόνα απόφασης 1,  1,...,tx t d=   

                  ΑΝ ( ) 0tCov x ≠  ΚΑΙ ( ) 0tAcc x ≠  ΤΟΤΕ 

                        ΑΝ  1tp L b≥ ⋅   ΤΟΤΕ  

                               Ο κανόνας tx  παραµένει στην διαδικασία της ταξινόµησης  

                        ΑΛΛΙΩΣ 

                               ΑΝ 2( )tAcc x L≥  ΚΑΙ ( ) 3tCovacc L≥  ΤΟΤΕ 

                                     Ο κανόνας tx  παραµένει στην διαδικασία της ταξινόµησης 
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                               ΑΛΛΙΩΣ        

                                     Ο κανόνας tx  αποκλείεται από την διαδικασία της ταξινόµησης 

                              ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                       ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                 ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

           ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενος κανόνας απόφασης) 

 

Έχοντας αποκλείσει από την διαδικασία της ταξινόµησης τους πιο αδύνατους από 

τους κανόνες απόφασης, βάσει των προϋποθέσεων των Βηµάτων 2.1 και 2.2, είµαστε 

τώρα σε θέση να επιλέξουµε τον καλύτερο από τους κανόνες για την ταξινόµηση του 

αντικειµένου στην κλάση που του αντιστοιχεί. Αν d2 είναι ο τελικός αριθµός των 

καλύτερων κανόνων που ικανοποιούν συνολικά το Βήµα 2, τους θέτουµε σε 

φθίνουσα κατάταξη, βάσει των τιµών των δεικτών συµφωνίας που τους αντιστοιχούν. 

Είναι προφανές ότι όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή ενός δείκτη συµφωνίας, τόσο πιο 

καλός είναι ο κανόνας που αντιστοιχεί στον δείκτη αυτό, αφ’ενός λόγω της 

ενισχυµένης βαρύτητας των χαρακτηριστικών του συνόλου συµφωνίας της 

συγκεκριµένης σύγκρισης, αφ’ετέρου λόγω της ισχυρής ικανότητας ταύτισής του µε 

το αντικείµενο, µέσω της ύπαρξης σηµαντικού αριθµού µηδενικών διαφορών. Κατά 

συνέπεια, ο κανόνας απόφασης που αντιστοιχεί στον δείκτη συµφωνίας µε την 

µεγαλύτερη τιµή θα επιλεγεί για την ταξινόµηση του αντικειµένου στην κατάλληλη 

κλάση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ταξινόµηση του αντικειµένου θα οριστικοποιηθεί 

µετά την υλοποίηση του Βήµατος 3.  

                 

5.2.2.3 Βήµα 3: Έλεγχος ασυµφωνίας  

 

Στο συγκεκριµένο βήµα, εξετάζεται η ισχύς των ενδείξεων εναντίον της ταξινόµησης 

του αντικειµένου iy  στην κλάση του επιλεγµένου από το Βήµα 2.2, κανόνα 

απόφασης *
tx . Η εξέταση γίνεται µέσα από τον έλεγχο ασυµφωνίας (discordance test):  
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                                                      *
, , ,( , )j k i k i kD x y U<                                                (5.9)  

 

όπου ,i kU  είναι το κατώφλι βέτο (περιγράφεται αναλυτικά στην σηµείωση 4.6). Αν η 

σχέση 5.9 ισχύει για κάθε χαρακτηριστκό ka  που ανήκει στο σύνολο ασυµφωνίας, 

τότε η ταξινόµηση του Βήµατος 2.2 οριστικοποιείται και τυπικά. Σε διαφορετική 

περίπτωση η ταξινόµηση του αντικειµένου θεωρείται άκυρη. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

επιλεχθής από το Βήµα 2.2 κανόνας *
tx , απορρίπτεται από την διαδικασία της 

ταξινόµησης. Στην συνέχεια, η µέθοδος επανέρχεται στο Βήµα 2.2 επιλέγοντας τον 

επόµενο από την φθίνουσα κατάταξη δείκτη συµφωνίας, και τον αντίστοιχο του 

κανόνα, ως υποψήφιο καλύτερο κανόνα για την ταξινόµηση του αντικειµένου. Η 

επαληπτική αυτή διαδικασία, συνδυασµένη µε το τελευταίο τµήµα του Βήµατος 2.2, 

περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω µε την µορφή ψευδοκώδικα: 

 

        ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ τους δείκτες συµφωνίας των υπολειπόµενων κανόνων σε φθίνουσα 

                                    κατάταξη.                   

        ΟΣΟ ( 2t d≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο Tiy Y∈  δεν ταξινοµείται ΚΑΝΕ 

                           ΑΝ *
, , ,( , )t k i k i kD x y U< ∀

k
a  του συνόλου ασυµφωνίας ΤΟΤΕ                                      

                                Το αντικείµενο iy  ταξινοµείται στην κλάση του *

,ktx  

                           ΑΛΛΙΩΣ 

                                 t=t+1  

                           ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

          ΤΕΛΟΣ ΟΣΟ 

 

Με άλλα λόγια, µέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος δείκτης συµφωνίας (και κατ’επέκταση 

ο κανόνας που αντιστοιχεί σε αυτόν) ο οποίος να ικανοποιεί ταυτόχρονα τα Βήµατα 2 

και 3, η διαδικασία θα συνεχίζεται µε την επιλογή του επόµενου, από την φθίνουσα 

κατάταξη, καλύτερου δείκτη συµφωνίας/κανόνα, και τον συνακόλουθο έλεγχο 

ασυµφωνίας.  
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5.2.2.4 Βήµα 4: Εναλλακτική ταξινόµηση µη ταξινοµηµένων αντικειµένων. 

 

Είναι πιθανό κάποια από τα προς ταξινόµηση αντικείµενα να µην µπορούν να 

αντιστοιχιστούν σε µια συγκεκριµένη κλάση βάσει της διαδικασίας των 3 βηµάτων 

που αναλύθηκε παραπάνω, παρα τις συνεχείς επαναλήψεις. Στην περίπτωση αυτή η 

µέθοδος ταξινοµεί το αντικείµενο χρησιµοποιώντας έναν τυποποιηµένο και 

προαποφασιµένο κανόνα. Συγκεκριµένα το αντικείµενο αντιστοιχίζεται στην κλάση 

που υποστηρίζουν τουλάχιστον οι µισοί από τους εξαχθέντες κανόνες. Τέτοιες 

περιπτώσεις ωστόσο µη ταξινόµησης είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι δεν εµφανίστηκαν καθόλου στα αποτελέσµατα εφαρµογής της µεθόδου. 

 

5.2.3 Εκτίµηση ακρίβειας ταξινόµησης   

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταξινόµησης, γίνεται η εκτίµηση της 

ακρίβειας της ταξινόµησης. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο ελέγχου 

1 2{ , ,..., }T s rY y y y−=  έχει ήδη προ-ταξινοµηθεί προτού ξεκινήσει η διαδικασία. Ας 

σηµειωθεί ότι η προ-ταξινόµηση αυτή είναι τυποποιηµένη για τις βάσεις δεδοµένων 

που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή της µεθόδου, χρησιµοποιείται δε από όλους 

τους αλγορίθµους που αξιολογούνται στις βάσεις αυτές.  

 

Στην συνέχεια, τα αντικείµενα που ανήκουν στο σύνολο ελέγχου ταξινοµούνται 

ακόµα µια φορά, βάσει των 4 βηµάτων της µεθόδου, στις κατάλληλες 

προκαθορισµένες κλάσεις. Ακολουθεί η σύγκριση της τελευταίας ταξινόµησης, µε τα 

αποτελέσµατα της αρχικής ταξινόµησης του συνόλου ελέγχου. Το ποσοστό των 

σωστών συγκρίσεων ανάµεσα στα ταξινοµηθέντα αντικείµενα των δύο παραλλαγών 

του συνόλου ελέγχου, είναι η ακρίβεια ταξινόµησης της µεθόδου.  
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5.3 Σύνοψη της µεθόδου CLEDΜ  

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του µέτρου ανοµοιότητας της µεθόδου CLEDM 

συνοψίζονται, ως ακολούθως: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ συνόλου εκπαίδευσης 
T

Y  µε (s-r) αντικείµενα, και συνόλου κανόνων 

1 2{ , ,..., }dX x x x=  που περιγράφονται από ένα σύνολο 1 2{ , ,..., }nF a a a=  χαρακτηριστικών  

Υπολόγισµός των βαρών kw , ka∀ , µέσω του Gain Ratio Criterion  

ΓΙΑ ΚΑΘΕ αντικείµενο , 1,...,i Ty Y i s r∈ = −  

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ κανόνα απόφασης , 1,...,jx X j d∈ =            

                ΓΙΑ ΚΑΘΕ χαρακτηριστικό ( ),  1,..,k ja k n=  

                         Υπολόγισε τις διαφορές , ,( , )j k i kD x y  

                         Υπολόγισε τα κατώφλια αδιαφορίας ,i kq
k

a∀  

                         ΑΝ , , ,( , )j k i k i kD x y q≤  ΤΟΤΕ 

                             Το χαρακτηριστικό ka  ανήκει σε ένα σύνολο συµφωνίας 

                         ΑΛΛΙΩΣ 

                             Το χαρακτηριστικό ka  ανήκει σε ένα σύνολο ασυµφωνίας 

                        ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο χαρακτηριστικό) 

                Υπολόγισε τους δείκτες συµφωνίας ( , )j iCI x y  

                Υπολόγισε τα αντίστοιχα κατώφλια συµφωνίας ( , )j iCT x y  

        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενος κανόνας απόφασης)         

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ κανόνα απόφασης ,  1,...,jx j d=   

                  ΑΝ ( , ) ( , )j i j iCI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ                               

                       Ο κανόνας jx  παραµένει στην διαδικασία ταξινόµησης 
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                  ΑΛΛΙΩΣ 

                       Ο κανόνας jx  αποκλείεται από την διαδικασία ταξινόµησης 

                  ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενος κανόνας απόφασης) 

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ κανόνα απόφασης 1,  1,...,tx t d=   

                  ΑΝ ( ) 0tCov x ≠  ΚΑΙ ( ) 0tAcc x ≠  ΤΟΤΕ 

                        ΑΝ  1tp L b≥ ⋅   ΤΟΤΕ  

                               Ο κανόνας tx  παραµένει στην διαδικασία της ταξινόµησης  

                        ΑΛΛΙΩΣ 

                               ΑΝ 2( )tAcc x L≥  ΚΑΙ ( ) 3tCovacc L≥  ΤΟΤΕ 

                                     Ο κανόνας tx  παραµένει στην διαδικασία της ταξινόµησης 

                               ΑΛΛΙΩΣ        

                                     Ο κανόνας tx  αποκλείεται από την διαδικασία της ταξινόµησης 

                              ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                       ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                 ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενος κανόνας απόφασης) 

        ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ τους δείκτες συµφωνίας των υπολειπόµενων κανόνων σε φθίνουσα 

        κατάταξη.                   

        ΟΣΟ ( 2t d≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο Tiy Y∈  δεν ταξινοµείται ΚΑΝΕ 

                           ΑΝ *

, , ,( , )t k i k i kD x y U< ∀
k

a  του συνόλου ασυµφωνίας ΤΟΤΕ                                      

                                Το αντικείµενο iy  ταξινοµείται στην κλάση του *

,t kx  

                           ΑΛΛΙΩΣ 

                                 t=t+1  

                           ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

        ΤΕΛΟΣ ΟΣΟ 

        ΑΝ το αντικείµενο iy  δεν έχει ταξινοµηθεί ΤΟΤΕ 
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                ∆ιαχειρίσου το iy  βάσει του Βήµατος 4 

        ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο αντικείµενο) 

 

5.4 Υπολογιστική πολυπλοκότητα της µεθόδου CLEDM 

 

Η υπολογιστική πολυπλοκότητα (computational complexity) ενός αλγορίθµου 

καθορίζει το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον αλγόριθµο να βρεί λύση, καθώς 

και το πόσο γρήγορα µπορεί να βρεθεί η λύση αυτή. Συγκεκριµένα, η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα της µεθόδου CLEDM, λαµβάνοντας υπόψη τις επιµέρους λειτουργίες 

της, είναι 2 2[ ( log( ) log( ) log( ) )]O o n d d d d d d d d⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ + , ή πιο σύντοµα 

2[ log( )]O o n d d⋅ ⋅ ⋅ , όπου o είναι ο αριθµός των αντικειµένων που πρόκειται να 

ταξινοµηθούν, d είναι ο αριθµός των κανόνων απόφασης και n είναι ο αριθµός των 

χαρακτηριστικών περιγραφής των δεδοµένων. Η παραπάνω πολυπλοκότητα 

προκύπτει συµψηφίζοντας την πολυπλοκότητα των επιµέρους διαδικασιών της 

µεθόδου. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε αντικείµενο που πρόκειται να ταξινοµηθεί, 

εκτελούνται οι ακόλουθες διαδικασίες (βλέπε σύνοψη µεθόδου): 

 

� Ο υπολογισµός των διαφορών , ,( , )j k i kD x y , του κατωφλίου αδιαφορίας ,i kq , 

των δεικτών συµφωνίας και των αντίστοιχων κατωφλιών συµφωνίας, µε 

υπολογιστική πολυπλοκότητα ( 2 log( )n d d d⋅ ⋅ + ). 

 

� Η εφαρµογή του ελέγχου συµφωνίας µε υπολογιστική πολυπλοκότητα d . 

 

� Ο αποκλεισµός συγκεκριµένων κανόνων από την διαδικασία της ταξινόµησης, 

σε δύο στάδια, µε υπολογιστική πολυπλοκότητα 2( log( ))d d⋅ . 
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� Η φθίνουσα ταξινόµηση των d δεικτών συµφωνίας και των αντίστοιχων 

κατωφλιών συµφωνίας, µε υπολογιστική πολυπλοκότητα ( log( )d d⋅ ). 

 

� Η εφαρµογή του ελέγχου ασυµφωνίας µε υπολογιστική πολυπλοκότητα d . 

 

5.5 Ενδεικτικό παράδειγµα εφαρµοφής της µεθόδου  

 

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθεί ένα αναλυτικό ενδεικτικό παράδειγµα 

εφαρµογής της µεθόδου CLEDM σε µια τεχνητή βάση δεδοµένων. Στόχος του 

συγκεκριµένου παραδείγµατος είναι να γίνει κατανοητή η πρακτική διαδικασία 

εφαρµογής της µεθόδου, µέσα από την παρουσίαση των αναλυτικών πράξεων που 

λαµβάνουν χώρα στην διαδικασία ταξινόµησης ενός αντικειµένου στην 

καταλληλότερη κλάση. Ας θεωρήσουµε ένα σύνολο εκπαίδευσης που περιλαµβάνει 

16 κατηγορικά αντικείµενα, τα οποία περιγράφονται από το σύνολο 

1 2 6{ , ,..., }IEF A A A=  έξι κατηγορικών χαρακτηριστικών (categorical attributes) µε 

τιµές «vs», «s», «l» και «vl». Το παραπάνω σύνολο εκπαίδευσης περιγράφεται 

αναλυτικά στον Πίνακα 5.1 που ακολουθεί:  

 

Αντικείµενα A1 A2 A3 A4 A5 A6 Κλάση 

Αντικείµενο 1 s l vs l vs s a 

Αντικείµενο 2 s l vs vs vs vs a 

Αντικείµενο 3 s l vs l s vs a 

Αντικείµενο 4 s vs vs vs vs vs a 

Αντικείµενο 5 s s vs vs s s a 

Αντικείµενο 6 vs l s l vs s a 

Αντικείµενο 7 vs l s l s vs a 

Αντικείµενο 8 s vs s vs s s a 
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Αντικείµενο 9 l vs vs l vs s b 

Αντικείµενο 10 l vs s s s vs b 

Αντικείµενο 11 l vs vs l s s b 

Αντικείµενο 12 s vs s vs s vs b 

Αντικείµενο 13 l s vl s vs vs b 

Αντικείµενο 14 l s vl s s vs b 

Αντικείµενο 15 s s vs s vs s b 

Αντικείµενο 16 s s s vs vs vs b 

 

Πίνακας 5.1: Το σύνολο εκπαίδευσης του ενδεικτικού παραδείγµατος της µεθόδου CLEDM 

 

Οι κανόνες απόφασης που προκύπτουν από την διαδικασία εκπαίδευσης του 

παραπάνω συνόλου, µέσω του αλγορίθµου C4.5, δίνονται παρακάτω: 

  

� Κανόνας 1: Αν 1( )A l= τότε το αντικείµενο 1y  ταξινοµείται στην κλάση «b». 

� Κανόνας 2: Αν 1 4 3( ) ( ) ( )A s A vs A vs= ∧ = ∧ =  τότε το αντικείµενο 1y  

ταξινοµείται στην κλάση «a». 

� Κανόνας 3: Αν 1 4( ) ( )A s A l= ∧ =  τότε το αντικείµενο 1y  ταξινοµείται στην 

κλάση «a». 

� Κανόνας 4: Αν 1 4 3 6( ) ( ) ( ) ( )A s A vs A s A vs= ∧ = ∧ = ∧ =  τότε το αντικείµενο 

1y  ταξινοµείται στην κλάση «b». 

� Κανόνας 5: Αν 1( )A vs= τότε το αντικείµενο 1y  ταξινοµείται στην κλάση «a». 

� Κανόνας 6: Αν 1 4 3 6( ) ( ) ( ) ( )A s A vs A s A s= ∧ = ∧ = ∧ =  τότε το αντικείµενο 

1y  ταξινοµείται στην κλάση «a». 

� Κανόνας 7: Αν 1 4( ) ( )A s A s= ∧ =  τότε το αντικείµενο 1y  ταξινοµείται στην 

κλάση «b». 
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Ας υποθέσουµε ότι 1 1 2 3 4 5 6( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )y A s A l A vs A vs A l A s= = ∧ = ∧ = ∧ = ∧ = ∧ =  

είναι το προς ταξινόµηση αντικείµενο. Σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες, µόνο 

τέσσερα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το σύνολο εκπαίδευσης, 

συγκεκριµένα τα 1 3 4,  ,  A A A  και 6 A  λαµβάνονται υπόψη στην ταξινόµηση. Συνεπώς, 

ο συνολικός αριθµός των χαρακτηριστικών του συνόλου των κανόνων απόφασης που 

λαµβάνει µέρος στην διαδικασία ταξινόµησης είναι, 4b = . 

 

Η υλοποίηση των Βηµάτων 1 και 2.1 της µεθόδου έχει σαν αποτέλεσµα τον 

υπολογισµό των διαφορών ανάµεσα στο 1y  και κάθε ένα από τους κανόνες απόφασης 

,  1,..,7jx j = , για κάθε κοινό χαρακτηριστικό περιγραφής τους, καθώς και τον 

υπολογισµό των δεικτών συµφωνίας 1( , )jCI x y  και των αντίστοιχων κατωφλιών 

συµφωνίας 1( , )jCT x y . Τα παραπάνω δεδοµένα εµφανίζονται στον Πίνακα 5.2, µαζί 

µε τις τιµές της παραµέτρου ( ) ,  1,..,7jbonus j= . Επίσης, (1)  85%m =  εξαιτίας του ότι 

υπάρχει µόνο µια σύγκριση από τις επτά µεταξύ του αντικειµένου και των κανόνων 

απόφασης, η οποία περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο µηδενικές διαφορές.  

 

Αντικείµενα vs. Κανόνων A1 A4 A3 A6 bonus(j) κλάση CI(xj,y1) CT(xj,y1) 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 1 2 - - - 1 b 1 0,85 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 2 0 0 0 - 12 a 13 12,85 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 3 0 2 - - 1 a 1,64 1,49 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 4 0 0 1,5 2 2 b 2,65 2,50 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 5 2 - - - 1 a 1 0,85 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 6 0 0 1,5 0 3 a 3,53 3,38 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 7 0 2 - - 1 b 1,64 1,49 

 

Πίνακας 5.2: Υλοποίηση Βηµάτων 1 & 2.1 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο έλεγχος συµφωνίας του Βήµατος 2.1 επιτρέπει 

σε όλους τους κανόνες απόφασης την παραµονή στην διαδικασία της ταξινόµησης, 

και κατ’επέκταση την συνέχιση της αξιολόγησης τους στα επόµενα βήµατα της 

µεθόδου. Επιπρόσθετα, στον Πίνακα 5.3 εµφανίζονται τα βάρη των χαρακτηριστικών 

που λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία της ταξινόµησης, καθώς και οι τιµές των 

κατωφλιών αδιαφορίας ανά χαρακτηριστικό. Με βάση αυτές τις τιµές των κατωφλιών 

αδιαφορίας, και τα τέσσερα χαρακτηριστικά του προβλήµατος ανήκουν στο σύνολο 

συµφωνίας. Κατά συνέπεια, τα κατώφλια βέτο δεν µπορούν να υπολογιστούν και το 

Βήµα 3 της µεθόδου θα παρακαµφθεί, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στην φύση 

των δεδοµένων της βάσης (βλέπε σηµείωση 4.6).  

 

Παράµετροι A1 A4 A3 A6 

Βάρη 0,3538 0,1994 0,1051 0,0116 

Κατώφλια αδιαφορίας 2 2 1,5 2 

Κατώφλια βέτο ∆εν ορίζονται  

 

Πίνακας 5.3: Βάρη χαρακτηριστικών και κατώφλια αδιαφορίας 

 

Ας σηµειωθεί επιπλέον, ότι στους Πίνακες 5.2 και 5.3 (καθώς και παρακάτω), τα 

χαρακτηριστικά καταγράφονται µε βάση την ισχύ των βαρών τους, που αυξάνει από 

αριστερά προς τα δεξιά. 

 

Ο Πίνακας 5.4 εµφανίζει τις τιµές της κάλυψης, της ακρίβειας και της παραµέτρου  

Covacc των κανόνων που παρέµειναν στην διαδικασία της ταξινόµησης, µετά την 

αξιολόγηση του Βήµατος 2.1 (δηλαδή και των επτά κανόνων). Η τελευταία στήλη του 

πίνακα εµφανίζει την φθίνουσα σειρά των διακριτών τιµών της παραµέτρου Covacc. 

Επιπρόσθετα, το όριο L1 ισούται µε 1/2 επειδή ο µέσος αριθµός των µηδενικών 

διαφορών ανά σύγκριση αντικειµένου/κανόνα είναι VA =1,43. Τέλος, το όριο L3 

ισούται µε την τιµή της παραµέτρου Covacc στην  (1/ 2)  disN⋅ θέση της φθίνουσας 
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σειράς των διακριτών τιµών της Covacc (αν το γινόµενο  (1/ 2)  disN⋅ ήταν δεκαδικός 

αριθµός, αυτό θα στρογγυλοποιείτο στον πλησιέστερο ακέραιο). Επειδή 4disN = , το 

L3 αντιστοιχεί στην 2
η θέση της φθίνουσας κατάταξης. Άρα L3 = 1,1875.  

 

Κανόνες Κάλυψη Ακρίβεια 
Covacc = Κάλυψη * 

(1 + Ακρίβεια) 

Φθίνουσα κατάταξη 
των τιµών της 

παραµέτρου Covacc 

Κανόνας 1 0,3125 100% 1,3125 1,3125 

Κανόνας 2 0,1875 100% 1,1875 1,1875 

Κανόνας 3 0,1250 100% 1,1250 1,1250 

Κανόνας 4 0,1250 100% 1,1250 1,0625 

Κανόνας 5 0,1250 100% 1,1250 - 

Κανόνας 6 0,0625 100% 1,0625 - 

Κανόνας 7 0,0625 100% 1,0625 - 

L1 1/2 

L3 1,1875 

 

 Πίνακας 5.4: Τιµές κάληψης, ακρίβειας, Covacc 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα του Πίνακα 5.4 υλοποιούµε το Βήµα 2.2, 

επιλέγοντας τον καταλληλότερο κανόνα για την ταξινόµηση του αντικειµένου 1y . Τα 

τελικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στον Πίνακα 5.5.   

 

Αντικείµενα vs. Κανόνων A1 A4 A3 A6 κλάση Covacc CI(xj,y1) CT(xj,y1) 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 2 0 0 0 - a / 13 12,85 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 6 0 0 1,5 0 a / 3,53 3,38 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 4 0 0 1,5 2 b / 2,65 2,50 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 1 2 - - - b 1,3125 1 0,85 
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Αντικείµενο vs. Κανόνα 5 2 - - - a 1,1250 / / 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 3 0 2 - - a 1,1250 / / 

Αντικείµενο vs. Κανόνα 7 0 2 - - b 0,0625 / / 

 

Πίνακας 5.5: Τελικά αποτελέσµατα της διαδιακασίας ταξινόµησης του 1y  

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, παρατηρούµε ότι οι κανόνες απόφασης 2, 4 

και 6 είναι σε θέση να ικανοποιήσουν την σχέση 5.6 του Βήµατος 2.2, εµφανίζοντας 

αυξηµένη ικανότητα ταύτισης µε το αντικείµενο 1y . Από τους υπόλοιπους κανόνες, 

µόνο ο κανόνας 1 είναι σε θέση να υπερβεί τα όρια L2 και L3. Άρα, το σύνολο των 

κανόνων από τους οποίους θα επιλεγεί ο καλύτερος κανόνας για την ταξινόµηση του 

αντικειµένου, βάσει της αξιολόγησης των Βηµάτων 1 και 2, περιλαµβάνει µόνο τους 

κανόνες 1, 2, 4 και 6. Προκειµένου δε να επιλέξουµε τον καλύτερο από τους 

παραπάνω τέσσερις κανόνες, τους κατατάσσουµε σε φθίνουσα σειρά βάσει των 

δεικτών συµφωνίας τους (βλέπε Πίνακα 5.5). Επειδή ο κανόνας µε τον µεγαλύτερο 

δείκτη συµφωνίας είναι ο 2, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το αντικείµενο θα 

ταξινοµηθεί στην κλάση του κανόνα αυτού, δηλαδή στην κλάση «a».   

 

5.6 Εµπειρικά αποτελέσµατα 

 

5.6.1 Περιγραφή των βάσεων δεδοµένων 

 

Με στόχο να επιβεβαιώσουµε την εγκυρότητα και στιβαρότητά της, εφαρµόσαµε την 

µέθοδο CLEDM, σε µια σειρά από γνωστές και ευρύτατα χρησιµοποιούµενες βάσεις 

δεδοµένων από το επιστηµονικό πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες 6 δηµοφιλείς βάσεις δεδοµένων από 

το UCI Machine Learning Repository (Aha & Murphy, 1994): 
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� Promoter recognition (Towell et al., 1990) 

 

� Hayes-Roth (Hayes-Roth & Hayes-Roth, 1977) 

 

� Tic Tac Toe Endgame (Aha, 1991) 

 

� Car Evaluation (Bohanec & Rajkovic, 1988) 

 

� Wisconsin Breast Cancer (Bennett & Mangasarian, 1992) 

 

� Monk 1 (Thrun et al., 1991) 

 

Λαµβάνοντας υπόψη, ότι στην διεθνή βιβλιογραφία, ο αριθµός των διαθέσιµων 

βάσεων µε κατηγορικά δεδοµένα δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος, οι παραπάνω βάσεις 

αντιπροσωπεύουν ένα ικανό δείγµα δεδοµένων. Συγκεκριµένα, προέρχονται από ένα 

ευρύ φάσµα πρακτικών εφαρµογών και προβληµάτων, περιγράφοντας ιατρικά 

ζητήµατα (Promoter recognition, Wisconsin Breast Cancer), κοινωνικά ζητήµατα 

(Hayes-Roth, Car Evaluation), παιχνίδια (Tic Tac Toe Endgame) ή είναι βάσεις ειδικά 

κατασκευασµένες για αξιολόγηση τεχνικών ταξινόµησης (Monk 1).  

 

Ειδικότερα η βάση Promoter recognition ανήκει στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας, 

στον τοµέα της ανάλυσης των ακολουθιών του DNA (Watson et al., 1987), µε στόχο 

την αναγνώριση υποκινητών (promoters) σε νήµατα (strings), οι οποίοι αναπαριστούν 

νουκλεοτίδια (nucleotides). Ας σηµειωθεί ότι τα προβλήµατα ανάλυσης ακολουθιών 

DNA χρησιµοποιούνται συχνά σαν σηµεία αναφοράς στην διαδικασία σύγκρισης της 

απόδοσης των αλγορίθµων µηχανικής µάθησης.  
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Επιπρόσθετα, κάποιες από τις βάσεις αυτές είναι µικρές, όπως οι Hayes-Roth και 

Promoter recognition, ενώ άλλες είναι σχετικά µεγάλες, όπως η βάση Car Evaluation, 

µε τις υπόλοιπες να βρίσκονται µεταξύ αυτών, όσον αφορά το µεγεθός τους. Οι 

βάσεις δεδοµένων ποικίλουν ακόµα, τόσο σε σχέση µε τον πλήθος των 

χαρακτηριστικών που τις περιγράφουν, όσο και σχετικά µε το πλήθος των κλάσεων 

στις οποίες είναι ήδη χωρισµένες. Πέντε από τις παραπάνω βάσεις δεδοµένων είναι 

πλήρεις όσον αφορά τις τιµές των δεδοµένων τους ανά χαρακτηριστικό, γεγονός που 

συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή τους, ενώ µια περιλαµβάνει λίγες κενές τιµές οι 

οποίες ωστόσο δεν είναι σε θέση να µειώσουν την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων 

της. Οι συγκεκριµένες κενές τιµές (συµβολίζονται µε ? στις βάσεις δεδοµένων), 

θεωρούνται σαν µια επιπλέον διακριτή τιµή του χαρακτηριστικού από το οποίο 

λοίπουν (Shyu et al., 2005).  

 

Τα βασικά στοιχεία των παραπάνω βάσεων δεδοµένων, συνοψίζονται στον πίνακα 

5.6 που ακολουθεί. 

 

Βάσεις ∆εδοµένων Πλήθος 

Αντικειµένων 

Πλήθος 

Χαρακτηριστικών 

Πλήθος 

κλάσεων 

Έλλειψη 

τιµών 
Promoter recognition 106 57 2 Όχι 

Η βάση ανήκει στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας, στον τοµέα της ανάλυσης των 

ακολουθιών του DNA. 
Hayes-Roth 160 5 3 Όχι 

Η βάση περιγράφει ανθρώπινα κοινωνικά χαρακτηριστικά.  

Monk 1 556 6 2 Όχι 

Είναι µια τεχνητή βάση, µέσα στο πλαίσιο των προβληµάτων του Monk (Monk’s 

problems) που προέρχεται από το επιστηµονικό πεδίο της ροµποτικής.  
Wisconsin Breast Cancer 699 10 2 Ναι 

Περιλαµβάνει ιατρικά δεδοµένα για καρκίνο του µαστού σε ισάριθµους ασθενείς. 

Tic Tac Toe Endgame 958 9 2 Όχι 

Η βάση κωδικοποιεί τις πιθανές διατάξεις του πίνακα επιτραπέζιων παιχνιδιών-tic-

tac-toe. 
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Car Evaluation 1728 6 4 Όχι 

Είναι µια τεχνητή βάση που προέρχεται από ένα απλό ιεραρχικό µοντέλο απόφασης 

µε στόχο την πλήρη κάλυψη του χώρου των χαρακτηριστικών. 
 

Πίνακας 5.6: Συνοπτική περιγραφή βάσεων δεδοµένων  

 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι από τις παραπάνω βάσεις δεδοµένων, οι Hayes-Roth και Monk 1 

είναι εξ’ορισµού χωρισµένες σε ένα σύνολο εκπαίδευσης µε 132 και 124 αντικείµενα 

και ένα σύνολο ελέγχου µε 28 και 432 αντικείµενα, αντίστοιχα. 

 

5.6.2 Μέθοδοι ελέγχου αξιοπιστίας  

 

Η µέθοδος ελέγχου αξιοπιστίας (validation test) που χρησιµοποιήθηκε για τις βάσεις 

δεδοµένων Promoter recognition, Tic Tac Toe Endgame, Car Evaluation και 

Wisconsin Breast Cancer, είναι αυτή του ελέγχου αξιοπιστίας µε διασταύρωση, µε την 

χρήση 10 συνόλων (ten-fold cross-validation) (Stone, 1974). Με βάση αυτή την 

µέθοδο, το σύνολο εκπαίδευσης Y, υπακούοντας στην αντιµεταθετική ιδιότητα, 

χωρίζεται σε 10 τυχαία, ισότιµα µεταξύ τους σύνολα ,  1,..,10TY T = . Ο έλεγχος 

αξιοπιστίας µε διασταύρωση περιλαµβάνει ισάριθµες µε τα παραπάνω σύνολα, 

φάσεις αξιολόγησης.  

 

Σε κάθε µια από αυτές τις δέκα φάσεις, ένα από τα σύνολα TY  που δεν έχει µέχρι 

στιγµής εµφανιστεί στην διαδικασία µάθησης, χρησιµοποιείται για έλεγχο (σύνολο 

ελέγχου) ενώ τα υπόλοιπα εννέα σύνολα χρησιµοποιούνται σαν ένα εννιαίο σύνολο 

εκπαίδευσης για την εφαρµογή των αλγορίθµων ταξινόµησης και την εξαγωγή των 

κανόνων απόφασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αναλογίες των κλάσεων σε κάθε ένα 

από τα δέκα σύνολα ελέγχου είναι παρόµοιες, αν όχι ίδιες στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, µε τις αναλογίες των κλάσεων στο αρχικό σύνολο εκπαίδευσης Y.  
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Βάσει των παραπάνω, είναι προφανές ότι τόσο το σύνολο των κανόνων απόφασης X 

όσο και ο αριθµός των κανόνων d είναι διαφορετικά για κάθε µία από τις δέκα φάσεις 

αξιολόγησης. Όσον αφορά τώρα τις βάσεις δεδοµένων Hayes-Roth και Monk 1, 

αυτές ακολουθούν µια διαφορετική λογική στον τρόπο αξιολόγησής τους. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, οι βάσεις αυτές είναι χωρισµένες εξ’ορισµού σε ένα σύνολο 

εκπαίδευσης και ένα σύνολο ελέγχου. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, το µόνο που 

χρειάζεται είναι να εξαχθούν οι κανόνες απόφασης µέσα από την διαδικασία 

εκπαίδευσης των αλγορίθµων ταξινόµησης επί του συνόλου εκπαίδευσης, και στην 

συνέχεια να εφαρµοστούν οι κανόνες αυτοί µέσω της µεθόδου στο σύνολο ελέγχου.  

 

Για την εκπαίδευση των παραπάνω βάσεων δεδοµένων και την εξαγωγή των κανόνων 

απόφασης, χρησιµοποιήσαµε τρείς διαφορετικούς αλγορίθµους εξόρυξης δεδοµένων. 

Ο πρώτος είναι ο δενδρικός αλγόριθµος C4.5 (Quinlan, 1993) σε δύο διαφορετικές 

µορφές, µια µε κλάδεµα (pruning) (δηλώνεται µε C4.5 Prune) και η άλλη χωρίς 

κλάδεµα (δηλώνεται µε C4.5). Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία του κλαδέµατος 

εξαλείφει εκείνους τους κόµβους του δέντρου απόφασης που είναι υπερβολικά 

εξειδικευµένοι. Οι άλλοι δύο αλγόριθµοι είναι ο CN2 (Clark & Niblett, 1989) και ο 

CL2 (Boutsinas et al., 2004), βασισµένοι και οι δύο σε κανόνες.  

 

Οι αλγόριθµοι αυτοί, είναι αξιόλογοι και ευρέως διαδεδοµένοι αλγόριθµοι στους 

τοµείς των δέντρων αποφάσεων και των αλγορίθµων που βασίζονται στους κανόνες, 

αντίστοιχα. Έτσι η αξιολόγηση της µεθόδου CLEDM έναντι αυτών µπορεί, αφενός να 

µας δώσει αποτελέσµατα ενισχυµένου κύρους, αφετέρου να καταδείξει την δυναµική 

των σηµαντικών αυτών αλγορίθµων υπό µια διαφορετική λογική. Περιγραφή των 

αλγορίθµων αυτών υπάρχει στο παράρτηµα Α.  

 

Η εξαγωγή των κανόνων από τους αλγορίθµους C4.5 και CN2, έγινε µέσα από την 

υλοποίηση του κατάλληλου λογισµικού σε Borland C++ Builder, το οποίο 

κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων & Τεχνητής 

Νοηµοσύνης του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
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Πατρών, στα πλαίσια του έργου «∆ιογένης: Σύστηµα Ιεραρχικά Κατανεµηνένης 

Εξόρυξης Λειτουργικών Επιχειρηµατικών ∆εδοµένων».  

 

Επιπρόσθετα, οι κανόνες του CL2 εξήχθησαν µέσα από το λογισµικό του αλγορίθµου 

(Boutsinas et al., 2004). Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι για την πρακτική εφαρµογή 

και τον έλεγχο της µεθόδου CLEDM, κατασκευάστηκε από τον γράφοντα το 

κατάλληλο λογισµικό στην γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic 6.0 (βλέπε 

παράρτηµα Β).  

 

5.6.3 Αναλυτικά Αποτελέσµατα  

  

Η αξιολόγηση της µεθόδου CLEDM γίνεται µέσα από τη σύγκριση της ακρίβειας 

ταξινόµησής της, µε την ακρίβεια ταξινόµησης των αλγορίθµων C4.5 (στις δύο του 

µορφές), CN2 και CL2, που χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των κανόνων. 

Καταρχάς, οι Πίνακες 5.7, 5.9, 5.11 και 5.13 περιγράφουν αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα της ακρίβειας ταξινόµησης για κάθε ένα από τα δέκα διακριτά σύνολα 

της µεθόδου ελέγχου αξιοπιστίας µε διασταύρωση, για τις βάσεις δεδοµένων που την 

εφαρµόζουν, δηλαδή για τις βάσεις Promoter recognition, Wisconsin Breast Cancer, 

Tic Tac Toe Endgame και Car Evaluation. Επιπλέον, στα Σχήµατα 5.2 – 5.7 

φαίνονται τα συγκεντρωτικά αριθµητικά αποτελέσµατα της ακρίβειας ταξινόµησης 

µε την µορφή τρισδιάστατων στηλών, για όλες τις εξετασθείσες βάσεις δεδοµένων, 

ενώ στους πίνακες 5.8, 5.10, 5.12 και 5.14, φαίνονται οι τυπικές αποκλίσεις των 4 

βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιούν ως µέθοδο ελέγχου αξιοπιστίας (validation 

test) την µέθοδο διασταύρωσης µε δέκα σύνολα (ten-fold cross-validation). Προφανώς 

στις υπόλοιπες βάσεις, εξαιτίας της µεθόδου ελέγχου αξιοπιστίας τους, δεν µπορεί να 

υπολογιστεί τυπική απόκλιση.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι στους πίνακες των τυπικών 

αποκλίσεων, τα βέλη που δείχνουν προς τα πάνω, υποδηλώνουν καλύτερη τυπική 

απόκλιση για τον αλγόριθµο CLEDM, και αντιστρόφως.  
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A/A C4.5 Ratio CLEDM + / - 

 

A/A C4.5 Ratio 
Prunecheck 

CLEDM + / - 

Σ1 66,67% (8/12) 83,33% (10/12) + 2 Σ1 83,33% (10/12) 83,33% (10/12) ---- 

Σ2 66,67% (8/12) 66,67% (8/12) ---- Σ2 83,33% (10/12) 83,33% (10/12) ---- 

Σ3 75,00% (9/12) 91,67% (11/12) + 2 Σ3 83,33% (10/12) 66,67% (8/12) - 2 

Σ4 70,00% (7/10) 80,00% (8/10) 

 

+ 1 

 

Σ4 80,00% (8/10) 

 

90,00% (9/10) + 1 

Σ5 80,00% (8/10) 

 

90,00% (9/10) + 1 Σ5 90,00% (9/10) 90,00% (9/10) ---- 

 
Σ6 90,00% (9/10) 90,00% (9/10) ---- 

 

Σ6 80,00% (8/10) 

 

100,0% (10/10) + 2 

Σ7 90,00% (9/10) 70,00% (7/10) - 2 Σ7 90,00% (9/10) 80,00% (8/10) 

 

- 1 

Σ8 50,00% (5/10) 

 

50,00% (5/10) ---- 

 

Σ8 50,00% (5/10) 

 

80,00% (8/10) 

 

+ 3 

Σ9 70,00% (7/10) 80,00% (8/10) 

 

+ 1 Σ9 70,00% (7/10) 70,00% (7/10) ---- 

Σ10 60,00% (6/10) 80,00% (8/10) 

 

+ 2 Σ10 60,00% (6/10) 60,00% (6/10) ---- 

ΣΥΝ 71,70% (76/106) 
78,30% 
(83/106) 

+6,60% 
(+7) 

ΣΥΝ 77,36% (82/106) 
80,19% 
(85/106) 

+2,83% 
(+3) 

A/A CN2 CLEDM + / - A/A CL^2  CLEDM + / - 

Σ1 50,00% (6/12) 100,0% (12/12)  + 6 Σ1 83,33% (10/12) 91,67% (11/12) + 1 

Σ2 50,00% (6/12) 83,33% (9/12) + 4 Σ2 83,33% (10/12) 75,00% (9/12) - 1 

Σ3 50,00% (6/12) 91,67% (11/12) + 5 Σ3 100,0% (12/12) 91,67% (11/12) - 1 

Σ4 50,00% (5/10) 70,00% (7/10) + 2 Σ4 90,00% (9/10) 100,0% (10/10) + 1 

Σ5 50,00% (5/10) 90,00% (9/10) + 4 Σ5 100,0% (12/12) 100,0% (10/10) ---- 

 
Σ6 50,00% (5/10) 80,00% (8/10) 

 

+ 3 Σ6 100,0% (12/12) 90,00% (9/10) - 1 

Σ7 50,00% (5/10) 90,00% (9/10) + 4 Σ7 90,00% (9/10)) 90,00% (9/10) ---- 

 Σ8 50,00% (5/10) 80,00% (8/10) 

 

+ 3 Σ8 70,00% (7/10) 90,00% (9/10) + 2 

Σ9 50,00% (5/10) 100,0% (10/10) + 5 Σ9 90,00% (9/10) 90,00% (9/10) ---- 

 Σ10 50,00% (5/10) 80,00% (8/10) 

 

+ 3 Σ10 100,0% (12/12) 100,0% (10/10) ---- 

 
ΣΥΝ 50,00% (53/106) 

86,79% 
(92/106) 

+36,79
% (+39) 

 ΣΥΝ 90,57% (96/106) 
91,51% 
(97/106) 

+0,94% 
(+1) 

 

Πίνακας 5.7: Αναλυτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM έναντι C4.5 (2 µορφές), CN2  & 

CL^2, στη βάση δεδοµένων «Promoter Recognition» 
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Σχήµα 5.2: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM στη βάση δεδοµένων 

«Promoter Recognition» 

 

 

Πίνακας 5.8: Τυπική απόκλιση αλγορίθµου CLEDM και των αλγορίθµων µε τους οποίους 

συγκρίνεται, για τη βάση δεδοµένων «Promoter Recognition» 

Αλγόριθµοι Τυπική απόκλιση  
Σύγκριση 

τυπικών 

αποκλίσεων 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 0,122  

C4.5 0,119 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 Prune 0,114  

C4.5 Prune 0,124 

CLEDM µε κανόνες του CN2 0,091  

CN2 0 

CLEDM µε κανόνες του CL^2  0,07  

CL^2 0,094 
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A/A C4.5 Ratio CLEDM + / - 

 

A/A C4.5 Ratio 
Prunecheck 

CLEDM + / - 

Σ1 82,86% (58/70) 85,71% (60/70) + 2 Σ1 82,86% (58/70) 88,57% (62/70) + 4 

Σ2 91,30% (63/69) 86,96% (60/69) - 3 Σ2 91,30% (63/69) 91,30% (63/69) ---- 

Σ3 91,43% (64/70) 95,71% (67/70) + 3 Σ3 95,71% (67/70) 95,71% (67/70) ---- 

Σ4 91,43% (64/70) 91,43% (64/70) ---- 

 

Σ4 88,57% (62/70) 88,57% (62/70) ---- 

Σ5 94,29% (66/70) 

 

94,29% (66/70) ---- Σ5 94,29% (66/70) 

 

95,71% (67/70) + 1 

Σ6 88,57% (62/70) 88,57% (62/70) ---- Σ6 92,86% (65/70) 92,86% (65/70) ---- 

Σ7 91,43% (64/70) 92,86% (65/70) + 1 Σ7 95,71% (67/70) 97,14% (68/70) 

 

+ 1 

Σ8 97,14% (68/70) 

 

98,57% (69/70) + 1 Σ8 97,14% (68/70) 

 

97,14% (68/70) 

 

---- 

Σ9 97,14% (68/70) 94,29% (66/70) - 2 

 

Σ9 100,00% (70/70) 98,57% (69/70) - 1 

 Σ10 95,71% (67/70) 100,00% 
(70/70) 

+ 3 Σ10 98,57% (69/70) 98,57% (69/70) ---- 

ΣΥΝ 92,13% (644/699) 
92,85% 

(649/699) 
+0,72% 

(+5) 
ΣΥΝ 93,70% (655/699) 

94,42% 
(660/699) 

+0,72% 
(+5) 

A/A CN2 CLEDM + / - A/A CL^2  CLEDM + / - 

Σ1 71,43% (50/70) 84,29% (59/70) + 9 Σ1 77,14% (54/70) 82,86% (58/70) + 4 

Σ2 68,11% (47/69) 79,71% (55/69) + 8 Σ2 89,86% (62/69) 92,75% (64/69) + 2 

Σ3 74,29% (52/70) 84,29% (59/70) + 7 Σ3 95,71% (67/70) 97,14% (68/70) + 1 

Σ4 71,43% (50/70)  80,00% (56/70) + 6 Σ4 91,43% (64/70) 91,43% (64/70) ---- 

Σ5 72,86% (51/70) 91,43% (64/70) + 13 Σ5 94,29% (66/70) 95,71% (67/70) + 1 

Σ6 62,86% (44/70) 84,29% (59/70) + 15 Σ6 88,57% (62/70) 94,29% (66/70) + 4 

Σ7 77,14% (54/70)) 90,00% (63/70) + 9 Σ7 94,29% (66/70) 92,86% (65/70) - 1 

Σ8 78,57% (55/70) 84,29% (59/70) + 4 Σ8 92,86% (65/70)) 98,57% (69/70)  + 4 

Σ9 74,29% (52/70) 84,29% (59/70) + 7 Σ9 95,71% (67/70) 92,86% (65/70) - 2 

Σ10 77,14% (54/70) 87,14% (61/70) + 7 Σ10 92,86% (65/70) 94,29% (66/70) + 1 

ΣΥΝ 72,82% (509/699) 
84,98% 

(594/699) 
+12,16

% (+85) 
 ΣΥΝ 91,27% (638/699) 

93,27% 
(652/699) 

+2,00% 
(+14) 

 

Πίνακας 5.9: Αναλυτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM έναντι C4.5 (2 µορφές), CN2  & 

CL^2, στη βάση δεδοµένων «Wisconsin Breast Cancer» 
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Σχήµα 5.3: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM στη βάση δεδοµένων 

«Wisconcin Breast Cancer» 

 

Πίνακας 5.10: Τυπική απόκλιση  αλγορίθµου CLEDM και των αλγορίθµων µε τους οποίους 

συγκρίνεται, για τη βάση δεδοµένων «Wisconcin Breast Cancer» 

Αλγόριθµοι Τυπική απόκλιση  
Σύγκριση 

τυπικών 

αποκλίσεων 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 0,045  

C4.5 0,041 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 Prune 0,036  

C4.5 Prune 0,048 

CLEDM µε κανόνες του CN2 0,036  

CN2 0,045 

CLEDM µε κανόνες του CL^2  0,04  

CL^2 0,052 
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A/A C4.5 Ratio CLEDM + / - 

 

A/A C4.5 Ratio 
Prunecheck 

CLEDM + / - 

Σ1 68,75% (66/96) 68,75% (66/96) ---- 

 

Σ1 68,75% (66/96) 71,88% (69/96) + 3 

Σ2 75,00% (72/96) 81,25% (78/96) + 6 Σ2 75,00% (72/96) 81,25% (78/96) + 6 

Σ3 46,32% (44/95) 73,68% (70/95) + 26 Σ3 47,37% (45/95) 77,90% (74/95) + 29 

Σ4 80,00% (76/95) 80,00% (76/95) ---- 

 

Σ4 78,95% (75/95) 87,37% (83/95) + 8 

Σ5 76,04% (73/96) 

 

76,04% (73/96) 

 

---- 

 

Σ5 73,96% (71/96) 78,13% (75/96) + 4 

Σ6 69,79% (67/96) 64,58% (62/96) - 5 Σ6 71,88% (69/96) 63,54% (61/96) - 8 

Σ7 70,83% (68/96) 76,04% (73/96) 

 

+ 5 Σ7 71,88% (69/96) 80,21% (77/96) + 8 

Σ8 81,25% (78/96) 

 

78,13% (75/96) - 3 Σ8 85,42% (82/96) 75,00% (72/96) - 10 

Σ9 88,54% (85/96) 80,21% (77/96) - 8 Σ9 90,63% (87/96) 71,88% (69/96) - 18 

Σ10 80,21% (77/96) 80,21% (77/96) ---- 

 

Σ10 75,00% (72/96) 76,04% (73/96) 

 

+ 1 

ΣΥΝ 73,70% (706/958) 
75,89% 

(727/958) 
+2,19% 
(+21) 

ΣΥΝ 73,90% (708/958) 
76,30% 

(731/958) 
+2,40% 
(+23) 

A/A CN2 CLEDM + / - A/A CL^2  CLEDM + / - 

Σ1 73,96% (71/96) 80,21% (77/96)  + 6 Σ1 54,17% (52/96) 63,54% (61/96) + 9 

Σ2 67,71% (61/96) 84,38% (81/96) + 20 Σ2 67,71% (65/96) 77,08% (74/96) + 9 

Σ3 52,65% (50/95) 82,11% (78/96) + 28 Σ3 74,74% (71/95) 67,37% (64/95) - 7 

Σ4 55,79% (53/95) 88,42% (84/95) + 31 Σ4 81,05% (77/95) 89,47% (85/95) + 8 

Σ5 73,96% (71/96) 87,50% (84/96) + 13 Σ5 80,21% (77/96) 84,38% (81/96) + 4 

Σ6 62,50% (60/96) 69,79% (67/96) +7 Σ6 71,88% (69/96) 59,38% (57/96) - 12 

Σ7 69,79% (67/96) 85,42% (82/96) + 15 Σ7 68,75% (66/96) 82,29% (79/96) + 13 

Σ8 71,88% (69/96) 88,54% (85/96) + 16 Σ8 72,92% (70/96) 73,96% (71/96)  + 1 

Σ9 64,58% (62/96) 88,54% (85/96) + 23 Σ9 80,21% (77/96) 84,38% (81/96) + 4 

Σ10 67,71% (65/96) 78,13% (75/96) + 10 Σ10 73,96% (71/96) 72,92% (70/96) - 1 

ΣΥΝ 65,66% (629/958) 
83,30% 

(798/958) 
+17,64% 
(+169) 

 ΣΥΝ 72,55% (695/958) 
75,47% 

(723/958) 
+2,92% 
(+28) 

 

Πίνακας 5.11: Αναλυτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CL.E.D.M. έναντι C4.5 (2 µορφές), CN2  

& CL^2, στη βάση δεδοµένων «Tic Tac Toe Endgame» 
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Σχήµα 5.4: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM στη βάση δεδοµένων «Tic Tac 

Toe Endgame» 

 

Πίνακας 5.12: Τυπική απόκλιση  αλγορίθµου CLEDM και των αλγορίθµων µε τους οποίους 

συγκρίνεται, για τη βάση δεδοµένων «Tic Tac Toe Endgame» 

Αλγόριθµοι Τυπική απόκλιση  
Σύγκριση 

τυπικών 

αποκλίσεων 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 0,052  

C4.5 0,108 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 Prune 0,061  

C4.5 Prune 0,109 

CLEDM µε κανόνες του CN2 0,057  

CN2 0,069 

CLEDM µε κανόνες του CL^2  0,094  

CL^2 0,076 
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A/A C4.5 Ratio CLEDM + / - 

 

A/A C4.5 Ratio 
Prunecheck 

CLEDM + / - 

Σ1 76,30% (132/173) 87,28% 
(151/173) 

+ 19 Σ1 75,15% (130/173) 83,24% 
(144/173) 

+ 14 

Σ2 77,46% (134/173) 73,99% 
(128/173) 

- 6 

 

Σ2 77,46% (134/173) 79,77% 
(138/173) 

+ 4 

Σ3 76,30% (132/173) 79,19% 
(137/173) 

+ 5 Σ3 71,68% (124/173) 73,41% 
(127/173) 

+ 3 

Σ4 76,30% (132/173) 76,30% 
(132/173) 

---- 

 

Σ4 76,30% (132/173) 76,30% 
(132/173) 

---- 

Σ5 87,28% (151/173) 

 

88,44% 
(153/173) 

+ 2 Σ5 80,35% (139/173) 80,35% 
(139/173) 

---- 

Σ6 84,88% (146/172) 93,61% 
(161/172) 

+ 15 Σ6 87,79% (151/172) 91,28% 
(157/172) 

+ 6 

Σ7 86,05% (148/172) 89,54% 
(154/172) 

+ 6 Σ7 86,05% (148/172) 86,05% 
(148/172) 

---- 

Σ8 88,44% (153/173) 

 

91,91% 
(159/173) 

+ 6 Σ8 88,44% (153/173) 88,44% 
(153/173) 

---- 

Σ9 86,71% (150/173) 90,17% 
(156/173) 

+ 6 Σ9 85,55% (148/173) 85,55% 
(148/173) 

---- 

Σ10 80,93% (140/173) 84,39% 
(146/173) 

+ 6 Σ10 82,08% (142/173) 82,08% 
(142/173) 

---- 

ΣΥΝ 
82,06% 

(1418/1728) 
85,48% 

(1477/1728) 
+3,42% 
(+59) 

ΣΥΝ 
81,08% 

(1401/1728) 
82,64% 

(1428/1728) 
+1,56% 
(+27) 

A/A CN2 CLEDM + / - A/A CL^2  CLEDM + / - 

Σ1 73,99% (128/173) 75,15% 
(130/173) 

+ 2 Σ1 75,72% (131/173) 75,72% 
(131/173) 

---- 

Σ2 75,15% (130/173) 60,12% 
(104/173) 

- 26 

6

Σ2 81,50% (141/173) 81,50% 
(141/173) 

---- 

Σ3 91,91% (159/173) 94,80% 
(164/173) 

+ 5 Σ3 75,15% (130/173) 75,15% 
(130/173) 

---- 

Σ4 73,41% (127/173) 73,41% 
(127/173) 

---- Σ4 73,99% (128/173) 73,99% 
(128/173) 

---- 

Σ5 78,03% (135/173) 93,06% 
(161/173) 

+ 26 Σ5 82,66% (143/173) 82,66% 
(143/173) 

---- 

Σ6 74,42% (128/172) 74,42% 
(128/172) 

---- Σ6 79,07% (136/172) 78,49% 
(135/172) 

- 1 

 Σ7 73,26% (126/172) 72,09% 
(124/172) 

- 2 

 

Σ7 78,49% (135/172) 80,81% 
(139/172) 

+ 4 

Σ8 15,03% (26/173) 84,97% 
(147/173) 

+ 121 Σ8 85,55% (148/173) 84,97% 
(147/173) 

 - 1 

Σ9 68,79% (119/173) 76,30% 
(132/173) 

+ 13 Σ9 80,93% (140/173) 80,93% 
(140/173) 

---- 

Σ10 3,47% (6/173) 80,93% 
(140/173) 

+ 134 Σ10 69,94% (121/173) 77,46% 
(134/173) 

+ 13 

ΣΥΝ 
62,73% 

(1084/1728) 
78,53% 

(1357/1728) 
+15,80% 
(+273) 

 ΣΥΝ 
78,30% 

(1353/1728) 
79,17% 

(1368/1728) 
+0,87% 
(+15) 

 

Πίνακας 5.13: Αναλυτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM έναντι C4.5 (2 µορφές), CN2  & 

CL^2, στη βάση δεδοµένων «Car Evaluation» 
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Σχήµα 5.5: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM στη βάση δεδοµένων «Car 

Evaluation» 

 

 

Πίνακας 5.14: Τυπική απόκλιση  αλγορίθµου CLEDM και των αλγορίθµων µε τους οποίους 

συγκρίνεται, για τη βάση δεδοµένων «Car Evaluation» 

Αλγόριθµοι Τυπική απόκλιση  
Σύγκριση 

τυπικών 

αποκλίσεων 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 0,064  

C4.5 0,049 

CLEDM µε κανόνες του C4.5 Prune 0,052  

C4.5 Prune 0,055 

CLEDM µε κανόνες του CN2 0,098  

CN2 0,275 

CLEDM µε κανόνες του CL^2  0,034  

CL^2 0,044 
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Σχήµα 5.6: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM στη βάση δεδοµένων «Hayes-

Roth» 

 

 

Σχήµα 5.7: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ακρίβειας CLEDM στη βάση δεδοµένων «Monk1» 
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5.6.4 Τιµές της παραµέτρου m(i) 

 

Όπως αναφέρθηκε στην Σηµείωση 5.1, η παράµετρος ( ) ,  1,...,im i s r= − , ορίζεται σαν 

ένα κάτω όριο του κανονικοποιηµένου αθροίσµατος των βαρών των 

χαρακτηριστικών του συνόλου συµφωνίας ( , )Con i j . Βάσει του εµπειρικού κανόνα 

της ίδιας σηµείωσης, η τιµή της παραµέτρου ( )im  καθορίζεται από τον αριθµό ( )Z iN , 

που είναι ο συνολικός αριθµός των συγκρίσεων ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και κάθε 

ένα από τους κανόνες jx , που περιλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνο µηδενικές 

διαφορές. Στον πίνακα 5.15, φαίνονται οι µέσοι όροι (που προκύπτουν από το πλήθος 

των αντικειµένων) των τιµών της παραµέτρου ( )im , για όλες τις βάσεις δεδοµένων. 

Ας σηµειωθεί ότι για τις βάσεις που χρησιµοποιούν ως µέθοδο ελέγχου αξιοπιστίας 

την µέθοδο διασταύρωσης µε δέκα σύνολα, οι τιµές της ( )im  καταγράφονται ως 

επιπλέον µέσοι όροι (που προκύπτουν από τα δέκα σύνολα της µεθόδου 

διασταύρωσης) των προαναφερθέντων µέσων όρων των τιµών της παραµέτρου.   

 

Βάσεις ∆εδοµένων 

CLEDM µε 

κανόνες C4.5 

Ratio 

CLEDM µε 

κανόνες C4.5 

Ratio 

Prunecheck 

CLEDM µε 

κανόνες CN2 

CLEDM µε 

κανόνες 

CL^2  

Promoter Recognition 83,33% 84,15% 84,70% 100,00% 

Hayes-Roth 81,79% 81,79% 100,00% 94,64% 

Monk 1 83,65% 84,58% 94,69% 100,00% 

Wisconsin Breast Cancer 83,64% 84,74% 80,90% 98,00% 

Tic Tac Toe Endgame 83,54% 83,76% 89,14% 100,00% 

Car Evaluation 83,55% 84,04% 82,58% 99,91% 

 

Πίνακας 5.15: Τιµές της παραµέτρου ( )im  
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Οι παραπάνω τιµές της παραµέτρου ( )im  οδηγούν σε µια σειρά από συµπεράσµατα. 

Καταρχάς, στις περιπτώσεις που η µέθοδος CLEDM χρησιµοποιεί κανόνες του 

αλγορίθµου C4.5 (µε ή χωρίς prunecheck), οι µέσοι όροι των τιµών της παραµέτρου 

( )im  πλησιάζουν στις περισσότερες των περιπτώσεων, το 85%. Αυτό σηµαίνει ότι στα 

περισσότερα αντικείµενα που ταξινοµούνται βάσει των ανωτέρω κανόνων, το 

( ) 1Z iN = . Με άλλα λόγια, για τα περισσότερα αντικείµενα µιας βάσης δεδοµένων, 

υπάρχει ένας κανόνας jx , ο οποίος συγκρινόµενος µε κάθε ένα από αυτά για κάθε 

κοινό µεταξύ τους χαρακτηριστικό, δίνει αποκλειστικά και µόνο µηδενικές διαφορές.  

 

Στην περίπτωση που η µέθοδος CLEDM χρησιµοποιεί κανόνες του CΝ2, οι τιµές της 

παραµέτρου ( )im  παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποικιλία, πλησιάζοντας το 85% ή 

φτάνοντας και στο 100%. Τέλος, στην περίπτωση που η µέθοδος CLEDM 

χρησιµοποιεί κανόνες του CL2, στις περισσότερες βάσεις δεδοµένων, η τιµή της 

παραµέτρου είναι ή πλησιάζει το 100%. Άρα, κατά πλειοψηφία, υπάρχει τουλάχιστον 

ένας κανόνας, ο οποίος συγκρινόµενος µε το εκάστοτε αντικείµενο, δίνει 

αποκλειστικά και µόνο µηδενικές διαφορές, στις µεταξύ τους ανα χαρακτηριστικό 

συγκρίσεις. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι σηµαντικό ρόλο στις τιµές της ( )im  

διαδραµατίζει το πλήθος των κανόνων απόφασης, για κάθε ένα από τα τρεξίµατα. 

Όσο πιο µικρό είναι το πλήθος των κανόνων (π.χ. κανόνες του C4.5) τόσο πιο πιθανό 

είναι η ( )im  να λάβει τιµές στο διάστηµα [70%, 85%]. Αντίθετα, όταν µεγαλώνει το 

πλήθος των κανόνων (π.χ. κανόνες των CN2, CL2) τόσο πιθανότερο είναι η 

τιµολόγηση της ( )im  να γίνει στο διάστηµα (85%, 100%]. 

 

5.6.5 Σχολιασµός και αξιολόγηση αποτελεσµάτων  

 

Τα αποτελέσµατα της παραγράφου 5.6.4 καταδεικνύουν µε µεγάλη σαφήνεια ότι το 

µέτρο ανοµοιότητας που η µέθοδος CLEDM εισάγει, είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσει καλύτερα τους κανόνες απόφασης που εξάγουν αλγόριθµοι της 
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εξόρυξης δεδοµένων, αποδίδοντας πολύ καλύτερα στις υπό εξέταση βάσεις 

δεδοµένων, από όλους τους παραπάνω αλγορίθµους αυτούς καθ’αυτούς. Γνωρίζοντας 

ότι οι διαθέσιµες κατηγορικές βάσεις δεδοµένων (από το UCI Machine Learning 

Repository) είναι πολύ λίγες, ειδικά σε σχέση µε τις διαθέσιµες βάσεις αριθµητικών ή 

µεικτών δεδοµένων, τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν ως αρκετά 

αντιπροσωπευτικά.  

 

Πιο συγκεκριµένα, ο διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης της ακρίβειας των 

αποτελεσµάτων (βλέπε παράγραφο 5.6.2) δεν επηρέασε ουσιαστικά την βελτιωµένη 

απόδοση του CLEDM. Μπορεί να παρατηρηθεί ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη και η 

διαφορετική φύση των δεδοµένων των βάσεων, ότι στην περίπτωση των βάσεων που 

αξιολογήθηκαν µε τον έλεγχο αξιοπιστίας µε διασταύρωση 10 συνόλων (ten-fold 

cross-validation), η βελτίωση του CLEDM σε σχέση µε τους C4.5, CN2 και CL2 έχει 

πιο µεγάλη σηµασία σε σχέση µε τις βάσεις που αξιολογήθηκαν διαφορετικά. Αυτό 

συµβαίνει, αφενός γιατί στην πρώτη περίπτωση απαιτήθηκε αυξηµένη υπολογιστική 

προσπάθεια, αφετέρου γιατί η ανάλυση της αξιοπιστίας µε διασταύρωση, εµφανίζει 

υπεροχή του CLEDM και στην συντριπτική πλειοψηφία των επιµέρους τρεξιµάτων 

που έγιναν στις συγκεκριµένες βάσεις (βλέπε Πίνακες 5.7, 5.9, 5.11, 5.13). 

Ειδικότερα, µπορεί να παρατηρηθεί, ότι σε ένα σύνολο 160 διαφορετικών τρεξιµάτων 

που έγιναν για 4 βάσεις δεδοµένων που αξιολογούνται µε τον έλεγχο αξιοπιστίας µε 

διασταύρωση, στις 94 τα αποτελεσµατα του CLEDM ήταν καλύτερα, στις 41 ήταν 

ίδια και µόνο στις 25 ήταν χειρότερα, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των C4.5, CN2 

και CL2. Επιπλέον, η γενικότερη βελτίωση των αποτελεσµάτων του CLEDM  έναντι 

των παραπάνω αλγορίθµων δίνεται στον πίνακα 5.16.  

 

Βάσεις ∆εδοµένων 

% υπεροχή 

CLEDM vs. 

C4.5 Ratio 

% υπεροχή 

CLEDM vs. 

C4.5 Ratio 

Prunecheck 

% υπεροχή 

CLEDM vs. 

CN2 

% υπεροχή 

CLEDM vs. 

CL^2  

Promoter Recognition + 6,60% + 2,83% + 36,79% + 0,94% 

Hayes-Roth + 3,57% + 7,15% + 25,00% 0,00% 
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Monk 1 + 3,24% + 3,48% + 3,24% + 3,94% 

Wisconsin Breast Cancer + 0,72% + 0,72% + 12,16% + 2,00% 

Tic Tac Toe Endgame + 2,19% + 2,40% + 17,64% + 2,92% 

Car Evaluation + 3,42% + 1,56%  + 15,80% + 0,87% 

 

Πίνακας 5.16: Ποσοστιαία βελτίωση αποτελεσµάτων ακρίβειας του CLEDM έναντι των 

άλλων αλγορίθµων ανά βάση δεδοµένων 

 

Όσον αφορά την τυπική απόκλιση της ακρίβειας των αποτελεσµάτων, παρατηρούµε 

ότι υπάρχει µάλλον µια ισορροπία στην σχετική υπεροχή, ανάµεσα στον CLEDM και 

τους τρείς χρησιµοποιηθέντες αλγορίθµους, µε τον CLEDM να υπερέχει στις 11 από 

τις 16 περιπτώσεις.  

 

5.7 Συµπεράσµατα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαµε αναλυτικά την µέθοδο CLEDM για την ταξινόµηση 

κατηγορικών αντικειµένων. Στόχος της µεθόδου είναι η καλύτερη εκµετάλευση των 

κανόνων απόφασης που εξάγονται από τους αλγορίθµους ταξινόµησης της εξόρυξης 

δεδοµένων, και κατ’επέκταση η βελτίωση των τελευταίων, τόσο σε επίπεδο 

θεωρητικής θεµελίωσης, όσο και σε επίπεδο ακρίβειας αποτελεσµάτων. 

Συγκεκριµένα, για κάθε αντικείµενο που πρόκειται να ταξινοµηθεί, λαµβάνει χώρα 

µια αναλυτική αξιολόγηση των εξαχθέντων κανόνων απόφασης, στα πλαίσια ορισµού 

ενός µέτρου ανοµοιότητας, η οποία βασίζεται σε µια σειρά από αρχές: (1) τον βαθµό 

οµοιότητας ανάµεσα στους κανόνες απόφασης και το προς ταξινόµηση αντικείµενο, 

(2) τα βάρη των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν θετικά την παραπάνω οµοιότητα 

και εν γένει την διαδικασία της ταξινόµησης, (3) την κάλυψη και την ακρίβεια κάθε 

κανόνα που αξιολογείται, και (4) τις πιθανές αντιρρήσεις που µπορεί να προβάλει µια 

µειονότητα χαρακτηριστικών στα αποτελέσµατα ταξινόµησης βάσει των παραπάνω 

αρχών. Βασισµένοι σε αυτή την αξιολόγηση, επιλέγουµε τον καλύτερο από τους 
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κανόνες απόφασης, και αναθέτουµε την κλάση που του αντιστοιχεί στο προς 

ταξινόµηση αντικείµενο.  

 

Χρησιµοποιώντας τους κανόνες απόφασης τριών γνωστών αλγορίθµων της εξόρυξης 

δεδοµένων, εφαρµόσαµε την µέθοδο CLEDM σε µια σειρά από σύνολα κατηγορικών 

δεδοµένων. Τόσο τα αποτελέσµατα της ακρίβειας ταξινόµησης, όσο και µια σειρά 

από ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το νέο 

µεθοδολογικό πλαίσιο ταξινόµησης λειτουργεί καλά, εξυπηρετώντας πλήρως τους 

στόχους ανάπτυξής του. Η βελτιωµένη απόδοση του CLEDM αποτελεί ένα 

σηµαντικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους άλλους αλγορίθµους, 

αφού η οποιαδήποτε βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης, όσο µικρή και αν είναι 

αυτή, είναι σηµαντική, λόγω των επιστηµικών, οικονοµικών ή άλλων επιπτώσεων 

των αποτελεσµάτων σε πραγµατικές βάσεις δεδοµένων. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

[Κεφάλαιο 6] 

[Η προτεινόµενη µέθοδος οµαδοποίησης 

CLEKMODES] 
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6.1 Εισαγωγή  

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούµε στη δεύτερη από τις νέες µεθόδους που 

αποτελούν εφαρµογή του µεθοδολογικού πλαισίου υποστήριξης της εξόρυξης γνώσης 

από δεδοµένα. Η µέθοδος ονοµάζεται CLEKMODES (Clustering through ELECTRE 

and K-MODES), και αφορά την οµαδοποίηση βάσεων κατηγορικών δεδοµένων σε µη 

συνδεδεµένες µεταξύ τους και οµοιογενείς οµάδες (clusters). Η µέθοδος αποτελεί µια 

τροποποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, του αλγορίθµου 

οµαδοποίησης k-modes (Huang, 1998), εισάγοντας σε αυτόν ένα νέο µέτρο 

ανοµοιότητας (dissimilarity measure) µε στόχο να βελτιστοποιήσει την θεωρητική 

του θεµελίωση, και να εισάγει έναν εναλλακτικό και πιο ακριβή τρόπο ανάθεσης των 

δεδοµένων µιας βάσης σε οµάδες. Συγκεκριµένα, συγκρίνει κάθε αντικείµενο της 

βάσης δεδοµένων µε κάθε προτεινόµενο κέντρο οµάδας (centroid/mode), για κάθε 

χαρακτηριστικό (attribute) που περιγράφει ταυτόχρονα τόσο το αντικείµενο όσο και 

το κέντρο. Στην συνέχεια, επιλέγει το πλέον κατάλληλο κέντρο αναθέτοντας το 

αντικείµενο στην οµάδα που αντιστοιχεί στο κέντρο αυτό.  

 

Οι παραπάνω διαδικασίες λαµβάνουν χώρα σε τέσσερα επαναλαµβανόµενα βήµατα, 

η δοµή των οποίων βασίζεται στην γενική µορφή του προτεινόµενου µεθοδολογικού 

πλαισίου (Κεφάλαιο 4). Πέρα από την ουσιαστική αυτή τροποποίηση, ο 

CLEKMODES (Mastrogiannis et al., 2009b) διατηρεί την βασική λογική των λοιπών 

βηµάτων του k-modes, όσον αφορά το πλήθος τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και 

τον επαναληπτικό τους χαρακτήρα. Η απλότητα της λογικής του k-modes, βασισµένη 

στην λογική του ευρύτατα διαδεδοµένου k-means (MacQueen, 1967), η χρήση του 

για οµαδοποίηση κατηγορικών δεδοµένων, η χρήση του επιτυχηµένου µέτρου 

επικάλυψης (Stanfill & Waltz, 1986) ως το µέτρο ανοµοιότητάς του, καθώς το 

πλήθος των επεκτάσεών του, καθιστούν τον k-modes ιδανικό για την ενσωµάτωση σε 

αυτόν του προτεινοµενου µεθοδολογικού πλαισίου. Στην συνέχεια θα γίνει µια 

σύντοµη αναφορά στον αλγόριθµο k-modes καθώς και στους αλγορίθµους που 

βασίζονται σε αυτόν. 
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6.1.1 Ο αλγόριθµος k-modes 

 

Ο αλγόριθµος k-modes (Huang, 1998) επεκτείνει την χρήση του κλασσικού 

αλγορίθµου k-means (MacQueen, 1967) για την διαχείριση αριθµητικών δεδοµένων, 

στον τοµέα των κατηγορικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, εισάγει ένα νέο µέτρο 

ανοµοιότητας, αντικαθιστώντας τα αριθµητικά κέντρα (means) µε αντίστοιχα 

κατηγορικά (modes). Ειδικότερα, αν x, y είναι 2 κατηγορικά αντικείµενα που 

περιγράφονται από n χαρακτηριστικά, και ,  
j jx yn n  είναι το πλήθος των αντικειµένων 

της βάσης δεδοµένων που περιλαµβάνουν τις τιµές ,  j jx y  στο j χαρακτηριστικό τους, 

το µέτρο ανοµοιότητας του k-modes τυπικά ορίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 
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Ταυτόχρονα, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µια τεχνική βελτιστοποίησης για την συνεχή 

ανανέωση των κέντρων στην διάρκεια της επαναληπτικής διαδικασίας οµαδοποίησης, 

η οποία βασίζεται στην συχνότητα εµφάνισης των τιµών των χαρακτηριστικών στο 

σύνολο των δεδοµένων του προβλήµατος. Τα βήµατα του αλγορίθµου συνοψίζονται 

ως ακολούθως: 

 

1. Επιλογή των k αρχικών κέντρων (modes), ένα για κάθε οµάδα. 
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2. Ανάθεση κάθε αντικειµένου στην κατάλληλη οµάδα µε βάση το µέτρο 

ανοµοιότητας Dh. Μετά από κάθε ανάθεση, το κέντρο της παραπάνω οµάδας 

επανυπολογίζεται. 

 

3. Όταν όλα τα αντικείµενα της βάσης έχουν ανατεθεί σε µια οµάδα, η 

οµοιότητα/ανοµοιότητα των αντικειµένων σε σχέση µε τα νέα κέντρα των 

οµάδων ελέγχεται ξανά. Αν ένα αντικείµενο βρεθεί να είναι πιο κοντά στο 

κέντρο µιας άλλης οµάδας παρά σε αυτό της οµάδας που ήδη ανήκει, τότε το 

αντικείµενο αυτό ανατίθεται στην νέα οµάδα. Στην συνέχεια τα κέντρα των 

δύο οµάδων (παλιά και νέα οµάδα του αντικειµένου), επανυπολογίζονται.  

 

4. Η φάση 3 επαναλαµβάνεται έως ότου κανένα αντικείµενο δεν αλλάζει οµάδα 

µετά από ένα πλήρη κύκλο ελέγχου ολόκληρης της βάσης των προς 

οµαδοποίηση δεδοµένων.  

 

Βασισµένοι στον αλγόριθµο k-modes, οι Jollois & Nadif (2002) πρότειναν ένα 

προσαρµοστικό µοντέλο ανάµιξης (adaptive mixture model) για κατηγορικά δεδοµένα. 

Το µοντέλο αυτό δίνει µια πιθανοθεωρητική ερµηνεία σε βασικά στοιχεία της λογικής 

του k-modes. Επιπλέον, οι Huang & Ng πρότειναν το 1999 έναν ασαφή αλγόριθµο k-

modes (fuzzy k-modes), ενώ το 2002 οι Ng & Wong εφάρµοσαν µια τεχνική tabu 

search για την βελτίωση του παραπάνω αλγορίθµου. Ταυτόχρονα, οι Sun et al (2002) 

πρότειναν έναν επαναληπτικό αλγόριθµο βελτίωσης αρχικών σηµείων (initial-points 

refinement algorithm) για κατηγορικά δεδοµένα, ενώ οι Gan et al (2005), 

ενσωµατώνοντας τον αλγόριθµο k-modes, εισήγαγαν τον γενετικό αλγόριθµο 

οµαδοποίησης GKMODE.   

 

Επιπρόσθετα, οι San et al (2004) και He et al (2005) εισήγαγαν ανεξάρτητα ένα νέο 

µέτρο ανοµοιότητας για την διαδικασία οµαδοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται από 

τον αλγόριθµο k-modes, µε στόχο την βελτίωση των αποτελεσµάτων του αυθεντικού 

k-modes. Η βασική τους ιδέα στηρίζεται στην χρήση των σχετικών συχνοτήτων των 

χαρακτηριστικών των κέντρων των οµάδων στο µέτρο οµοιότητας της αντικειµενικής 
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συνάρτησης του παραπάνω αλγορίθµου. Η συγκεκριµένη τροποποίηση επιτρέπει 

στον τροποποιηµένο k-modes να αναγνωρίζει µια οµάδα µε µικρό δείκτη οµοιότητας 

µεταξύ των αντικειµένων του συνόλου δεδοµένων που είναι ενταγµένα σε αυτή, µε 

αποτέλεσµα ο αλγόριθµος να αναθέτει λιγότερο όµοια αντικείµενα σε µια τέτοια 

οµάδα. Τελικός στόχος είναι η παραγωγή οµάδων οι οποίες θα εµφανίζουν ισχυρή 

οµοιότητα µεταξύ των αντικειµένων του συνόλου δεδοµένων που είναι ενταγµένα σε 

αυτές. Η παραπάνω διαδικασία, ενισχύθηκε και βελτιώθηκε από τους Ng et al (2007). 

Ακόµα, οι Huang et al (2005) πρότειναν έναν γενικότερο τρόπο για τον αυτόµατο 

υπολογισµό παραµέτρων οµαδοποίησης. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο k-modes δεν λαµβάνει υπόψη τα βάρη των 

χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα δεδοµένα µιας βάσης, αν και σε κάποιες 

επεκτάσεις του υπό την γενικότερη οµπέλα των αλγορίθµων τύπου k-means (Huang 

et al., 2005), αυτά υπολογίζονται και λαµβάνονται υπόψη. Στο υπόλοιπο του 

κεφαλαίου περιγράφεται η µέθοδος CLEKMODES µε λεπτοµέρειες, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται µια σειρά από αποτελέσµατα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της 

ακρίβειάς της.  

 

6.2 Μέθοδος οµαδοποίησης CLEKMODES 

 

6.2.1 Γενικά 

 

Ας θεωρήσουµε µια πεπερασµένη βάση δεδοµένων 1 2{ , ,.., }nY y y y=  η οποία 

περιλαµβάνει n κατηγορικά αντικείµενα που περιγράφονται από µια οικογένεια 

1 2{ , ,..., }dF a a a=  χαρακτηριστικών. Γενικά, κάθε χαρακτηριστικό είναι διαφορετικό 

από τα υπόλοιπα. Γι’αυτό το λόγο, σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά ανατίθεται 

ένα βάρος το οποίο εκφράζει την δυναµική και την σηµασία του συγκεκριµένου 

χαρακτηριστικού στην διαδικασία της οµαδοποίησης συνολικά. Στην µέθοδο 

CLEKMODES, τα βάρη των χαρακτηριστικών υπολογίζονται εντός των βηµάτων του 
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αλγορίθµου, και ειδικότερα µέσα στα πλαίσια του νέου µέτρου ανοµοιότητας. Όπως ο 

αλγόριθµος k-modes, έτσι και ο CLEKMODES, είναι µια επαναληπτική διαδικασία, 

η οποία υλοποιείται σε 4 διαφορερικές φάσεις: 

 

1. Επιλογή των k αρχικών κέντρων (modes), ένα για κάθε οµάδα. 

 

2. Ανάθεση κάθε αντικειµένου στην κατάλληλη οµάδα µε βάση τα τέσσερα 

βήµατα του νέου µέτρου ανοµοιότητας που εισάγει ο αλγόριθµος. Μετά από 

κάθε ανάθεση, το κέντρο της παραπάνω οµάδας επανυπολογίζεται. 

 

3. Όταν όλα τα αντικείµενα της βάσης έχουν ανατεθεί σε µια οµάδα, η 

οµοιότητα/ανοµοιότητα των αντικειµένων σε σχέση µε τα νέα κέντρα των 

οµάδων ελέγχεται ξανά. Αν ένα αντικείµενο βρεθεί να είναι πιο κοντά στο 

κέντρο µιας άλλης οµάδας παρά σε αυτό της οµάδας που ήδη ανήκει, τότε το 

αντικείµενο αυτό ανατίθεται στην νέα οµάδα. Στην συνέχεια τα κέντρα των 

δύο οµάδων (παλιά και νέα οµάδα του αντικειµένου), επανυπολογίζονται.  

 

4. Η φάση 3 επαναλαµβάνεται έως ότου κανένα αντικείµενο δεν αλλάζει οµάδα 

µετά από ένα πλήρη κύκλο ελέγχου ολόκληρης της βάσης των προς 

οµαδοποίηση δεδοµένων.  

 

Ας θεωρήσουµε τώρα ότι 1 2{ , ,..., }kKEN x x x=  είναι το σύνολο των τυχαία 

επιλεγµένων αρχικών κέντρων των οµάδων. Τα κέντρα αυτά είναι ουσιαστικά k 

διακριτά αντικείµενα από τη βάση δεδοµένων και περιγράφονται επίσης από την 

οικογένεια 1 2{ , ,..., }dF a a a=  των χαρακτηριστικών που ορίσαµε παραπάνω. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µέθοδος CLEKMODES είναι µια επαναληπτική 

διαδικασία, τα κέντρα των οµάδων και κατ’επέκταση το σύνολο KEN θα 

επανυπολογίζεται όσες φορές χρειάζεται έως ότου ο αλγόριθµος συγκλίνει, δηλαδή 

έως ότου κάθε αντικείµενο της βάσης δεδοµένων σταθεροποιηθεί σε µια 
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συγκεκριµένη οµάδα. Η διαδικασία επανυπολογισµού του κέντρου κάθε οµάδας 

βασίζεται στον Huang (1998). Με βάση αυτή την λογική επανυπολογισµού, το 

κέντρο µιας οµάδας δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί στοιχείο του Y.  

 

6.2.2 Βασικές αρχές του νέου µέτρου ανοµοιότητας 

 

Το βασικό στοιχείο που διέπει το νέο µέτρο ανοµοιότητας είναι ότι ορίζεται µέσα από 

τις διµερείς συγκρίσεις ανάµεσα στην τιµή κάθε χαρακτηριστικού ενός αντικειµένου 

µιας βάσης κατηγορικών δεδοµένων, µε τις αντίστοιχες τιµές του ίδιου 

χαρακτηριστικού για κάθε κέντρο των οµάδων. Μέσα από τις παραπάνω συγκρίσεις, 

είµαστε σε θέση να ορίσουµε µια σχέση οµοιότητας βάσει των εξής αρχών:  

 

I. Το βαθµό ταύτισης ανάµεσα στο αντικείµενο και το κέντρο της οµάδας, που 

βασίζεται σε µια κατάλληλη διαφορά ανά κοινό χαρακτηριστικό περιγραφής. 

 

II.  Την ισχύ του κέντρου της οµάδας σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν θετικά την παραπάνω οµοιότητα.  

 

III.  Την ύπαρξη χαρακτηριστικών στα οποία η διαφορά ανάµεσα στο αντικείµενο 

και το κέντρο είναι τόσο σηµαντική, ώστε το αντικείµενο να µην µπορεί να 

ανατεθεί στην οµάδα που αντιστοιχεί το συγκεκριµένο κέντρο. 

 

Βάσει της γενικής µορφής του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου (Κεφάλαιο 4), 

οι δύο πρώτες αρχές υλοποιούν µια τροποποιηµένη συνθήκη συµφωνίας, ενώ η τρίτη 

υλοποιεί µια τροποποιηµένη συνθήκη ασυµφωνίας. Τα Βήµατα 1-3 του νέου µέτρου 

ανοµοιότητας αντιστοιχούν στις τρεις παραπάνω θεµελιώδεις αρχές.  
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6.2.3 Αναλυτική περιγραφή του αλγορίθµου CLEKMODES 

 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου θα περιγράψουµε τις 4 φάσεις του αλγορίθµου 

CLEKMODES, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα 4 βήµατα του νέου µέτρου 

ανοµοιότητας. Στο Σχήµα 6.1, φαίνεται το πλήρες διάγραµµα του αλγορίθµου.  

 

 

Σχήµα 6.1: ∆ιάγραµµα ροής αλγορίθµου CLEKMODES 
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∆εδοµένου ότι οι λεπτοµέρειες των 4 βηµάτων έχουν ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 4, 

κάποια στοιχεία του µέτρου ανοµοιότητας θα περιγραφούν πιο συνοπτικά. 

 

6.2.3.1 Φάση 1 αλγορίθµου CLEKMODES 

 

Στην Φάση 1 του αλγορίθµου CLEKMODES καθορίζονται δύο βασικά στοιχεία που 

θα εισαχθούν σε αυτόν. Καταρχάς, καθορίζεται το πλήθος k των οµάδων στις οποίες 

θα γίνει ο διαχωρισµός της βάσης δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 

τυποποιηµένη. Έτσι, εξαιρώντας τις περιπτώσεις που µια βάση δεδοµένων είναι εκ 

των προτέρων οµαδοποιηµένη για λόγους αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 

αλγορίθµου (βλέπε παράγραφο 6.6.2), ο καθορισµός του πλήθους k των οµάδων 

γίνεται τυχαία. Έπειτα καθορίζονται τα αρχικά κέντρα των k παραπάνω οµάδων, τα 

οποία υπολογίζονται επίσης τυχαία, αποτελώντας στοιχεία της βάσης δεδοµένων. 

 

6.2.3.2 Φάση 2 αλγορίθµου CLEKMODES 

 

Στην Φάση 2 λαµβάνει χώρα η ανάθεση κάθε αντικειµένου της βάσης δεδοµένων 

στην κατάλληλη οµάδα, βάσει του νέου µέτρου ανοµοιότητας. Για λόγους 

ευκολότερης κατανόησης των βηµάτων του µέτρου, η περιγραφή τους θα αφορά την 

οµαδοποίηση ενός µόνο αντικειµένου. 

 

6.2.3.2.1 Βήµα 1: Εκτίµηση της οµοιότητας ανάµεσα στο προς οµαδοποίηση 

αντικείµενο και κάθε κέντρο οµάδας 

 

Σκοπός του Βήµατος 1 είναι ο καθορισµός της οµοιότητας ανάµεσα σε κάθε 

αντικείµενο ,  1,2,...,iy i n=  της βάσης δεδοµένων και κάθε ένα από τα κέντρα των 
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οµάδων ,  1, 2,...,jx j k= , µέσα από µια σειρά διµερών συγκρίσεων, για κάθε 

χαρακτηριστικό ,  1,2,...,fa F f d∈ =  που περιγράφει ταυτόχρονα το iy  και το jx . Το 

σύνολο των χαρακτηριστικών λαµβάνεται υπόψη στις παραπάνω συγκρίσεις, αφού 

τόσο τα αρχικά κέντρα, όσο και τα κέντρα που επανυπολογίζονται στις επαναλήψεις 

µέχρι την τελική σύγκλιση του αλγορίθµου, είτε θα ανήκουν στην ίδια την βάση των 

κατηγορικών δεδοµένων, είτε θα ανήκουν στο γενικότερο χώρο χωρίς ωστόσο να 

λείπουν χαρακτηριστικά τους (βλέπε και παράγραφο 6.2.4). 

 

Ορισµός ∆ιαφοράς: Βάσει της περιγραφής του σχετικού βήµατος του 

µεθοδολογικού πλαισίου στο Κεφάλαιο 4, για κάθε χαρακτηριστικό που περιγράφει 

από κοινού το αντικέιµενο iy  και κάθε ένα από τα jx , υπολογίζουµε την ακόλουθη 

διαφορά:  

 

                                      , ,

, ,

, , , ,

( )
( , ) ( , )

( )
j f i f

j f i f

x y

j f i f j f i f
x y

m m
D x y x y

m m
δ

+
= ⋅

⋅
            (6.2)  

 

όπου,  

 

� ,j fx , είναι η τιµή του κέντρου jx  στο χαρακτηριστικό fa , 

� ,i fy , είναι η τιµή αντικειµένου iy  στο χαρακτηριστικό fa , 

� 
,j fxm , είναι το πλήθος των φορών που η τιµή ,j fx

 
εµφανίζεται στο σύνολο των 

κέντρων των οµάδων για το χαρακτηριστικό fa , 

� 
,i fym , είναι το πλήθος των φορών που η τιµή ,i fy

 
εµφανίζεται στο σύνολο των 

κέντρων των οµάδων για το χαρακτηριστικό fa , 
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και                                     
, ,

, ,

, ,

0,  αν 

( , )  

1,  αν  

j f i f

j f i f

j f i f

x y

x y

x y

δ

=


= 
 ≠

.
 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο καθορισµός των µεγεθών 
,j fxm  και 

,i fym  δεν έγινε από 

το σύνολο των δεδοµένων όπως γίνεται στον Huang (1998), αλλά από το σύνολο των 

κέντρων, κυρίως για λόγους περιορισµού της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι , ,( , ) 0j f i fD x y ≠ , δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι για το 

χαρακτηριστικό fa  αποκλείεται η δυνατότητα ταύτισης µεταξύ αντικειµένου και 

κέντρου. Αντίθετα, οι µικρότερες από αυτές τις µη µηδενικές διαφορές µπορούν να 

επηρεάσουν εξίσου θετικά µε τις µηδενικές την σχέση οµοιότητας αντικειµένου-

κέντρου.  

 

∆ιαχωρισµός των χαρακτηριστικών σε αυτά που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά 

την δόµηση της οµοιότητας: Ο έλεγχος συνόλων συµφωνίας – ασυµφωνίας 

(concordance – discordance coalition test) που φαίνεται στην σχέση 6.3 ξεκαθαρίζει 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν θετικά ή όχι την σχέση οµοιότητας, ως 

εξής:  

 

                                                     , , ,( , )j f i f i fD x y q≤                  (6.3) 

 

Βάσει της 6.3 ορίζουµε δύο σύνολα χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά που την 

ικανοποιούν, στηρίζοντας την οµοιότητα iy  και jx , ανήκουν στο σύνολο συµφωνίας 

(concordance coalition) , , ,( , ) { : ( , ) }f j f i f i fCon i j a F D x y q= ∈ ≤
 

και θα 

χρησιµοποιηθούν στο Βήµα 2. Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όσα 

περιλαµβάνουν µόνο µηδενικές διαφορές ανήκουν στο σύνολο ( , )ConZero i j , όπου 

( , ) ( , )ConZero i j Con i j⊆ . Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, αντιδρώντας στην 

οµοιότητα αντικειµένου-κέντρου, ανήκουν στο σύνολο ασυµφωνίας (discordance 
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coalition) , , ,( , ) { : ( , ) }f j f i f i fDis i j a F D x y q= ∈ >  και θα χρησιµοποιηθούν στο Βήµα 

3.
 
Η παράµετρος ,i fq  είναι το κατώφλι αδιαφορίας (indifference threshold) που 

περιγράφεται στην σηµείωση 4.2. 

 

6.2.3.2.2 Βήµα 2: Έλεγχος συµφωνίας και οµαδοποίηση του αντικειµένου 

 

Στόχος του Βήµατος 2 είναι η επιλογή του βέλτιστου κέντρου και η ανάθεση της 

οµάδας του στο υπό οµαδοποίηση αντικείµενο iy . Βάσει της αναλυτικής 

περιγραφής του σχετικού βήµατος της γενικής µορφής του προτεινόµενου 

µεθοδολογικού πλαισίου (Κεφάλαιο 4), για τον σκοπό αυτό ορίζονται τα µεγέθη του 

δείκτη συµφωνίας (concordance index) και του κατωφλιού συµφωνίας (concordance 

threshold).  

 

Ο δείκτης συµφωνίας, και το αντιστοιχό του κατώφλι συµφωνίας, ορίζονται για την 

σύγκριση κάθε αντικειµένου ,  1,2,...,iy i n=  µε κάθε κέντρο οµάδας ,  1, 2,...,jx j k=  

ως ακολούθως: 

 

                             ( , )j iCI x y = ( , ) ( , )
( )

( , )

[( ) *( )]
z c

z Con i j c ConZero i j
j

h z
h S z Con i j

w w

bonus
w w

∈ ∈

∈ ∈

+
∑ ∑

∑ ∑
            (6.4) 

 

                                    ( , )j iCT x y = ( , )
( ) ( )

( , )

[ *( )]
c

c ConZero i j
i j

z
z Con i j

w

m bonus
w

∈

∈

+
∑

∑
                      (6.5) 
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όπου ( , ) ( , )S Con i j Dis i j= ∪ . 

 

Η αξιολόγηση των κέντρων των οµάδων, και η επιλογή του βέλτιστου εξ’αυτών 

γίνεται µέσα από την σύγκριση των σχέσεων 6.4 και 6.5. Συγκεκριµένα, κάθε δείκτης 

συµφωνίας αντιπροσωπεύει την σύγκριση ανάµεσα στο αντικείµενο iy  και κάθε 

διαθέσιµο κέντρο οµάδας. Όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 4, ότι όσο πιο µεγάλη είναι η 

τιµή ενός δείκτη, βασιζόµενη στο µεγάλο πλήθος των µηδενικών διαφορών και 

κατ’επέκταση στην µεγάλη τιµή της παραµέτρου ( )jbonus  (βλέπε σηµείωση 4.3 για 

τον ορισµό του ( )jbonus ), τόσο ισχυρότερη θα είναι η σχέση αντικειµένου-κέντρου. 

Επιπλέον, θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του συνόλου συµφωνίας να είναι αρκετά 

ισχυρά όσον αφορά την βαρύτητά τους επί του συνόλου των χαρακτηριστικών. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί αυτό, το πρώτο κλάσµα των σχέσεων 6.4 και 6.5 θα 

πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο, που αντιστοιχεί στην παράµετρο ( )im  

της σχέσης 6.5. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ο έλεγχος συµφωνίας (concordance 

test), ως εξής: 

 

                                                  ( , ) ( , )t j i t j iCI x y CT x y≥             (6.6) 

 

όπου ο δείκτης 1,...,t k=  δηλώνει τις k θέσεις της φθίνουσας κατάταξης των δεικτών 

συµφωνίας και των αντίστοιχών τους κατωφλιών. Ο µέγιστος από τους δείκτες 

συµφωνίας που ικανόποιεί την σχέση 6.6, και κατ’επέκταση το κέντρο που του 

αντιστοιχεί, θα αναθέσει την οµάδα του στο αντικείµενο iy . Η συνολική διαδικασία 

του ελέγχου συµφωνίας δίνεται παρακάτω υπό την µορφή ψευδοκώδικα: 

 

                  t=1                

                  ΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ το ( t k≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο 
i

y  να µην έχει οµαδοποιηθεί       

                             ΑΝ ( , ) ( , )
t j i t j i

CI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ                                     
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                                    Το αντικείµενο 
i

y  ανατίθεται στην οµάδα του κέντρου της t θέσης 

                             ΑΛΛΙΩΣ 

                               t=t+1 

                             ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Σηµείωση 6.1 – Εκτίµηση των βαρών των χαρακτηριστικών: Ο υπολογισµός των 

βαρών και γενικότερα των διαφόρων µεταβλητών ενός προβλήµατος, είναι ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό ερευνητικό θέµα στον τοµέα της οµαδοποίησης (π.χ. 

Makarenkov & Legendre, 2001; Modha & Spangler, 2003; Huang et al, 2005). Στην 

µέθοδο CLEKMODES, τα βάρη των χαρακτηριστικών που περιγράφουν µια βάση 

δεδοµένων, υπολογίζονται αυτόµατα µέσα στην ίδια τη διαδικασία της 

οµαδοποίησης, Ειδικότερα, ο υπολογισµός των βαρών ακολουθεί το πρότυπο που 

ανέπτυξαν οι Huang et al (2005). Βάσει αυτού του προτύπου, το βάρος που 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό, υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές 

κάθε προς οµαδοποίηση αντικειµένου µε κάθε διαθέσιµο κέντρο οµάδας, όπως αυτές 

καθορίζονται από την σχέση (6.1). Αυτό δηλαδή σηµαίνει ότι τα βάρη λαµβάνουν τις 

τιµές τους από ολόκληρο τον τρισδιάστατο χώρο των προς οµαδοποίηση 

κατηγορικών αντικειµένων (Σχήµα 6.2).  

 

 

 

Σχήµα 6.2: Τρισδιάστατος χώρος προς οµαδοποίηση αντικειµένων 
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Τα βάρη των χαρακτηριστικών στον CLEKMODES υπολογίζονται ως εξής :  

 

                        

, ,
1 1

, ,
1 1

, ,
1 1

,  αν ( , ) 0
( , )

0,  αν ( , ) 0 

n k

j f i fn k
i j

j f i f
i jf

n k

j f i f
i j

n k
D x y

D x y
w

D x y

= =

= =

= =

⋅
≠


= 

 =


∑∑
∑∑

∑∑

  (6.7) 

 

Με βάση το πρώτο κλάδι της σχέσης (6.7), όταν το συνολικό άθροισµα των διαφορών 

, ,( , )j f i fD x y
 
για το χαρακτηριστικό fa F∈ , ανά κέντρο k και αντικείµενο n, είναι 

διαφορετικό από το µηδέν, τότε µερικές από τις παραπάνω διαφορές θα είναι επίσης 

διαφορετικές από το µηδέν. Όσο πιο µικρές δε είναι αυτές οι διαφορές για ένα 

συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, τόσο πιο υψηλός είναι και ο βαθµός οµοιότητας 

ανάµεσα στα αντίστοιχα αντικείµενα και κέντρα για το χαρακτηριστικό αυτό. Με άλλα 

λόγια τόσο αυξάνεται η πιθανότητα το χαρακτηριστικό fa  να ανήκει στο σύνολο 

συµφωνίας. Είναι προφανές ότι στα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να ανατεθούν 

υψηλές τιµές βαρών, οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τους τόσο τις µη µηδενικές 

διαφορές, όσο και ολόκληρο τον χώρο των δεδοµένων.  Έτσι, αν: 

 

, ,
1 1

( , )
n k

j f i f
i j

f

D x y

A
n k

= ==
⋅

∑∑
 

 

είναι ο συνολικός µέσος όρος των διαφορών στο χαρακτηριστικό fa F∈  για κάθε 

αντικείµενο και κέντρο, τότε η χρήση του αντίστροφου του fA  διασφαλίζει ότι ένα 

τέτοιο χαρακτηριστικό θα λάβει την κατάλληλη υψηλή τιµή. Από την άλλη µεριά, όταν 

, ,( , ) 0j f i fD x y = , το αντικείµενο και το κέντρο ταυτίζονται στο χαρακτηριστικό fa . 

Κατά συνέπεια, αν , ,
1 1

( , ) 0
n k

j f i f
i j

D x y
= =

=∑∑  για ολόκληρο τον χώρο των προς 
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οµαδοποίηση κατηγορικών αντικειµένων, αυτό σηµαίνει ότι το χαρακτηριστικό fa  

έχει την ίδια τιµή για κάθε αντικείµενο και κάθε κέντρο. Σε αυτή την ακραία 

περίπτωση, το χαρακτηριστικό δεν είναι σε θέση να επηρεάσει ούτε θετικά, ούτε 

αρνητικά την οµαδοποίηση, οπότε ουσιαστικά είναι περιττό, και απορρίπτεται από την 

διαδικασία υπολογισµού των βαρών.  

 

Ο συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού των βαρών, παρα το γεγονός ότι οδηγεί σε 

αυξηµένη υπολογιστική πολυπλοκότητα, είναι πιο γενικός, αυξάνοντας ταυτόχρονα 

την αντιπροσωπευτικότητα των βαρών. Τέλος είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τα 

βάρη των χαρακτηριστικών θα επανυπολογίζονται κάθε φορά που τα κέντρα των 

οµάδων αλλάζουν, µέχρι ο αλγόριθµος να συγκλίνει.  

 

Σηµείωση 6.2 – Παράµετρος m(i): Η παράµετρος ( )im  αναπαριστά το κάτω όριο του 

κανονικοποιηµένου αθροίσµατος των βαρών των χαρακτηριστικών που ανήκουν στο 

σύνολο συµφωνίας. ∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό των κατωφλιών 

συµφωνίας στο Βήµα 2, και κατ’επέκταση στην εφαρµογή του ελέγχου συµφωνίας 

της σχέσης 6.5. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η τιµή της παραµέτρου ( )im  είναι 

έγκυρη αν ξεπερνά το 50%, καθορίστηκε δε, µέσα από µια λεπτοµερή ανάλυση 

ευαισθησίας σε µια σειρά πιθανών τιµών στις εξεταζόµενες βάσεις δεδοµένων, ότι θα 

παίρνει την τιµή ( )im  = 70%. Λεπτοµέρειες για τον τρόπου υπολογισµού της τιµής 

της παραµέτρου δίνονται στην παράγραφο 6.6.3. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος 

αυτός δεν είναι µονοδιάστατος. Ο εκάστοτε αποφασίζων είναι σε θέση να ορίσει την 

τιµή της παραµέτρου, βάσει της πείρας και των επιδιώξεων του.  

 

6.2.3.2.3 Βήµα 3: Έλεγχος ασυµφωνίας  

 

Στο Βήµα 3 επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται η ανάθεση του αντικειµένου iy  στην 

οµάδα του επιλεχθέντος κέντρου *
jx , µέσα από έλεγχο ασυµφωνίας (discordance test). 
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Ο έλεγχος ασυµφωνίας, αφορά αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά του συνόλου 

ασυµφωνίας για την σύγκριση  iy  και 
*
jx , και δίνεται από την παρακάτω σχέση:  

 

                                                      *
, , ,( , )j f i f i fD x y U<               (6.8)  

 

όπου ,i fU  είναι το κατώφλι βέτο (veto threshold), για το χαρακτηριστικό fa  του 

συνόλου ασυµφωνίας (περιγράφεται αναλυτικά στην σηµείωση 4.6). Αν η σχέση 6.8 

ισχύει για κάθε χαρακτηριστικό του συνόλου ασυµφωνίας, τότε η ανάθεση του 

αντικειµένου στην οµάδα που αντιστοιχεί στο κέντρο *
jx  επιβεβαιώνεται και 

οριστικοποιείται. Αλλιώς, η ανάθεση απορρίπτεται και η µέθοδος επιστρέφει στο 

Βήµα 2 επιλέγοντας τον επόµενο µεγαλύτερο δείκτη συµφωνίας, έως ότου βρεθεί ένα 

κέντρο οµάδας, του οποίου τα χαρακτηριστικά σύγκρισης µε το αντικείµενο να 

ικανοποιούν πλήρως τα Βήµατα 2 και 3. Η συνδυασµένη διαδικασία των ελέγχων 

συµφωνίας/ασυµφωνίας, περιγράφεται παρακάτω µε την µορφή ψευδοκώδικα: 

 

                  t=1                

                  ΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ το ( t k≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο 
i

y  να µην έχει οµαδοποιηθεί       

                             ΑΝ ( , ) ( , )
t j i t j i

CI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ  

                                   ΑΝ *

, , ,
( , )

j f i f i f
D x y U<  για κάθε ( , )fa Dis i j∈  ΤΟΤΕ    

                                        Το αντικείµενο 
i

y  ανατίθεται στην οµάδα του κέντρου της 

                                        t θέσης 

                                   ΑΛΛΙΩΣ 

                                        t=t+1  

                                   ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                             ΑΛΛΙΩΣ 

                                   t=t+1 

                             ΤΕΛΟΣ ΑΝ 
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                  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

6.2.3.2.4 Βήµα 4: Οµαδοποίηση σε ακραίες (default) περιπτώσεις 

 

Είναι πιθανό, ένα αντικείµενο να µην µπορεί να ανατεθεί σε κάποια από τις οµάδες, 

παρά τις συνεχείς προσπάθειες για αυτό µέσω των ελέγχων συµφωνίας και 

ασυµφωνίας της µεθόδου. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση γίνεται µε βάση µια 

βοηθητική διαδικασία οµαδοποίησης, που βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στις 

απόλυτες τιµές των διαφορών µεταξύ των δεικτών συµφωνίας και των αντίστοιχών 

τους κατωφλιών συµφωνίας, αγνοώντας την πιθανή αντίρρηση µερικών από τα 

χαρακτηριστικά (έλεγχος ασυµφωνίας). Συγκεκριµένα, το αντικείµενο ανατίθεται 

στην οµάδα µε κέντρο που µεγιστοποιεί την απόλυτη διαφορά δείκτη-κατωφλιού 

συµφωνίας. Η παραπάνω βοηθητική διαδικασία περιγράφεται µε την µορφή 

ψευδοκώδικα, στην παράγραφο 6.3. Ας σηµειωθεί ότι τέτοιες ακραίες περιπτώσεις µη 

οµαδοποίησης δεν εµφανίστηκαν στα αποτελέσµατα της µεθόδου.  

 

6.2.4 Φάσεις 3 και 4 αλγορίθµου CLEKMODES  

 

Επανυπολογισµός των κέντρων των οµάδων: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ανάθεσης ενός αντικειµένου στην κατάλληλη οµάδα, το κέντρο της οµάδας αυτής 

επανυπολογίζεται. Συγκεκριµένα, ο καθορισµός ενός νέου κέντρου µιας οµάδας, 

βασίζεται στην διαδικασία εύρεσης ενός νέου κέντρου για ένα σύνολο, του k-modes 

(Huang 1998). Πιο συγκεκριµένα, αν 1 2{ , ,.., }nY y y y=  είναι ένα σύνολο από n 

κατηγορικά αντικείµενα που περιγράφονται από d χαρακτηριστικά, τότε το κέντρο 

του Y είναι ένα διάνυσµα 1 2{ , ,.., }dH h h h=  που ελαχιστοποιεί την σχέση: 

 

                                              
1 1

( , ) ( , )
n d

jf f
j f

DIS H Y D y h
= =

=∑∑             (6.9) 
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όπου το µεγεθος ( , )jf fD y h  ορίζεται βάσει της σχέσης 6.1. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

το διάνυσµα H δεν είναι απαραίτητα στοιχείο του Y. Ας υποθέσουµε ότι 
,k fcn  είναι το 

πλήθος των αντικειµένων µε τιµή της κατηγορίας ,k fc  στο χαρακτηριστικό fa , και 

ότι 
,,( / ) ( / )

k ff k f cfr a c Y n n= =  είναι η σχετική συχνότητα εµφάνισης της κατηγορίας 

αυτής στο Y. Τότε, το µέγεθος ( , )DIS H Y  ελαχιστοποιείται αν και µόνο αν 

,( / ) ( / )f f f k ffr a h Y fr a c Y= ≥ =  µε ,f k fh c≠  για κάθε χαρακτηριστικό fa . Αξίζει 

να παρατηρήσουµε ότι το κέντρο που προκύπτει από την εφαρµογή της παραπάνω 

διαδικασίας, ενδέχεται να µην είναι πάντα µοναδικό.  

 

Έλεγχος ανοµοιότητας και επανάληψη της φάσης 2: Μόλις ολοκληρωθεί η 

ανάθεση κάθε αντικειµένου σε µια κλάση, και ο συνακόλουθος επανυπολογισµός των 

νέων κέντρων των οµάδων, ο αλγόριθµος επανέρχεται στην φάση 2, ελέγχοντας ξανά 

την οµοιότητα των αντικειµένων της βάσης δεδοµένων σε σχέση µε τα νέα κέντρα. 

Αν ένα αντικείµενο δεν αλλάξει οµάδα µετά τον ακόλουθο έλεγχο, η επαναληπτική 

διαδικασία του αλγορίθµου τερµατίζεται για αυτό το αντικείµενο. Σε διαφορετική 

περίπτωση η επαληπτική διαδικασία, ανάθεσης, επανυπολογισµού κέντρων και 

ελέγχου οµοιότητας θα συνεχιστεί, έως ότου όλα τα αντικείµενα να σταθεροποιηθούν 

σε µια συγκεκριµένη οµάδα.  

 

6.3 Σύνοψη του CLEKMODES 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του CLEKMODES, περιγράφονται υπό την µορφή 

ψευδοκώδικα, ως ακολούθως: 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ του συνόλου 1 2{ , ,.., }nY y y y=  που περιλαµβάνει n κατηγορικά αντικείµενα τα 

οποία περιγράφονται από ένα σύνολο 1 2{ , ,..., }dF a a a=  χαρακτηριστικών 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ του συνόλου των αρχικών κέντρων 1 2{ , , ..., }kKEN x x x=   

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΜΕΧΡΙ ο αλγόριθµος να συγκλίνει (κανένα αντικείµενο δεν αλλάζει οµάδα) 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ αντικείµενο ,  1, 2,...,iy Y i n∈ =  

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ αντικείµενο ,  1, 2,...,iy Y i n∈ =  

                ΓΙΑ ΚΑΘΕ κέντρο ,  1, 2,...,jx KEN j k∈ =              

                        ΓΙΑ ΚΑΘΕ χαρακτηριστικό ,  1, 2,..,fa f d=  

                                Υπολόγισε τις διαφορές , ,( , )j f i fD x y  

                        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο χαρακτηριστικό) 

                ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο κέντρο οµάδας)         

        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο αντικείµενο)               

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ κέντρο ,  1, 2,...,jx KEN j k∈ =              

                ΓΙΑ ΚΑΘΕ χαρακτηριστικό ,  1, 2,..,fa f d=  

                        ΑΝ , , ,( , )j f i f i fD x y q≤ , όπου ,i fq  είναι ένα κατώφλι αδιαφορίας ΤΟΤΕ 

                               Το χαρακτηριστικό fa
 
ανήκει στο σύνολο συµφωνίας 

                        ΑΛΛΙΩΣ 

                               Το χαρακτηριστικό fa  ανήκει στο σύνολο ασυµφωνίας 

                        ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο χαρακτηριστικό) 

        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο κέντρο οµάδας)         

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ αντικείµενο ,  1, 2,...,iy Y i n∈ =  

                ΓΙΑ ΚΑΘΕ κέντρο ,  1, 2,...,jx KEN j k∈ =              

                        ΓΙΑ ΚΑΘΕ χαρακτηριστικό ,  1, 2,..,fa f d=  

                                Υπολόγισε τα βάρη ,  1, 2,...,fw f d=  (από ολόκληρο 

                                το χώρο των δεδοµένων) 

                     ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο χαρακτηριστικό)            

                ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο κέντρο οµάδας)         
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        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο αντικείµενο)         

        ΓΙΑ ΚΑΘΕ κέντρο ,  1, 2,...,jx KEN j k∈ =              

                    Υπολόγισε τον δείκτη συµφωνίας ( , )j iCI x y και το κατώφλι ( , )j iCT x y                   

        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο κέντρο οµάδας)         

        ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ τους δείκτες ( , )j iCI x y , για κάθε jx , σε φθίνουσα σειρά                   

                  t=1                

                  ΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ( t k≤ ) ΚΑΙ το αντικείµενο iy  δεν έχει οµαδοποιηθεί       

                             ΑΝ ( , ) ( , )
t j i t j i

CI x y CT x y≥  ΤΟΤΕ  

                                  ΑΝ *

, , ,
( , )

j f i f i f
D x y U<  για κάθε 

f
a που ανήκει στο   

                                         σύνολο ασυµφωνίας ΤΟΤΕ    

                                          Το αντικείµενο 
i

y  ανατίθεται στην οµάδα του κέντρου που 

                                          βρίσκεται στην t θέση της φθίνουσας κατάταξης. Υπολόγισε 

                                          ξανά το κέντρο της παραπάνω οµάδας. Μετά την πρώτη 

                                          επανάληψη, έλεγξε αν η προηγούµενη οµάδα στην οποία  

                                          ανήκε το αντικείµενο είναι ίδια µε την νέα. Αν ναι, µην κάνεις 

                                          καµια άλλη αλλαγή και πήγαινε στο επόµενο αντικείµενο. Αν 

                                          όχι, επανυπολόγισε τα κέντρα και της νέας και της παλιάς 

                                          οµάδας και πήγαινε στο επόµενο αντικείµενο. 

                                  ΑΛΛΙΩΣ 

                                        t=t+1  

                                   ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                             ΑΛΛΙΩΣ 

                                   t=t+1 

                             ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

                  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Εντολή ΚΑΝΕ) 

                  ΑΝ δεν µπορεί να γίνει ανάθεση σε καµία οµάδα ΤΟΤΕ 

                        ΓΙΑ ΚΑΘΕ κέντρο οµάδας , 1, ..,
j

x j k=  

                               Υπολόγισε τις απόλυτες διαφορές ( , ) ( , )
j i j i

CI x y CT x y−  
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                        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο κέντρο οµάδας)         

                        ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ τις απόλυτες διαφορές ( , ) ( , )
j i j i

CI x y CT x y−  

                                                    σε φθίνουσα κατάταξη και ανέθεσε το αντικείµενο στο 

                                                    κέντρο µε µεγαλύτερη απόλυτη διαφορά                                                                      

                  ΤΕΛΟΣ ΑΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επόµενο αντικείµενο)         

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Εντολή ΚΑΝΕ)  

Η επαληπτική διαδικασία της οµαδοποίησης ολοκληρώνεται όταν ο αλγόριθµος συγκλίνει, 

δηλαδή όταν όλα τα αντικείµενα παραµένουν στην ίδια οµάδα µετά από έναν πλήρη έλεγχο 

της οµοιότητας/ανοµοιότητας τους µε τα παρόντα κέντρα των οµάδων. 

 

6.4 Υπολογιστική πολυπλοκότητα του CLEKMODES 

 

Η υπολογιστική πολυπλοκότητα (computational complexity) του CLEKMODES είναι 

2[( ( log( ) log( ) log( ) )) ]O n n k d k d k k n k d k k k k k k n k d u⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ , ή 

πιο σύντοµα [ ( log( )) ]O n k d n k k u⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ , όπου n είναι το πλήθος των προς 

οµαδοποίηση αντικειµένων, k είναι το πλήθος των οµάδων, d είναι το πλήθος των 

χαρακτηριστικών που περιγράφουν ταυτόχρονα τα προς οµαδοποίηση αντικείµενα 

και τα κέντρα των οµάδων και u είναι ο αριθµός των επαναλήψεων που απαιτούνται 

για την τελική σύγκλιση του αλγορίθµου.  

 

Πιο συγκεκριµένα, για κάθε αντικείµενο εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:   

 

� Ο υπολογισµός των διαφορών , ,( , )j f i fD x y , µε µια υπολογιστική 

πολυπλοκότητα ίση µε (n k d⋅ ⋅ ). 
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� Ο υπολογισµός των κατωφλιών αδιαφορίας ,i fq , και η σύγκριση τους µε τις 

διαφορές , ,( , )j f i fD x y , µε µια υπολογιστική πολυπλοκότητα ίση µε 

( log( )k d k k⋅ ⋅ ⋅ ). 

 

� Ο υπολογισµός των βαρών µε µια υπολογιστική πολυπλοκότητα ίση µε 

( )n k d⋅ ⋅ . 

 

� Ο υπολογισµός των δεικτών συµφωνίας και των αντίστοιχων κατωφλιών 

συµφωνίας, µε µια υπολογιστική πολυπλοκότητα ίση µε k . 

 

� Η ταξινόµηση των k δεικτών συµφωνίας και των αντίστοχων κατωφλιών 

συµφωνίας, µε µια υπολογιστική πολυπλοκότητα ίση µε ( log( )k k⋅ ). 

 

� Η ανάθεση του αντικειµένου στην κατάλληλη οµάδα, µετά την εφαρµογή των 

ελέγχων συµφωνίας και ασυµφωνίας ή µετά την εφαρµογή της διαδικασίας 

οµαδοποίησης ακραίων (default) περιπτώσεων, µε µια υπολογιστική 

πολυπλοκότητα ίση µε 2 log( )k k k+ ⋅  

 

� Ο επανυπολογισµός των κέντρων των οµάδων, µε µια υπολογιστική 

πολυπλοκότητα ίση µε ( )n k d⋅ ⋅ . 

 

6.5 Ενδεικτικό παράδειγµα εφαρµοφής της µεθόδου  

 

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθεί ένα αναλυτικό ενδεικτικό παράδειγµα 

εφαρµογής του CLEKMODES σε µια τεχνητή βάση δεδοµένων. Στόχος του 

συγκεκριµένου παραδείγµατος είναι να γίνει πλήρως κατανοητή η πρακτική 

διαδικασία εφαρµογής της µεθόδου καθώς και η παρουσίαση των αναλυτικών 

αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης για την συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. Επειδή 

λόγω της επαναληπτικότητας της διαδικασίας οµαδοποίησης, δεν είναι δυνατό να 

καταγραφεί το σύνολο των πράξεων που λαµβάνουν χώρα, θα αναφέρουµε επιµέρους 
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ενδιάµεσα αποτελέσµατα, και όπου είναι δυνατό, αναλυτικές πράξεις για την 

διαδικασία ανάθεσης ενός συγκεκριµένου αντικειµένου σε µια οµάδα.  

 

Ας θεωρήσουµε µια βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει 24 κατηγορικά αντικείµενα, 

τα οποία περιγράφονται από το σύνολο 1 2 9{ , ,..., }CEF A A A=  εννέα κατηγορικών 

χαρακτηριστικών µε τιµές «u», «v», «x», «w» και «q». Η βάση αυτή είναι προ-

οµαδοποιηµένη σε 3 διαφορετικές οµάδες, τις οµάδες 1, 2 και 3, κάθε µια µε 8 

αντικείµενα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραπάνω προ-οµαδοποίηση διαδραµατίζει 

ρόλο µόνο στην αξιολόγηση της οµαδοποίησης, καθορίζει δε µε σαφήνεια τον αριθµό 

των οµάδων στις οποίες θα επιµεριστούν τα αντικείµενα. Η υπό εξέταση βάση 

δεδοµένων φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα 6.1. 

 

Αντικείµενα A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Οµάδα 

Αντικείµενο 1 u v x w v q x v w 1 

Αντικείµενο 2 v x x w v w u x q 1 

Αντικείµενο 3 x x x q q x u v x 1 

Αντικείµενο 4 x x v x w x u x x 1 

Αντικείµενο 5 w q u u q u q q u 1 

Αντικείµενο 6 q q x v w u q w u 1 

Αντικείµενο 7 q w q u q v x w v 1 

Αντικείµενο 8 w x w v w x v w x 1 

Αντικείµενο 9 x v w x x q u w x 2 

Αντικείµενο 10 q v q x x w w w v 2 

Αντικείµενο 11 w u x q u v q w u 2 

Αντικείµενο 12 u v x w x v q q u 2 

Αντικείµενο 13 v u v w u x w q x 2 

Αντικείµενο 14 v u v q x x x x v 2 

Αντικείµενο 15 v v v v v x v v v 2 
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Αντικείµενο 16 u x u v v x u u q 2 

Αντικείµενο 17 w x u x q x u u q 3 

Αντικείµενο 18 q q v u q u u u w 3 

Αντικείµενο 19 x q x x w v q q w 3 

Αντικείµενο 20 q w x q w q x v x 3 

Αντικείµενο 21 q w q v v w x u v 3 

Αντικείµενο 22 w w w w v q w u v 3 

Αντικείµενο 23 x q w u v q w q u 3 

Αντικείµενο 24 u w w q v v x v u 3 

 

Πίνακας 6.1: Η προ-οµαδοποιηµένη βάση δεδοµένων  

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αντικείµενα µε κενές τιµές χαρακτηριστικών, 

το σύνολο αυτών χρησιµοποιείται στην διαδικασία της οµαδοποίησης. Αυτό σηµαίνει 

ότι για τον υπολογισµό της παραµέτρου ( )jbonus , σε κάθε επανάληψη του 

αλγορίθµου, η παράµετρος b ισούται µε 9. Για την πρώτη επανάληψη του αλγορίθµου 

και για το πρώτο αντικείµενο 1y  της βάσης δεδοµένων, υλοποιώντας τα Βήµατα 1 & 

2, παρατίθενται µια σειρά από πληροφορίες και πράξεις (πίνακες 6.2, 6.3 και 6.4). 

Συγκεκριµένα δίνονται τα εξής στοιχεία:  

 

� τα αρχικά κέντρα των οµάδων (που θα είναι στοιχεία της βάσης)  

 

� οι διαφορές ανάµεσα στο 1y  και κάθε ένα από τα κέντρα ,  1,..,3jx j =   

 

� τα βάρη των χαρακτηριστικών  
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� οι δείκτες συµφωνίας 1( , )jCI x y  και τα αντίστοιχα κατώφλια συµφωνίας 

1( , )jCT x y ,  

 

Αρχικά Κέντρα A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Οµάδα 

Κέντρο 1 
(Αντικείµενο 5) 

w q u u q u q q u 1 

Κέντρο 2 
(Αντικείµενο 12) 

u v x w x v q q u 2 

Κέντρο 3 
(Αντικείµενο 15) 

v v v v v x v v v 2 

 

Πίνακας 6.2: Αρχικά κέντρα οµαδοποίησης 

 

y1 vs. Κέντρων A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

y1 vs. Κέντρου 1 0,450 0,400 0,458 0,450 0,325 0,533 0,367 0,400 0,500 

y1 vs. Κέντρου 2 0 0 0 0 0,375 0,400 0,367 0,400 0,500 

y1 vs. Κέντρου 3 0,500 0 0,325 0,400 0 0,325 0,667 0 0,500 

Βάρη 
Χαρακτηριστικών 

2,79 3,08 2,90 2,93 3,16 2,90 2,35 3,08 3,43 

 

Πίνακας 6.3: Υπολογισµός διαφορών για το αντικείµενο y1 & βάρη χαρακτηριστικών 

 

y1 vs. Κέντρων bonus(j) CI(xj,y1) CT(xj,y1) 

y1 vs. Κέντρου 1 0 0,89 0,70 

y1 vs. Κέντρου 2 4 2,76 2,46 

y1 vs. Κέντρου 3 3 2,05 1,75 

 

Πίνακας 6.4: Παράµετροι οµαδοποίησης για το αντικείµενο y1 
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Στον πίνακα 6.4 παρατηρούµε ότι ο δείκτης συµφωνίας µε την µεγαλύτερη τιµή, είναι 

αυτός που αντιστοιχεί στην σύγκριση του αντικειµένου 1y  µε το κέντρο 2 της 2ης 

οµάδας (αποτέλεσµα φυσιολογικό, δεδοµένου του µεγαλύτερου αριθµού µηδενικών 

διαφορών που αντιστοιχεί στην σύγκριση αυτή). Επιπλέον, βάσει των στοιχείων του 

πίνακα 6.5, δεν υπάρχει καµία διαφορά που να ανήκει στο σύνολο ασυµφωνίας 

(δηλαδή όλες οι διαφορές υπερβαίνουν το κατώφλι αδιαφορίας κάθε 

χαρακτηριστικού). Άρα δεν ορίζονται τα κατώφλια βέτο, και κατ’επέκταση το Βήµα 

3 παρακάµπτεται. Η παράκαµψη αυτή δεν µειώνει την αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης, αφού εξ’ορισµού η διαδικασία του βέτο δεν είναι 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί για κάθε χαρακτηριστικό ή/και για κάθε βάση 

δεδοµένων. Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης συµφωνίας της 2ης σύγκρισης 

είναι ξεκάθαρα µεγαλύτερος του αντίστοιχού του κατωφλιού συµφωνίας, το 1y  

ανατίθεται στην 2η οµάδα.  

 

Κατώφλια A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Κατώφλια 
αδιαφορίας 

0,500 0,400 0,460 0,450 0,374 0,400 0,667 0,400 0,500 

Κατώφλια 
βέτο 

Τα κατώφλια βέτο δεν ορίζονται  

 

Πίνακας 6.5: Κατώφλια αδιαφοράις & βέτο για το αντικείµενο y1 

 

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ανάθεσης, το κέντρο 2 της 2ης οµάδας 

επανυπολογίζεται. Τα παραπάνω βήµατα επαναλαµβάνονται για όλα τα αντικείµενα 

του συνόλου, έως ότου όλα ανατεθούν σε µια οµάδα. Στο σηµείο αυτό 

ολοκληρώνεται η πρώτη επανάληψη του αλγορίθµου. Στην συνέχεια, και µε βάση τα 

κέντρα των οµάδων που έχουν προκύψει µετά το τέλος της πρώτης επανάληψης, θα 

ξεκινήσει η επόµενη επανάληψη. Τα αντικείµενα ανατίθενται ξανά σε οµάδες µε 

βάση τα νέα διαρκώς επανυπολογιζόµενα κέντρα, µέχρι την 3η επανάληψη, οπότε και 

όλα τα αντικείµενα σταθεροποιούνται σε µια οµάδα, και κατ’επέκταση ο αλγόριθµος 

συγκλίνει. Στον πίνακα 6.6 φαίνεται το πλήθος των αντικειµένων που ανατέθηκαν σε 

κάθε οµάδα για τους αλγορίθµους CLEKMODES και k-modes αντίστοιχα, ενώ στον 
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πίνακα 6.7 φαίνονται τα τελικά διαµορφωθέντα κέντρα των οµάδων. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι κανένα από τα τελικά κέντρα δεν ανήκει στη βάση δεδοµένων. 

 

Τελικά Κέντρα CLEKMODES K-MODES 

1η Οµάδα 7 11 

2η Οµάδα 9 11 

3η Οµάδα 8 2 

 

Πίνακας 6.6: Πλήθος αντικειµένων σε κάθε οµάδα 

 

Τελικά Κέντρα A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Οµάδα 

Κέντρο 1  q q x v q v u w u 1 

Κέντρο 2  x x x w v x u w x 2 

Κέντρο 3  q v x w v x x v u 3 

 

Πίνακας 6.7: Τελικά κέντρα οµαδοποίησης 

 

6.6 Εµπειρικά αποτελέσµατα 

 

6.6.1 Περιγραφή των βάσεων δεδοµένων 

 

Με στόχο τον έλεγχο της εγκυρότητας και της στιβαρότητας του,  ο CLEKMODES 

εφαρµόστηκε σε οκτώ διαφορετικές κατηγορικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες 

προήλθαν από το UCI Machine Learning Repository (Aha & Murphy, 1994). 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες βάσεις:  
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� Small Soybean (Fisher & Schlimmer, 1988) 

� Zoo  

� Audiology (κανονικοποιηµένη) (Bareiss & Porter, 1987) 

� Congressional Voting (Schlimmer, 1985) 

� Balance Scale (Siegler, 1976) 

� Tic Tac Toe Endgame (Aha, 1991) 

� Car Evaluation (Bohanec & Rajkovic, 1988) 

� Chess (Shapiro, 1987) 

 

Οι παραπάνω βάσεις δεδοµένων περιγράφουν µια σηµαντική ποικιλία προβληµάτων, 

όπως ασθένειες φυτών (Small Soybean), ιατρικά ζητήµατα (Audiology 

(κανονικοποιηµένη), Balance Scale), κοινωνικά ζητήµατα (Congressional Voting, 

Zoo, Car Evaluation) και παιχνίδια (Tic Tac Toe Endgame, Chess). Επιπρόσθετα, 

κάποιες από τις βάσεις αυτές είναι µικρές, όπως η Small Soybean, ενώ άλλες είναι 

σχετικά µεγάλες, όπως οι βάσεις Car Evaluation και Chess, µε τις υπόλοιπες να 

κυµαίνονται µεταξύ αυτών, όσον αφορά το µεγεθός τους. Επιπλέον, οι οκτώ αυτές 

βάσεις δεδοµένων ποικίλουν, τόσο σε σχέση µε τον πλήθος των χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τα δεδοµένα τους, όσο και σχετικά µε το πλήθος των κλάσεων στις 

οποίες είναι ήδη χωρισµένες.  

 

Τέλος, στην περίπτωση των βάσεων δεδοµένων Audiology και Congressional Voting 

υπάρχουν λίγες τιµές χαρακτηριστικών που είναι κενές. Οι συγκεκριµένες κενές τιµές 

(συµβολίζονται µε ? στις βάσεις δεδοµένων), θεωρούνται σαν µια επιπλέον διακριτή 

τιµή του χαρακτηριστικού από το οποίο λείπουν (Shyu et al, 2005). Τα βασικά 

στοιχεία των ανωτέρω βάσεων κατηγορικών δεδοµένων, συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Βάσεις ∆εδοµένων Πλήθος 

Αντικειµένων 

Πλήθος 

Χαρακτηριστικών 

Πλήθος 

κλάσεων 

Έλλειψη 

τιµών 
Small Soybean 47 35 4 Όχι 

Η βάση περιγράφει ασθένειες φυτών. 

Zoo 101 16 7 Όχι 

Τα αντικείµενα της βάσης αντιστοιχούν στα ζώα ενός ζωολογικού κήπου. 

Audiology  226 69 24 Ναι 

Η βάση περιγράφει ιατρικά δεδοµένα ασθενών. 

Congressional Voting 435 16 2 Ναι  

Τα αντικείµενα της βάσης αντιστοιχούν σε ψήφους γερουσιαστών του 

Αµερικανικού Κογκρέσου (από µια ψηφοφορία του 1984). 
Balance Scale 625 4 3 Όχι 

Η βάση περιγράφει αποτελέσµατα ψυχολογικών πειραµάτων. 

Tic Tac Toe Endgame 958 9 2 Όχι 

Η βάση κωδικοποιεί τις πιθανές διατάξεις του πίνακα επιτραπέζιων παιχνιδιών-tic-

tac-toe. 
Car Evaluation 1728 6 4 Όχι 

Είναι µια τεχνητή βάση που προέρχεται από ένα απλό ιεραρχικό µοντέλο απόφασης 

µε στόχο την πλήρη κάλυψη του χώρου των χαρακτηριστικών. 
Chess  3196 36 2 Όχι 

Τα αντικείµενα αντιστοιχούν σε ισάριθµες κινήσεις πιονιών σε ένα παιχνίδι σκάκι.  

 

Πίνακας 6.8: Λεπτοµέρειες των χρησιµοποιηθέντων βάσεων δεδοµένων 

 

6.6.2 Έλεγχος αξιοπιστίας αποτελεσµάτων οµαδοποίησης 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης είναι τόσο σηµαντική όσο και 

απαραίτητη. Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης, µέσα από την οργάνωση των δεδοµένων 

σε οµάδες, βοηθούν στην ανακάλυψη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της δοµής 

τους. Αν υπάρχει κάποια εκ των προτέρων πληροφόρηση για τα δεδοµένα, τότε τα 
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αποτελέσµατα της οµαδοποίησης µπορούν να επιβεβαιωθούν ή απορριφθούν σχετικά 

εύκολα. Στην περίπτωση αυτή η ερµηνεία των αποτελεσµάτων είναι διαισθητική, 

αφού βασίζεται εν πολλοίς στην εκ των προτέρων ύπαρξη σχετικής πληροφόρησης. 

Ωστόσο, η παραπάνω κατάσταση εµφανίζεται σπάνια. Άλλωστε αυτή η ίδια η έλλεψη 

πληροφοριών είναι που οδηγεί στην χρήση των αλγορίθµων οµαδοποίησης. Στην 

περίπτωση αυτή όµως είναι απαραίτητη η χρήση ποσοτικών µέτρων για την 

αξιολόγηση της εκάστοτε οµαδοποίησης  (Dubes and Jain, 1979; Dubes, 1998; 

Theodoridis & Koutroumbas, 1999; Halkidi et al, 2001; Αντζουλάτος, 2005; 

Rosenberg & Hirschberg, 2007).  

 

Βασιζόµενοι στα παραπάνω, ορίζουµε σαν στοχευµένη οµαδοποίηση (target 

clustering) τον εκ των προτέρων διαχωρισµό της βάσης δεδοµένων σε οµάδες, µε 

σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας της οµαδοποίησης. Επιπλέον, ορίζουµε σαν 

υποθετική οµαδοποίηση (hypothesized clustering) τον διαχωρισµό της ίδιας βάσης 

δεδοµένων µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του 

αλγορίθµου CLEKMODES. Τόσο στην στοχευµένη, όσο και στην υποθετική 

οµαδοποίηση, ορίζουµε σαν λύση της οµαδοποίησης (clustering solution) την 

αντιστοίχιση κάθε αντικειµένου της βάσης δεδοµένων στην οµάδα που του έχει 

ανατεθεί, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εντός αυτού του πλαισίου, και για λόγους 

διαφοροποίησης, θα αναφέρουµε τις οµάδες που προκύπτουν από την στοχευµένη 

οµαδοποίηση σαν κλάσεις (classes) (βλέπε Πίνακα 6.8), χρησιµοποιώντας τον όρο 

οµάδες (clusters) µόνο για τον διαχωρισµό των δεδοµένων που προκύπτει από την 

εφαρµογή του αλγορίθµου CLEKMODES. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η στοχευµένη 

οµαδοποίηση των βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

διατριβή, έχει καθοριστεί από τους δωρητές αυτών των βάσεων στο UCI Machine 

Learning Repository. 

 

Η πρώτη κατηγορία µέτρων αξιολόγησης που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε, 

βασίζεται σε µια συνδυαστική προσέγγιση (combinatorial approach) που εξετάζει το 

πλήθος των ζευγών των αντικειµένων που οµαδοποιούναι ταυτόσηµα στην 

στοχευµένη και στην υποθετική οµαδοποίηση. Συγκεκριµένα, για κάθε ζεύγος 

αντικειµένων µπορεί να ισχύσει µια από τις ακόλουθες σχέσεις:  
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� Τα δύο αντικείµενα ανατίθενται στην ίδια οµάδα, τόσο στην υποθετική όσο 

και στην στοχευµένη οµαδοποίηση (σχέση SS)  

 

� Τα δύο αντικείµενα ανατίθενται στην ίδια οµάδα στην υποθετική 

οµαδοποίηση, αλλά όχι και στην στοχευµένη (σχέση SD)  

 

� Τα δύο αντικείµενα ανατίθενται στην ίδια οµάδα στην στοχευµένη 

οµαδοποίηση, αλλά όχι και στην υποθετική (σχέση DS)  

 

� Τα δύο αντικείµενα ανατίθενται σε διαφορετικές οµάδες τόσο στην υποθετική 

όσο και στην στοχευµένη οµαδοποίηση (σχέση DD).  

 

Βάσει των παραπάνω 4 σχέσεων, έχει προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία, µια σειρά 

από µέτρα αξιολόγησης. Τα τρία σηµαντικότερα από αυτά είναι τα: Rand (Rand, 

1971), Jaccard (Miligan et al, 1983) και Fowlkes-Mallows (Fowlkes and Mallows, 

1983). Υψηλές τιµές των µέτρων αυτών αποτελούν σαφή ένδειξη υψηλού βαθµού 

οµοιότητας ανάµεσα στην στοχευµένη και την υποθετική οµαδοποίηση. Έτσι, ας 

υποθέσουµε ότι a, b, c και d είναι το πλήθος των SS, SD, DS και DD σχέσεων των 

ζευγών των αντικειµένων της βάσης δεδοµένων, αντίστοιχα. Επιπλέον, αν N είναι το 

συνολικό πλήθος των προς οµαδοποίηση αντικειµένων, τότε τα παραπάνω τρία µέτρα 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 
2 ( )

( 1)

a b
Rand

N N

⋅ +
=

⋅ −
  (6.10) 

 

 
( )

a
Jaccard

a b c
=

+ +
  (6.11) 
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( ) ( )

a a
Fowlkes Mallows

a b a c
− = ⋅

+ +
  (6.12) 

  

Επιπλέον, παρεµφερής λογική αξιολόγησης ενσωµατώνεται σε τρία ακόµα µέτρα που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση του CLEKMODES, χωρίς ωστόσο την χρήση 

των παραπάνω 4 σχέσεων. Τα δύο πρώτα από αυτά είναι τα Purity και Entropy, 

οριζόµενα ως ακολούθως:  

 

                                                
1

1
max ( )

k
i

i r
r

Purity n
N=

= ⋅∑             (6.13)  

 

                                    
1 1

1
( log( ))

log

i iqk
r r r

r i r r

n n n
Entropy

N q n n= =

= ⋅ −∑ ∑            (6.14) 

 

όπου N είναι το πλήθος των προς οµαδοποίηση αντικειµένων, q είναι το πλήθος των 

κλάσεων (στοχευµένη οµαδοποίηση), k είναι το πλήθος των οµάδων (υποθετική 

οµαδοποίηση), rn  είναι το µέγεθος της οµάδας r και i
rn  είναι το πλήθος των 

αντικειµένων της κλάσης i που οµαδοποιούνται στην οµάδα r.  

 

Το τελευταίο µέτρο αξιολόγησης που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα 

διατριβή, αναφέρεται συχνά σαν ακρίβεια οµαδοποίησης (clustering accuracy). Ο 

υπολογισµός αυτής της ακρίβειας βασίζεται στο µέτρο F-measure του επιστηµονικού 

πεδίου της ανάκτησης πληροφοριών (information retrieval), το οποίο εισήγαγε για 

πρώτη φορά ο Van Rijsbergen (1979). Έστω ότι N είναι το πλήθος των προς 

οµαδοποίηση αντικειµένων, C το σύνολο των κλάσεων, K το σύνολο των οµάδων και 

ijn  το πλήθος των αντικειµένων που ανήκουν στην κλάση ic C∈  και είναι 

ταυτόχρονα µέλη της οµάδας jk K∈ . Το µέτρο αξιολόγησης F-measure ορίζεται ως 

ακολούθως:  
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Το µέτρο F-measure έχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των µέτρων Purity και 

Entropy. Συγκεκριµένα, µετρά τόσο την οµοιογένεια όσο και την πληρότητα της 

λύσης της οµαδοποίησης. Ωστόσο, το µέτρο F-measure σε µερικές περιπτώσεις είναι 

προβληµατικό. Αν µια οµάδα περιλαµβάνει την πλειοψηφία (ή το σύνολο) των προς 

οµαδοποίηση αντικειµένων, περισσότερες από µια κλάσεις ταυτίζονται µε µια µόνο 

οµάδα, ενώ µερικές οµάδες δεν ταυτίζονται µε καµία απολύτως κλάση. Το τελευταίο 

σηµαίνει ότι αυτές οι οµάδες δεν αξιολογούνται καθόλου από το F-measure. Για την 

επίλυση του προβλήµατος αυτού, οι οµάδες που έχουν ήδη ταυτιστεί µε µια κλάση 

αποκλείονται από τη διαδικασία της συνάρτησης max. Συνεπώς, µια κλάση ταυτίζεται 

αποκλειστικά και µόνο µε µια οµάδα, η οποία και αποδίδει το µέγιστο F-measure. Η 

ίδια λογική ακολουθείται και στο µέτρο Purity. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µικρές τιµές 

του µέτρου Entropy αντιστοιχούν σε καλύτερη ποιότητα οµαδοποίησης, ενώ σε 

αντιδιαστολή, όσο πιο µεγάλες είναι οι τιµές των F-measure και Purity, τόσο 

καλύτερη είναι και η ποιότητα της οµαδοποίησης.  

 

6.6.3 Καθορισµός τιµής της παραµέτρου m(i) 

 

Η παράµετρος ( )im  αναπαριστά το κάτω όριο του κανονικοποιηµένου αθροίσµατος 

των βαρών των χαρακτηριστικών που ανήκουν στο σύνολο συµφωνίας. 

∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό των κατωφλιών συµφωνίας στο 

Βήµα 2 του µέτρου ανοµοιότητας, και κατ’επέκταση στην εφαρµογή του ελέγχου 
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συµφωνίας της σχέσης 6.6. Υπενθυµίζεται ότι ο έλεγχος αυτός υποδεικνύει το πιο 

σηµαντικό κέντρο, µε στόχο την ανάθεση του αντικειµένου στην οµάδα που 

αντιστοιχεί στο κέντρο αυτό.  

 

Η τιµή της παραµέτρου ( )im  είναι έγκυρη αν ξεπερνά το 50% και καθορίζεται µέσα 

από µια λεπτοµερή ανάλυση ευαισθησίας σε µια σειρά πιθανών τιµών, στις 

εξεταζόµενες βάσεις δεδοµένων. Συγκεκριµένα, αποκλείσαµε τις τιµές που είναι 

µικρότερες από 60% και µεγαλύτερες από 80%. Στην πρώτη περίπτωση, µια µικρή 

τιµή για την παράµετρο (π.χ. 55%) θα οδηγούσε πιθανώς στο να επιτραπεί στα 

περισσότερα κέντρα των οµάδων να ικανοποιήσουν τον έλεγχο συµφωνίας, µε άµεσο 

αποτέλεσµα αναθέσεις αντικειµένων σε µη κατάλληλες οµάδες. Από την άλλη µεριά, 

αν η παράµετρος ( )im  έπαιρνε υψηλές τιµές (π.χ. 95%), µερικά από τα κέντρα των 

οµάδων που θα µπορούσαν να βελτιώσουν την ακρίβεια της οµαδοποίησης, πιθανώς 

θα αποκλείονταν από την διαδικασία, µη ικανοποιώντας τον έλεγχο συµφωνίας. Με 

άλλα λόγια, οι ιδανικότερες τιµές για την παράµετρο ( )im  περιλαµβάνονται στο 

διάστηµα [60%, 80%].  

 

Μετά από εκτεταµένες δοκιµές σε µια σειρά από τιµές εντός του παραπάνω 

διαστήµατος για όλες τις βάσεις δεδοµένων και για κάθε µέτρο αξιολόγησης (βλέπε 

παράρτηµα ∆), καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η τιµή 70% είναι η πλέον 

κατάλληλη. Αυτό σηµαίνει ότι, για κάθε προς οµαδοποίηση αντικείµενο, το 

κανονικοποιηµένο άθροισµα των βαρών των χαρακτηριστικών που ανήκουν στο 

σύνολο συµφωνίας για το καλύτερο από τα κέντρα των οµάδων, πρέπει να 

ενσωµατώνει τουλάχιστον το 70% της ισχύος των βαρών του συνόλου των 

χαρακτηριστικών. Η εγκυρότητα της παραπάνω επιλογής ενισχύεται από το γεγονός 

ότι το 70% είναι µια µέση τιµή για το πρακτικό πεδίο ορισµού της παραµέτρου, αλλά 

και από το ότι έχουµε µια σχετικά χαµηλή ποιότητα συγκρίσεων ανάµεσα στα κέντρα 

των οµάδων και ένα αντικείµενο, δεδοµένης της µικρής πιθανότητας πλήρους 

ταύτισής τους (βλέπε Σηµείωση 5.1 για τον αλγόριθµο CLEDM).  
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Επιπλέον, το γεγονός ότι η τιµή της παραµέτρου ( )im  είναι ίδια για όλα τα 

αντικείµενα, αφενός δικαιολογείται από την ανάγκη για την ίση αντιµετώπιση όλων 

των κέντρων (µε δεδοµένη την χαµηλή ποιότητων των συγκρίσεών τους µε ένα 

αντικείµενο), αφετέρου διευκολύνει σηµαντικά τις πράξεις.  

 

6.6.4 Αριθµητικά αποτελέσµατα 

 

Με στόχο την ενίσχυση της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων, αλλά και την 

ελαχιστοποίηση των ατελειών που ενδεχοµένως εµφανιστούν σε αυτά υπό την 

επίδραση της διαδικασίας επιλογής των κέντρων των οµάδων, τρέξαµε κάθε υπό 

εξέταση βάση δεδοµένων 200 φορές, χρησιµοποιώντας ισάριθµα τυχαία επιλεγµένα 

διακριτά σύνολα αρχικών κέντρων. Για κάθε τρέξιµο, ο CLEKMODES συγκρίνεται 

µε τον k-modes. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι δύο αλγόριθµοι ξεκίνησαν την 

επαναληπτική διαδικασία της οµαδοποίησης χρησιµοποιώντας ακριβώς το ίδιο 

αρχικό σύνολο τυχαίων κέντρων. Στα Σχήµατα 6.3 - 6.10 φαίνονται οι µέσοι όροι των 

αποτελεσµάτων των 200 τρεξιµάτων, για 6 διαφορετικά µέτρα αξιολόγησης της 

οµαδοποίησης, υπό την µορφή διαγραµµάτων. Επιπλέον, σε ισάριθµους πίνακες 

φαίνονται οι τυπικές αποκλίσεις των αποτελεσµάτων αυτών ανά µέτρο αξιολόγησης. 

Σηµειώνεται ότι το βέλος που δείχνει προς τα πάνω υποδεικνύει ότι ο αλγόριθµος 

CLEKMODES παρουσιάζει καλύτερη τυπική απόκλιση σε σχέση µε τον k-modes, 

και αντιστρόφως.  

 

Τέλος, σε οκτώ πίνακες φαίνονται λεπτοµέρειες συγκεντρωτικά για τα 200 τρεξίµατα, 

όπως οι µεγαλύτερες και οι µικρότερες τιµές ακρίβειας ανά µέτρο αξιολόγησης, το 

πλήθος των τρεξιµάτων για τα οποία ο CLEKMODES έχει µεγαλύτερη ή ίση τιµή 

ακρίβειας σε σχέση µε την αντίστοιχη ακρίβεια του k-modes ανά µέτρο αξιολόγησης, 

το µεγαλύτερο και µικρότερο πλήθος επαναλήψεων που απαιτούνται για την 

σύγκλιση των αλγορίθµων, καθώς και ο µεγαλύτερος και µικρότερος χρόνος 

εκτέλεσης των τρεξιµάτων του CLEKMODES.   
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Σχήµα 6.3: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Small Soybean» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,08755 0,07062  

Jaccard 0,22924 0,09822,  

Fowlkes-Mallows 0,14814 0,08762  

Purity 0,33613 0,30483  

Entropy 0,13866 0,10639  

F-measure 0,09364 0,08862  

 

Πίνακας 6.9: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της βάσης 

δεδοµένων «Small Soybean» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 1 0,93340 

Μικρότερη τιµή 0,76503 0,56244 

CLEKMODES >= K-MODES 160 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 1 0,76080 

Μικρότερη τιµή 0,38443 0,32768 

CLEKMODES >= K-MODES 164 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 1 0,86437 

Μικρότερη τιµή 0,55599 0,50736 

CLEKMODES >= K-MODES 165 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 1 0,93617 

Μικρότερη τιµή 0,06383 0,04255 

CLEKMODES >= K-MODES 155 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,42102 0,60451 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0 0,10778 

CLEKMODES <= K-MODES 168 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,21277 0,21277 

Μικρότερη τιµή 0 0 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  9 6 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 2 2 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  0,640 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 0,125 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.10: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Small Soybean» 
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Σχήµα 6.4: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Zoo» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,03191 0,04909  

Jaccard 0,10767 0,12323  

Fowlkes-Mallows 0,07790 0,09985  

Purity 0,24309 0,25384  

Entropy 0,03858 0,06672  

F-measure 0,18051 0,15422  

 

Πίνακας 6.11: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Zoo» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,98455 0,95248 

Μικρότερη τιµή 0,80871 0,67208 

CLEKMODES >= K-MODES 177 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,93612 0,81424 

Μικρότερη τιµή 0,39245 0,26400 

CLEKMODES >= K-MODES 173 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,96701 0,89762 

Μικρότερη τιµή 0,56482 0,42406 

CLEKMODES >= K-MODES 174 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,87129 0,84158 

Μικρότερη τιµή 0,00990 0,00990 

CLEKMODES >= K-MODES 129 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,27420 0,50074 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,07785 0,11515 

CLEKMODES <= K-MODES 200 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,40679 0,39579 

Μικρότερη τιµή 0 0 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  17 12 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 3 2 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  4,321 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 0,764 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.12: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Zoo» 
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Σχήµα 6.5: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Audiology» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,00812 0,02935  

Jaccard 0,02827 0,02447,  

Fowlkes-Mallows 0,04331 0,03836  

Purity 0,04139 0,01883  

Entropy 0,02701 0,03497  

F-measure 0,02650 0,01626  

 

Πίνακας 6.13: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Audiology» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,88358 0,84779 

Μικρότερη τιµή   0,833310 0,6 0,69487487 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,26111 0,23773 

Μικρότερη τιµή 0,10326 0,08098 

CLEKMODES >= K-MODES 170 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,44745 0,40228 

Μικρότερη τιµή 0,19874 0,15104 

CLEKMODES >= K-MODES 186 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,19912 0,11062 

Μικρότερη τιµή 0,00442 0,00442 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,36261 0,52373 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,22418 0,34849 

CLEKMODES <= K-MODES 200 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,09053 0,07977 

Μικρότερη τιµή 0 0 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  22 17 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 6 3 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  316,447 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 82,041 sec 

 

Πίνακας 6.14: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Audiology» 
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Σχήµα 6.6: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Congressional Voting» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,04607 0,07157  

Jaccard 0,06374 0,06482  

Fowlkes-Mallows 0,04516 0,06859  

Purity 0,03043 0,08658  

Entropy 0,08256 0,12254  

F-measure 0,02316 0,27108  

 

Πίνακας 6.15: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Congressional Voting» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,91627 0,77859 

Μικρότερη τιµή 0,650,65013013 0,490,4989189

1 
CLEKMODES >= K-MODES 196 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,85111 0,65076 

Μικρότερη τιµή 0,49098 0,34546 

CLEKMODES >= K-MODES 194 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,91960 0,78844 

Μικρότερη τιµή 0,65880 0,51361 

CLEKMODES >= K-MODES 193 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,95632 0,87356 

Μικρότερη τιµή 0,77471 0,39310 

CLEKMODES >= K-MODES 196 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,69844 0,96223 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,24416 0,53988 

CLEKMODES <= K-MODES 196 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,77752 0,87377 

Μικρότερη τιµή 0,51232 0 

CLEKMODES >= K-MODES 151 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  8 13 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 4 2 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  14,524 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 6,786 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.16: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Congressional 

Voting» 
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Σχήµα 6.7: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Balance Scale» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,01295 0,00592  

Jaccard 0,01266 0,01028  

Fowlkes-Mallows 0,01509 0,01234  

Purity 0,04312 0,03835  

Entropy 0,01434 0,00627  

F-measure 0,12924 0,10374  

 

Πίνακας 6.17: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Balance Scale» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,57823 0,53691 

Μικρότερη τιµή   0,511020 0,6 0,50487487 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,36386 0,28078 

Μικρότερη τιµή 0,26168 0,23024 

CLEKMODES >= K-MODES 198 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,53422 0,43847 

Μικρότερη τιµή 0,41536 0,37733 

CLEKMODES >= K-MODES 198 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,57760 0,30720 

Μικρότερη τιµή 0,32480 0,13920 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,82510 0,83151 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,71909 0,80007 

CLEKMODES <= K-MODES 198 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,55893 0,48397 

Μικρότερη τιµή 0,07358 0,11247 

CLEKMODES >= K-MODES 146 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  6 21 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 2 2 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  15,172 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 5,125 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.18: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Balance Scale» 
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Σχήµα 6.8: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Tic Tac Toe Endgame» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,02948 0,00377  

Jaccard 0,02814 0,01337  

Fowlkes-Mallows 0,02835 0,01448  

Purity 0,11822 0,02629  

Entropy 0,03360 0,00160  

F-measure 0,17688 0,23344  

 

Πίνακας 6.19: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Tic Tac Toe Endgame» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,57906 0,52307 

Μικρότερη τιµή 0,50027 0,49948 

CLEKMODES >= K-MODES 194 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,44216 0,44851 

Μικρότερη τιµή 0,35732 0,36717 

CLEKMODES >= K-MODES 176 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,61320 0,62550 

Μικρότερη τιµή 0,52687 0,53715 

CLEKMODES >= K-MODES 176 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,69937 0,58977 

Μικρότερη τιµή 0,36743 0,39144 

CLEKMODES >= K-MODES 147 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,92818 0,93089 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,84857 0,91748 

CLEKMODES <= K-MODES 169 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,70020 0,54794 

Μικρότερη τιµή 0,19994 0 

CLEKMODES >= K-MODES 171 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  14 11 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 2 2 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  75,161 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 11,045 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων  

Πίνακας 6.20: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Tic Tac Toe 

Endgame» 
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Σχήµα 6.9: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Car Evaluation» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,02769 0,01371  

Jaccard 0,02853 0,01201  

Fowlkes-Mallows 0,03653 0,01716  

Purity 0,11107 0,06227  

Entropy 0,04158 0,02800  

F-measure 0,15648 0,14099  

 

Πίνακας 6.21: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Car Evaluation» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,56897 0,54636 

Μικρότερη τιµή 0,40,4768979 0,40,4712626 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,33329 0,27510 

Μικρότερη τιµή 0,22451 0,20715 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,51372 0,46243 

Μικρότερη τιµή 0,38615 0,36904 

CLEKMODES >= K-MODES 200 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,52662 0,40972 

Μικρότερη τιµή 0,11574 0,09028 

CLEKMODES >= K-MODES 137 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,58653 0,59679 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,42160 0,43646 

CLEKMODES <= K-MODES 177 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,49689 0,43986 

Μικρότερη τιµή 0,00260 0 

CLEKMODES >= K-MODES 151 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  5 26 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 3 6 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  362,438 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 83,797 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.22: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Car Evaluation» 
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Σχήµα 6.10: Αποτελέσµατα Οµαδοποίησης για τη βάση δεδοµένων «Chess» 

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Τυπική απόκλιση 

CLEKMODES 

Τυπική απόκλιση 

K-MODES 

Σύγκριση τυπ. 

αποκλίσεων 
Rand 0,00698 0,00201  

Jaccard 0,01146 0,05376  

Fowlkes-Mallows 0,01253 0,06692  

Purity 0,02437 0,03410  

Entropy 0,01123 0,00471  

F-measure 0,17060 0,20254  

 

Πίνακας 6.23: Τυπική απόκλιση 200 αποτελεσµάτων CLEKMODES & K-MODES της 

βάσης δεδοµένων «Chess» για τα 6 µέτρα αξιολόγησης  
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Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Λεπτοµέρειες 200 

αποτελεσµάτων  

CLEKMODES K-MODES 

Rand 

Μεγαλύτερη τιµή 0,56710 0,51113 

Μικρότερη τιµή 0,50022 0,49984 

CLEKMODES >= K-MODES 197 

Jaccard 

Μεγαλύτερη τιµή 0,42684 0,49927 

Μικρότερη τιµή 0,33931 0,33944 

CLEKMODES >= K-MODES 7 

Fowlkes-Mallows 

Μεγαλύτερη τιµή 0,59980 0,70541 

Μικρότερη τιµή 0,50671 0,50687 

CLEKMODES >= K-MODES 7 

Purity 

Μεγαλύτερη τιµή 0,68335 0,57509 

Μικρότερη τιµή 0,48310 0,13798 

CLEKMODES >= K-MODES 192 

Entropy 

Μεγαλύτερη (χειρότερη) τιµή 0,99749 0,99858 

Μικρότερη (καλύτερη) τιµή 0,89063 0,96758 

CLEKMODES <= K-MODES 183 

F-measure 

Μεγαλύτερη τιµή 0,67072 0,54390 

Μικρότερη τιµή 0 0 

CLEKMODES >= K-MODES 133 

Μεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων  3 14 

Μικρότερος αριθµός επαναλήψεων 2 2 

Μεγαλύτερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES  446,537 sec 

Μικρότερος χρόνος τρεξίµατος για CLEKMODES 281,926 sec 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.24: Λεπτοµέρειες 200 αποτελεσµάτων για τη βάση δεδοµένων «Chess» 
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6.6.5 Σχολιασµός και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης του CLEKMODES σε σχέση 

µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του k-modes, µας οδηγεί µε σαφήνεια σε ένα βασικό 

συµπέρασµα. Παρά το γεγονός ότι ο k-modes αποδίδει καλά σε όλες τις υπό εξέταση 

βάσεις δεδοµένων, ο CLEKMODES αποδίδει πολύ καλύτερα, ενώ ταυτόχρονα 

υπερέχει και σε µια σειρά από δευτερεύοντα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω 

αποτελεσµάτων. Επί ενός συνόλου 48 αποτελεσµάτων µέσων όρων ακρίβειας 

οµαδοποίησης (8 βάσεις δεδοµένων που αξιολογούνται από 6 διαφορετικά µέτρα), ο 

CLEKMODES υπερέχει στα 46 από αυτά (ποσοστό 95,83%). Συγκεκριµένα, στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές υπεροχής (διαφορές) 

της «ακρίβειας» οµαδοποίησης του CLEKMODES σε σχέση µε αυτή του k-modes .  

 

Μέτρα Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων  

Μέγιστη τιµή υπεροχής 

CLEKMODES έναντι k-

modes  

Ελάχιστη τιµή υπεροχής 

CLEKMODES έναντι k-

modes 

Rand + 0,3384 + 0,0059 

Congressional Voting Ch Chess cH 

Jaccard + 0,3435 + 0,0225 

Congressional Voting Tic Tac Toe Endgame 

Fowlkes-Mallows + 0,2336 + 0,0229 

Congressional Voting Tic Tac Toe Endgame 

Purity + 0,2850 + 0,0413 

Congressional Voting Chess 

Entropy + 0,6015 + 0,0086 

Congressional Voting Chess 

F-measure + 0,2475 + 0,0252 

Congressional Voting Audiology 

Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων 

Πίνακας 6.25: Μέγιστες και ελάχιστες τιµές υπεροχής (διαφορές) CLEKMODES έναντι k-

modes για τα 6 µέτρα αξιολόγησης 
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Ωστόσο, και στις περιπτώσεις εκείνες που ο k-modes υπερέχει του CLEKMODES, η 

µεταξύ τους διαφορά κυµαίνεται σε σχετικά µικρά επίπεδα. Αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι η ανωτέρω υπεροχή εµφανίζεται µόνο σε 1 από τις 8 βάσεις δεδοµένων, και 

κυρίως, µόνο σε δύο από τα 6 µέτρα αξιολόγησης (µέτρα Jaccard και Fowlkes-

Mallows) της βάσης αυτής. Στα υπόλοιπα 4 µέτρα όλων των βάσεων, και κυρίως στο 

F-measure που είναι µέτρο κλειδί για την απόδοση ενός αλγορίθµου οµαδοποίησης, η 

υπεροχή του CLEKMODES είναι απόλυτη. 

 

Επιπλέον, παρατηρούµε ότι σε έξι από τα οκτώ βάσεις δεδοµένων (Small Soybean, 

Zoo, Audiology, Congressional Voting, Balance Scale, Car Evaluation), οι µέγιστες 

και οι ελάχιστες απόλυτες τιµές της ακρίβειας οµαδοποίησης για τον CLEKMODES 

(µεταξύ των 200 διακριτών τρεξιµάτων), υπερέχουν σαφώς των αντίστοιχων 

απόλυτων τιµών για τον k-modes. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο βάσεις 

δεδοµένων (Tic Tic Toe Endgame, Chess) για όλα τα µέτρα αξιολόγησης πλήν των 

Jaccard και Fowlkes-Mallows. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 

αφού υποδεικνύει σαφώς ότι η ακρίβεια οµαδοποίησης του CLEKMODES είναι 

καλύτερη του k-modes, τόσο ως µέσος όρος όλων των τρεξιµάτων, όσο και για 

µεµονωµένα τρεξίµατα. Φυσικό επακόλουθο του παραπάνω, είναι το γεγονός ότι για 

τα 46 από τα 48 αποτελέσµατα µέσων όρων ακρίβειας οµαδοποίησης, η συντριπτική 

πλειοψηφία των 200 τρεξιµάτων παρουσιάζουν αποτελέσµατα στα οποία ο 

CLEKMODES υπερέχει του k-modes.       

 

Ακόµα, παρατηρούµε ότι υπάρχει µια οριακή υπεροχή του CLEKMODES έναντι του 

k-modes, αναφορικά µε το µέγιστο πλήθος των επαναλήψεων που απαιτούνται για 

την σύγκλιση των αλγορίθµων. Ειδικότερα, σε 4 βάσεις δεδοµένων (Congressional 

Voting, Balance Scale, Car Evaluation, Chess) o CLEKMODES χρειάζεται, στο πιο 

αργό από τα 200 τρεξίµατα, πολύ λιγότερες επαναλήψεις για την τελική σύγκλιση, σε 

σχέση µε το πλήθος των επαναλήψεων του πιο αργού από τα 200 τρεξίµατα για τον k-

modes. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν λάβουµε υπόψη, αφενός την 

µεγαλύτερη πολυπλοκότητα του CLEKMODES, και αφετέρου την εµφάνιση αυτού 

του χαρακτηριστικού σε σύνολα δεδοµένων µε πολλά αντικείµενα. Με άλλα λόγια, 

σε βάσεις δεδοµένων µε πολλά αντικείµενα, η χαµηλότερη πολυπλοκότητα του k-
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modes εξισορροπείται ή/και υπερκαλύπτεται από τον µικρότερο αριθµό 

επαναλήψεων που απαιτούνται για την σύγκλιση του CLEKMODES. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στις υπόλοιπες 4 βάσεις δεδοµένων, η διαφορά ανάµεσα στο µέγιστο 

πλήθος των επαναλήψεων, αφενός είναι σχετικά µικρή, αφετέρου έχει µειωµένη 

σηµασία δεδοµένου του µικρού µεγέθους των περισσοτέρων εξ’αυτών. Τέλος, 

υπάρχει µια σχετική ισορροπία υπεροχής µεταξύ των τυπικών αποκλίσεων των 

αποτελεσµάτων οµαδοποίησης των 200 τρεξιµάτων. 

 

6.7 Συµπεράσµατα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η αναλυτική περιγραφή της µεθόδου CLEKMODES. Η 

µέθοδος αυτή αποτελεί µια τροποποίηση του αλγορίθµου k-modes, ενσωµατώνοντας 

ένα νέο µέτρο ανοµοιότητας 4 βηµάτων, το οποίο εισάγει µια εναλλακτική διαδικασία 

ανάθεσης ενός κατηγορικού αντικειµένου σε µια οµάδα. Το νέο αυτό µέτρο 

ανοµοιότητας και κατ’επέκταση η νέα διαδικασία οµαδοποίησης βασίζονται σε µια 

σειρά από στοιχεία του θεωρητικού υπόβαθρου της µεθόδου ELECTRE I/ELECTRE 

Iv. Τα στοιχεία αυτά, κατάλληλα προσαρµοσµένα στην λογική του αλγορίθµου k-

modes, και µέσω της αλληλεπίδρασης τους µε έννοιες της εξόρυξης δεδοµένων, είναι 

σε θέση να επεκτείνουν το πλήθος και την ποιότητα των συνθηκών εκείνων που είναι 

απαραίτητες για την ανάθεση ενός αντικειµένου στην κατάλληλη οµάδα. Με άλλα 

λόγια, µέσα από την νέα λογική οµαδοποίησης που εισάγεται, κάθε κατηγορικό 

αντικείµενο οµαδοποιείται πιο αποτελεσµατικά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια από πρίν.  

 

Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου ελέγχθηκε µέσα από την εφαρµογή της σε οκτώ 

ευρύτατα διαδεδοµένα βάσεων δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα οµαδοποίησης του 

CLEKMODES συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του k-modes, σε έξι 

διαφορετικά µέτρα αξιολόγησης. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 

(95,83%), ο νέος αλγόριθµος απέδωσε πολύ καλύτερα από τον k-modes, ενώ 

ταυτόχρονα ο CLEKMODES ήταν καλύτερος και σε µια σειρά από ιδιαίτερα κρίσιµα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως οι µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές των αποτελεσµάτων 
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της ακρίβειας οµαδοποίησης, το πλήθος των αποτελεσµάτων στα οποία ο νέος 

αλγόριθµος υπερβαίνει τον k-modes, το µέγιστο πλήθος των επαναλήψεων που 

απαιτούνται για την σύγκλιση των αλγορίθµων κλπ. Η υπεροχή του CLEKMODES 

έναντι του k-modes είναι ακόµα πιο σηµαντική αν ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε 

βελτίωση στην οµαδοποίηση των χρησιµοποιηθέντων βάσεων δεδοµένων έχει 

εξαιρετική σηµασία, εξαιτίας των επιστηµονικών, κοινωνικών, οικονοµικών ή άλλων 

επιπτώσεων που έχουν αυτά, λαµβανοµένου υπόψη της φύσης, της δοµής, και των 

εφαρµογών τους στην πραγµατική ζωή.  

 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το νέο µέτρο ανοµοιότητας είναι σε θέση να συµπληρώσει 

και να διορθώσει κάποιες από τις αδυναµίες του k-modes, συντελλώντας µε αυτό τον 

τρόπο στην γενικότερη βελτιστοποίηση της θεωρητικής του θεµελίωσης και στην 

ουσιαστική βελτίωση της ακρίβειας οµαδοποίησής του.  



 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

[Κεφάλαιο 7] 

[Συµπεράσµατα και Μελλοντική Έρευνα] 
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7.1 Συµπεράσµατα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύσσει ένα εναλλακτικό µεθοδολογικό πλαίσιο 

για την υποστήριξη της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Το προτεινόµενο 

µεθοδολογικό πλαίσιο ορίζεται στην γενική του µορφή, επαναπροσδιορίζοντας και 

επεκτείνοντας υφιστάµενους µηχανισµούς της εξόρυξης δεδοµένων. Αυτό συµβαίνει, 

µέσα από την ενσωµάτωση στους µηχανισµούς αυτούς, εννοιών και λειτουργιών της 

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, και ειδικότερα της µεθόδου ELECTRE Ι/ 

ELECTRE Ιv της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής.  

 

Μέσα από την ενσωµάτωση αυτή, εισάγεται ένα νέο µέτρο ανοµοιότητας το οποίο 

επαναπροσδιορίζει το κεφαλαιώδους σηµασίας βήµα της αντιστοίχισης ενός 

αντικειµένου µιας βάσης δεδοµένων στην «γνωστή δοµή» (π.χ. στην προκαθορισµένη 

κλάση (class), στην περίπτωση της ταξινόµησης ή στην κατάλληλη οµάδα (cluster) 

στην περίπτωση της οµαδοποίησης) της κατάλληλης «γνωστής οντότητας» (π.χ. ενός 

κανόνα απόφασης ή του κέντρου µιας οµάδας). Έτσι, για κάθε αντικείµενο στο οποίο 

πρόκειται να αντιστοιχιστεί η «γνωστή δοµή» της κατάλληλης «γνωστής οντότητας», 

λαµβάνει χώρα µια αναλυτική αξιολόγηση του συνόλου των «γνωστών οντοτήτων», 

µε στόχο την επιλογή της βέλτιστης εξ’αυτών. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε µια 

σειρά από θεµελιώδεις αρχές, που δοµούν την γενική µορφή του νέου µεθοδολογικού 

πλαισίου:  

 

(1) τον βαθµό οµοιότητας ανάµεσα στις «γνωστές οντότητες» και το αντικείµενο,  

 

(2) τα βάρη των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν θετικά την παραπάνω 

οµοιότητα,   
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(3) τις πιθανές αντιρρήσεις που µπορεί να προβάλει µια µειονότητα 

χαρακτηριστικών στα αποτελέσµατα της αντιστοίχισης βάσει των παραπάνω 

συνθηκών.  

 

Από τις αρχές αυτές, η µέν πρώτη βασίζεται στην λογική της εξόρυξης δεδοµένων, οι 

δε δύο τελευταίες στην λογική της ELECTRE I/ ELECTRE Iv. Η εφαρµογή των 

τριών παραπάνω θεµελιωδών αρχών στις διαδικασίες της ταξινόµησης και της 

οµαδοποίησης, µέσω των µεθόδων CLEDM (Mastrogiannis et al., 2009a) και 

CLEKMODES (Mastrogiannis et al., 2009b) αντίστοιχα, επιβεβαίωσε τις 

δυνατότητες πρακτικής εφαρµογής της γενικής µορφής του προτεινόµενου 

µεθοδολογικού πλαισίου, δίνοντας ταυτόχρονα και πολύ καλά αποτελέσµατα. 

 

Συγκεριµένα, στο Κεφάλαιο 5 είδαµε την ανάπτυξη της µεθόδου CLEDM, η οποία, 

χρησιµοποιώντας ως πρώτο βήµα την εξαγωγή κανόνων απόφασης µέσω της 

διαδικασίας εκπαίδευσης αλγορίθµων ταξινόµησης της εξόρυξης δεδοµένων, 

εφαρµόζει τις τρείς θεµελιώδεις αρχές του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου 

για την εναλλακτική ταξινόµηση των αντικειµένων µιας βάσης δεδοµένων. Επιπλέον, 

στην µέθοδο προστίθεται και µια τέταρτη αρχή που εξετάζει τα µεγέθη της κάλυψης 

και της ακρίβειας κάθε κανόνα που αξιολογείται, διαφοροποιώντας έτσι κάπως την 

µέθοδο, από την γενική µορφή του µεθοδολογικού πλαισίου. Στόχος της νέας 

διαδικασίας, και του µέτρου ανοµοιότητας που αυτή εισάγει, είναι η βελτιστοποίηση 

της χρήσης των κανόνων απόφασης των παραπάνω αλγορίθµων στην διαδικασία 

ταξινόµησης νέων δεδοµένων, και κατ’επέκταση η βελτίωση της ακρίβειας των 

αποτελεσµάτων τους.  

 

Επιπλέον, η µέθοδος CLEKMODES που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 6, είναι ένας 

τροποποιηµένος αλγόριθµος k-modes (Huang, 1998) ο οποίος ενσωµατώνει ένα νέο, 

αναλυτικότερο, µέτρο ανοµοιότητας για την οµαδοποίηση κατηγορικών δεδοµένων. 

Στόχος της µεθόδου είναι η εισαγωγή ενός εναλλακτικού τρόπου ανάθεσης των 

αντικειµένων ενός συνόλου κατηγορικών δεδοµένων στις κατάλληλες οµάδες, 

εισάγοντας ταυτόχρονα και µια νέα λογική στην διαδικασία υπολογισµού της 
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βαρύτητας των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα δεδοµένα αυτά. Κατ’ επέκταση 

η µέθοδος επιδιώκει την βελτίωση της ακρίβειας και της γενικότερης απόδοσης, όσο 

και την επέκταση της θεωρητικής θεµελίωσης του k-modes καθώς και των λοιπόν 

αλγορίθµων που βασίζονται στην λογική του, και µπορούν να ενσωµατώσουν το νέο 

µέτρο ανοµοιότητας.  

 

Η πρακτική υλοποίηση της γενικής µορφής του προτεινόµενου µεθοδολογικού 

πλαισίου, µέσω των µεθόδων ταξινόµησης και οµαδοποίησης κατηγορικών 

αντικειµένων, CLEDM και CLEKMODES αντίστοιχα, απέδειξε, βάσει εµπειρικών 

αποτελεσµάτων σε µια σειρά από γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες βάσεις 

δεδοµένων, την ορθότητα της λογικής και της θεωρητικής του θεµελίωσης. Επιπλέον, 

η ευρύτητα της προέλευσης των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν, κατέδειξε σαφώς 

την ικανότητά του προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου να εφαρµοστεί µε 

επιτυχία για την επίλυση πλήθους πραγµατικών προβληµάτων, µεταξύ άλλων, στους 

τοµείς των επιχειρήσεων, του µάρκετινγκ, της εξόρυξης στο παγκόσµιο ιστό, των 

τηλεπικοινωνιών, της χωροθέτησης, της γενετικής/βιολογίας και της ιατρικής. 

 

7.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας 

 

Η µελλοντική έρευνα προς την οποία µπορεί να κινηθεί το προτεινόµενο 

µεθοδολογικό πλαίσιο, τόσο στην γενική του µορφή, όσο και για τις επιµέρους 

εξειδικεύσεις του, περιλαµβάνουν τρείς βασικές κατευθύνσεις. 

 

Βελτιστοποίηση µεθοδολογικού πλαισίου και εξειδικεύσεων: Η πρώτη 

κατεύθυνση µελλοντικής έρευνας περιλαµβάνει ενδεχόµενες τροποποίησεις 

υφιστάµενων διαδικασιών του µεθοδολογικού πλαισίου. Οι τροποποιήσεις αυτές, δεν 

θα αφορούν τόσο το κυρίως µέρος της γενικής µορφής του µεθοδολογικού πλαισίου 

και των εξειδικεύσεων του, όπως αυτά εκφράζονται από τις τρείς (ή τέσσερις στην 

περίπτωση του CLEDM) θεµελιώδεις αρχές ορισµού τους, αλλά θα αφορούν κυρίως 

τις βοηθητικές διαδικασίες, όπως π.χ. ο υπολογισµός των βαρών των 
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χαρακτηριστικών των βάσεων δεδοµένων. Τελικός στόχος των ενδεχόµενων 

αλλαγών, η επανεπιβεβαίωση της ορθότητας της θεωρητικής θεµελίωσης του 

µεθοδολογικού πλαισίου και η περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης των 

αλγορίθµων-εφαρµογών του.  

 

Επέκταση µεθοδολογικού πλαισίου και εξειδικεύσεων: Η δεύτερη κατεύθυνση 

µελλοντικής έρευνας περιλαµβάνει την επέκταση της γενικής µορφής του 

προτεινόµενου µεθοδολογικού πλαισίου, και των εξειδικεύσεων της, για την 

διαχείριση αριθµητικών και µεικτών (αριθµητικών και κατηγορικών) δεδοµένων. Η 

επέκταση αυτή, προϋποθέτει την τροποποίηση του ορισµού της διαφοράς του 

Βήµατος 1, ενδεχοµένως βάσει της Ευκλείδιας µετρικής του k-means (MacQueen, 

1967; Anderberg, 1973) στην περίπτωση των αριθµητικών δεδοµένων ή του µέτρου 

ανοµοιότητας του k-prototypes (Huang, 1997) στην περίπτωση των µεικτών 

δεδοµένων. Επιπλέον θα χρειαστεί να οριστούν εκ νέου, τόσο τα κατώφλια 

αδιαφορίας και βέτο, όσο και η παράµετρος ( )jbonus . Ένας πιθανός τρόπος ορισµού 

του τελευταίου, θα µπορούσε να βασίζεται στην χρήση µιας ειδικά ορισµένης 

συνάρτησης, η οποία θα είναι αύξουσα κατ’αναλογία µε το πλήθος των µηδενικών 

διαφορών για την σύγκριση ενός αντικειµένου µε ένα κανόνα απόφασης ή κέντρο 

οµάδας.  

 

Εφαρµογές µεθοδολογικού πλαισίου και εξειδικεύσεων σε άλλα επιστηµονικά 

πεδία: Μια ακόµη κατεύθυνση µελλοντικής έρευνας περιλαµβάνει την εφαρµογή της 

γενικής µορφής του µεθοδολογικού πλαισίου, και των εξειδικεύσεων του, σε 

διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Πιο συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος CLEKMODES 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση του προβλήµατος της κάλυψης συνόλων 

(set covering) στα πλαίσια της ανάλυσης χωροθέτησης (location analysis). 

Χρησιµοποιώντας την λογική που πρώτοι ανέπτυξαν οι Kwatera & Simeone (1993) 

για την χρήση της διαδικασίας της οµαδοποίησης στην κάλυψη συνόλων, ο 

CLEKMODES µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας ευρεστικός αλγόριθµος 

οµαδοποίησης για τον διαχωρισµό ενός συνόλου σε οµάδες. Έπειτα θα ακολουθήσει 

η επιλογή του βέλτιστου στοιχείου κάθε οµάδας και ο τελικός έλεγχος για το 
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ενδεχόµενο, το σύνολο των βέλτιστων αυτών στοιχείων να αποτελεί µια βέλτιστη 

κάλυψη (prime cover) για το υπό εξέταση σύνολο.  
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A.1 Ο αλγόριθµος C4.5 

 

Ο αλγόριθµος C4.5 (Quinlan, 1993), είναι ένας από τους πλέον γνωστούς και 

ευρύτατα διαδεδοµένους σε εµπορικές εφαρµογές, αλγορίθµους ταξινόµησης που 

βασίζεται στα δέντρα απόφασης. Ουσιαστικά αποτελεί επέκταση του παλαιότερου 

αλγορίθµου ID3 του Quinlan (1986). Βασισµένος στην τεχνική διαίρεση-και-

κατάκτηση (divide-and-conquer) των Hunt et al (1966) για την ανάπτυξη δέντρων 

απόφασης, ο C4.5 αναπτύσσει δέντρα απόφασης από ένα σύνολο δεδοµένων 

εκπαίδευσης, όπως ακριβώς και ο ID3, χρησιµοποιώντας την έννοια της εντροπίας 

(information entropy).  

 

Ας θεωρήσουµε ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης T που περιλαµβάνει προ-

ταξινοµηµένα δεδοµένα. Σε κάθε κόµβο του παραγόµενου δέντρου απόφασης, ο 

αλγόριθµος επιλέγει ένα χαρακτηριστικό (attribute) του συνόλου των δεδοµένων 

εκπαίδευσης, το οποίο χωρίζει µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο το T, σε 

υποσύνολα 1 2,  ,...,  nT T T , κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει αντικείµενα που 

ανήκουν σε µια µόνο κλάση. Το κριτήριο για την ανωτέρω επιλογή και διαχωρισµό, 

είναι το κριτήριο Gain Ratio (Gain Ration criterion) που στην ουσία είναι το 

κανονικοποιηµένο κέρδος πληροφορίας (normalized information gain). 

 

Συγκεκριµένα, το Gain Ratio Criterion είναι παρόµοιο µε το Gain Criterion που 

χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο ταξινόµησης ID3 (Quinlan, 1986), µε την 

προσθήκη ενός επιπλέον βήµατος στο τέλος. Ο αλγόριθµος ID3 προσπαθεί να 

χωρίσει το σύνολο εκπαίδευσης T σε n υποσύνολα µε βάση έναν έλεγχο Q, που είναι 

ένα από τα χαρακτηριστικά του συνόλου εκπαίδευσης. Το καλύτερο χαρακτηριστικό/ 

έλεγχος επιλέγεται µέσω του Gain Criterion. Στην αρχή ο αλγόριθµος ψάχνει το 

σύνολο εκπαίδευσης Τ και υπολογίζει, για κάθε πιθανή τιµή qz (z = 1,..,n), κάθε 

χαρακτηριστικού Q, τον αριθµό των θετικών, των αρνητικών και των συνολικών 

εµφανίσεων (αντικείµενα που φέρουν ή όχι την τιµή qz στο χαρακτηριστικό Q). Στην 
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συνέχεια, ο αλγόριθµος υπολογίζει την εντροπία (entropy) του συνόλου T ως 

ακολούθως: 

 

                                  Info(T) = 2
1

( , ) ( , )
[( ) log ( )]

f
h h

h

freq C T freq C T

T T=

− ⋅∑                  (A.1)  

 

όπου |T| είναι ο αριθµός των αντικειµένων στο T,  freq(Ch,T) είναι ο αριθµός των 

αντικειµένων στο T που ανήκουν στην κλάση Ch , ενώ  f  είναι ο αριθµός των 

κλάσεων. Έπειτα, το Gain Criterion υπολογίζει για κάθε χαρακτηριστικό Q τις 

απαιτήσεις πληροφορίας για την περίπτωση που το σύνολο χωρίζεται βάσει του Q, 

µέσω του κανονικοποιηµένου αθροίσµατος όλων των υποσυνόλων (Tz): 

 

                                               Infoq(Q) = )](*[
1

z

n

z

z TInfo
T

T
∑
=

−                                (A.2) 

 

Τελικά, η ποσότητα Gain(Q) = Info(T) – Infoq(Q) είναι το κέρδος πληροφορίας 

(information gain), αν το T χωρίζεται χρησιµοποιώντας το χαρακτηριστικό Q. 

Εφαρµόζοντας την παραπάνω επαναληπτική διαδικασία για κάθε πιθανό διαχωρισµό 

του T, τελικά το Gain Criterion επιλέγει το χαρακτηριστικό/έλεγχο µε το µεγαλύτερο 

κέρδος πληροφορίας. Από την άλλη µεριά το Gain Ratio Criterion στοχεύει να 

αφαιρέσει από το Gain Criterion την τάση να επιλέγει χαρακτηριστικά/ελέγχους µε 

τον µεγαλύτερο αριθµό πιθανών τιµών. Σύµφωνα µε το Gain Criterion, ένα 

χαρακτηριστικό/έλεγχος µε διαφορετική τιµή για κάθε αντικείµενο του συνόλου 

εκπαίδευσης έχει πάντα το µέγιστο κέρδος πληροφορίας. Η επιλογή ωστόσο ένα 

τέτοιου χαρακτηριστικού για τον χωρισµό του αρχικού συνόλου εκπαίδευσης, οδηγεί 

σε ένα µεγάλο αριθµό αχρείαστων υποσυνόλων, καθώς κάθε ένα από αυτά 

περιλαµβάνει ένα µόνο αντικείµενο. Για την αποφυγή αυτής της ακραίας περίπτωσης, 

το Gain Ratio Criterion περιορίζει τα χαρακτηριστικά µε πολλές τιµές, ακόµα και αν 

αυτά παρέχουν µεγαλύτερη πληροφορία. Έτσι, το επιπρόσθετο βήµα για τον 
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υπολογισµό του Gain Ratio Criterion αφορά την κανονικοποίηση των 

αποτελεσµάτων του Gain Criterion. Εν τέλει, υπάρχουν οι ακόλουθοι δύο 

υπολογισµοί: 

 

                                           SplitInfo(Q) = )](log*)[( 2
1 T

T

T

T z
n

z

z
∑
=

−                         (A.3)    

          

                                                Gain ratio(Q) = 
)(

)(

QSplitInfo

QGain
                                 (A.4) 

 

όπου Gain ratio(Q) είναι το κανονικοποιηµένο Gain(Q).  

 

Αφού υπολογιστεί το κριτήριο Gain Ratio για κάθε πιθανό χαρακτηριστικό/έλεγχο 

του συνόλου εκπαίδευσης Τ, ο αλγόριθµος επιλέγει ένα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, ως το πλέον κατάλληλο για τον διαχωρισµό του συνόλου 

εκπαίδευσης Τ. Συγκεκριµένα, επιλεγεται το χαρακτηριστικό µε το µεγαλύτερο 

κανονικοποιηµένο κέρδος πληροφορίας, ανάµεσα στα χαρακτηριστικά που έχουν 

τουλάχιστον το µέσο κέρδος πληροφορίας. Η συγκεκριµένη επαναληπτική 

στρατηγική χωρίσµατος (partitioning) έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία δέντρων 

απόφασης, τα οποία είναι συνεπή µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης, στο µέτρο του 

δυνατού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες πρακτικές εφαρµογές τα 

δεδοµένα περιλαµβάνουν θόρυβο (λανθασµένες τιµές χαρακτηριστικών ή/και 

λανθασµένη ταξινόµηση αντικειµένων). Προκειµένου να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά τον θόρυβο αυτό, ο C4.5 δηµιουργεί δέντρα αποφάσεων µε αρκετά 

µεγάλο µέγεθος. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα κλαδέµατος (pruning) των δέντρων 

αυτών, αναγνωρίζοντας υποδέντρα τους µε µικρές δυνατότητες ακριβούς 

ταξινόµησης, και αντικαθιστώντας τα µε φύλλα. 
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Στην συνέχεια, το παραγόµενο δέντρο χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση νέων 

δεδοµένων. Αρχίζοντας από την ρίζα του παραγόµενου δέντρου απόφασης, ελέγχεται 

η τιµή του χαρακτηριστικού που υπάρχει εκεί. Ανάλογα µε την τιµή αυτή, γίνεται η 

κατάλληλη διακλάδωση, γίνεται ξανά έλεγχος κ.λ.π. Η παραπάνω διαδικασία από 

πάνω προς τα κάτω συνεχίζεται, έως ότου καταλήξουµε σε ένα φύλλο το οποίο 

προσδιορίζει την κλάση στην οποία ανήκει το προς ταξινόµηση αντικείµενο.  

 

Α.1.1 Βελτιώσεις σε σχέση µε τον ID3 

 

Ο αλγόριθµος C4.5 εισήγαγε µια σειρά από βελτιώσεις σε σχέση µε τον παλαιότερο 

αλγόριθµο ID3. Μερικές από τις πιο σηµαντικές είναι οι εξής: 

 

� Ο C4.5 είναι σε θέση να χειριστεί πέρα από τα κατηγορικά, και συνεχή 

(continuous) δεδοµένα. Η βελτίωση αυτή προστέθηκε στον αλγόριθµο λίγο 

αργότερα από τον Quinlan (1996).  

 

� Χειρίζεται σύνολα δεδοµένων που περιλαµβάνουν κενά στις τιµές των 

χαρακτηριστικών τους. Οι κενές αυτές τιµές απλώς δεν λαµβάνονται υπόψη 

στους υπολογισµούς του κέρδους πληροφορίας και της εντροπίας. Επιπλέον 

µπορεί να χειριστεί δεδοµένα µε διαφορετικά βάρη στα χαρακτηριστικά τους. 

 

� Έχει την δυνατότητα να περικόψει τα δέντρα απόφασης που δηµιουργεί, 

αφαιρώντας κλαδιά που δεν είναι χρήσιµα, και αντικαθιστώντας τα µε φύλλα.  

 

Α.2 Ο αλγόριθµος CN2  

 

Ο αλγόριθµος CN2 (Clark & Niblett, 1989) είναι ένας από τους βασικότερους 

αλγορίθµους που βασίζονται στους κανόνες απόφασης. Συνδυάζει την 
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αποτελεσµατικότητα του ID3 (Quinlan, 1986), καθώς και την ικανότητα του 

τελευταίου να διαχειρίζεται δεδοµένα µε θόρυβο, µε την χρήση κανόνων της µορφής 

«If A Then B» και την ευέλικτη στρατηγική έρευνας των αλγορίθµων της οικογένειας 

AQ (Michalski & Chilausky, 1980). Ο CN2, χρησιµοποιώντας µια ευρεστική 

συνάρτηση για τον τερµατισµό της διαδικασίας εύρεσης κανόνων, εξάγει ένα σύνολο 

«If A Then B» κανόνων, που είναι γνωστό ως λίστα απόφασης (decision list) (Rivest, 

1987). Έπειτα, το σύνολο αυτό των κανόνων χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση 

νέων δεδοµένων. 

 

Ειδικότερα, ο CN2, είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθµος, ο οποίος σε κάθε 

επανάληψή του ψάχνει για ένα σύµπλεγµα (complex) που είναι σε θέση να καλύψει 

έναν µεγάλο αριθµό παραδειγµάτων µιας κλάσης c, και µερικών από τις άλλες 

κλάσεις. Το σύµπλεγµα αυτό, αφενός πρέπει να έχει υψηλές ικανότητες πρόβλεψης 

και αφετέρου πρέπει να είναι αξιόπιστο, βάσει των συναρτήσεων αξιολόγησης 

(evaluation functions) του αλγορίθµου. Η διαδικασία εύρεσης τέτοιων συµπλεγµάτων 

λαµβάνει χώρα βάσει µιας διαδικασίας κλαδέµατος, από γενικότερες σε ειδικότερες 

περιπτώσεις. Σε κάθε στάδιο της παραπάνω διαδικασίας έρευνας, ο αλγόριθµος CN2 

διατηρεί ένα περιορισµένο σύνολο, το επονοµαζόµενο «star S», των καλύτερων 

συµπλεγµάτων που έχουν βρεθεί µέχρι στιγµής. Ο αλγόριθµος εξετάζει µόνο 

εξειδικεύσεις του συγκεκεριµένου συνόλου, ερευνώντας ειδικότερα τον χώρο των 

συµπλεγµάτων. Ένα σύµπλεγµα εξειδικεύεται, είτε µε την πρόσθεση σε αυτό ενός 

ενωτικού όρου (conjunctive term), είτε µε την αφαίρεση ενός διαζευκτικού όρου 

(disjunctive term) από έναν από τους επιλογείς (selectors) του. Σε κάθε περίπτωση, µε 

το τέλος του βήµατος αυτού, το σύνολο «star S» οριστικοποιείται, µε την αφαίρεση 

από αυτό εκείνων των στοιχείων του, που παρουσιάζουν την χαµηλότερη 

«βαθµολογία» βάσει των δύο συναρτήσεων αξιολόγησης των ισάριθµων ευρεστικών 

διαδικασιών απόφασης που λαµβάνουν χώρα στην εκπαίδευση του αλγορίθµου. 

 

Συγκεκριµένα, στην πρώτη από τις ευρεστικές του αποφάσεις, ο αλγόριθµος CN2 

πρέπει να αποτιµήσει την ποιότητα των συµπλεγµάτων, καθορίζοντας, αφενός την 

ενδεχόµενη αντικατάσταση του καλύτερου εξ’αυτών από ένα νέο, και αφετέρου 

εκείνα τα συµπλέγµατα που πρέπει να παραβλεφτούν στην περίπτωση που το µέγεθος 
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του «star S» ξεπεράσει ένα καθορισµένο όριο. Για να ληφθούν οι παραπάνω 

αποφάσεις πρέπει να υπολογιστεί το µέγεθος της εντροπίας (entropy). Έτσι, αν Ε 

είναι το σύνολο των παραδειγµάτων που καλύπτει ένα σύµπλεγµα, και 

1 2( , ,.., )nP p p p=  είναι η κατανοµή πιθανότητας των παραδειγµάτων αυτών στις n 

διαθέσιµες κλάσεις, τότε: 

 

                                                2[ log ( )]i i
i

Entropy p p= − ⋅∑                                    (A.5) 

 

Η συγκεκριµένη συνάρτηση αξιολόγησης τείνει να επιλέγει συµπλέγµατα που 

καλύπτουν ένα µεγάλο αριθµό παραδειγµάτων µιας συγκεκριµένης κλάσης και έναν 

αντίστοιχο µικρό αριθµό άλλων κλάσεων.  

 

Η δεύτερη συνάρτηση αξιολόγησης εξετάζει πόσο σηµαντικό είναι ένα σύµπλεγµα. 

Για να καθοριστεί η παραπάνω σηµαντικότητα (significance), υπολογίζεται το 

επονοµαζόµενο «likelihood ratio statistic» (Kalbfleish, 1979). Είναι: 

, this paper presents a des 

                                                  
1

2 [ log( / )]
n

i i i
i

LRS f f e
=

= ⋅ ⋅∑                                    (A.6) 

 

όπου, 1 2( , ,.., )nF f f f=  είναι η παρατηρηθείσα συχνότητα κατανοµής των 

παραδειγµάτων ανάµεσα στις διάφορες κλάσεις σε ένα δεδοµένο σύµπλεγµα και 

1 2( , ,.., )nE e e e=  είναι η αναµενόµενη συχνότητα κατανοµής του ίδιου αριθµού 

παραδειγµάτων, υπό την παραδοχή ότι το σύµπλεγµα επιλέγει παραδείγµατα τυχαία. 

 

Με άλλα λόγια, οι παραπάνω δύο συναρτήσεις αξιολόγησης, καθορίζουν αν τα 

συµπλέγµατα που βρέθηκαν στην διάρκεια της έρευνας είναι ταυτόχρονα «καλά» και 

«αξιόπιστα». Η εύρεση ενός τέτοιου συµπλέγµατος, έχει σαν αποτέλεσµα, ο 



Παράρτηµα Α: Αλγόριθµοι ταξινόµησης που χρησιµοποιούνται στον CLEDM 

219 

αλγόριθµος CN2 να αφαιρέσει από το σύνολο εκπαίδευσης τα παραδείγµατα που το 

σύµπλεγµα καλύπτει, εξάγοντας ταυτόχρονα έναν «If A Then B» κανόνα. Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι εκείνο το σηµείο, στο οποίο δεν µπορουν να 

βρεθούν πλέον άλλα ικανοποιητικά συµπλέγµατα. 

 

Α.3 Ο αλγόριθµος CL2 

 

Ο CL2 (Boutsinas et al., 2004) είναι ένας αλγόριθµος ταξινόµησης που βασίζεται σε 

κανόνες, ο οποίος εν πολλοίς δοµείται χρησιµοποιώντας αρχές της διαδικασίας της 

οµαδοποίησης. Ειδικότερα, η βασική ιδέα του αλγορίθµου, είναι ο διαχωρισµός της 

βάσης των διαθέσιµων (αριθµητικών ή κατηγορικών) δεδοµένων (που εννοείται ότι 

είναι προ-ταξινοµηµένη) σε οµοιογενή υποσύνολα, βάσει των τιµών των κλάσεων. 

∆ηλαδή, τα αντικείµενα κάθε τέτοιου υποσυνόλου ανήκουν όλα στην ίδια κλάση.   

 

Στην συνέχεια, εφαρµόζοντας έναν αλγόριθµο οµαδοποίησης σε κάθε ένα από τα 

παραπάνω υποσύνολα (π.χ. τον k-means για αριθµητικά δεδοµένα ή τον k-modes για 

κατηγορικά δεδοµένα), βρίσκουµε τις οµάδες στις οποίες διαχωρίζεται κάθε 

υποσύνολο. Θεωρώντας τα κέντρα των παραπάνω οµάδων σαν µια πιθανή περιγραφή 

της κλάσης του υποσυνόλου, ο αλγόριθµος εξάγει από κάθε οµάδα έναν πιθανό 

κανόνα (υπο την µορφή ένωσης ζευγών χαρακτηριστικών-τιµών) που περιγράφει την 

συγκεκριµένη οµάδα και κατ’επέκταση την κλάση του υποσυνόλου.  

 

Ο τρόπος µε τον οποίο εξάγονται οι κανόνες από τα αντικείµενα των εκάστοτε 

οµάδων, βασίζεται στην θεώρηση όλων των πιθανών χαρακτηριστικών για όλα τα 

πιθανά µήκη κανόνων, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα µια ευρεστική διαδικασία 

περιορισµού του ενδεχοµένως µεγάλου αριθµού των παραπάνων συνδυασµών. Με 

δεδοµένη την διαβάθµιση των χαρακτηριστικών βάσει της σπουδαιότητάς τους, η 

οµαδοποίηση των υποσυνόλων και η εξαγωγή των πιθανών κανόνων από τις οµάδες 

που βρέθηκαν, προχωρούν, αφαιρώντας σταδιακά από την διαδικασία εύρεσης των 
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κανόνων τα λιγότερο σηµαντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας 

πιθανός κανόνας, οριστικοποιείται σαν κανόνας ταξινόµησης του αλγορίθµου, όταν η 

ακρίβεια του υπερβαίνει ένα καθορισµένο από το χρήστη όριο, το οποίο πρέπει να 

υπερβαίνει το 50%.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

[Παράρτηµα Β] 

[Εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού CLEDM] 
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Β.1 Κώδικας προγραµµατισµού CLEDM 

 

Η πρακτική υλοποίηση της µεθόδου CLEDM έγινε µέσα από ειδικό λογισµικό που 

κατασκευάστηκε στην γλώσσα προγραµµατισµού Microsoft Visual Basic 6.0. Η 

Visual Basic είναι µια σχετικά απλή γλώσσα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη, 

αφενός να δηµιουργεί απλές διαδραστκές διεπαφές και αφετέρου να αναπτύσσει 

πολύπλοκες εφαρµογές, χρησιµοποιώντας έναν σχετικά µικρό αριθµό εντολών. Το 

λογισµικό δοµείται από 1100 γραµµές κώδικα, και αποτελείται από δύο τµήµατα. Το 

πρώτο τµήµα περιλαµβάνει το κυρίως πρόγραµµα (Form 1) που αποτελείται από 

1096 γραµµές κώδικα (βλέπε Εικόνες Β.1, Β.2 και Β.3), ενώ το δεύτερο τµήµα 

περιλαµβάνει βοηθητικό κώδικα 4 γραµµών για την εκτέλεση του κυρίως 

προγράµµατος (Form 2). Επιπλέον, στην Εικόνα Β.4, φαίνεται το αντικείµενο που 

αντιστοιχεί στον κώδικα του κυρίως προγράµµατος (program object), δηλαδή µια 

σειρά από πίνακες όπου τοποθετούνται τα δεδοµένα και γίνονται οι πράξεις. 

 

 

Εικόνα Β.1: Κώδικας προγραµµατισµού CLEDM (Αρχή προγράµµατος)  
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Εικόνα Β.2: Κώδικας προγραµµατισµού CLEDM (Μέση προγράµµατος)  

 

 

Εικόνα Β.3: Κώδικας προγραµµατισµού CLEDM (Τέλος προγράµµατος)  



Παράρτηµα Β: Εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού CLEDM 

  224 

 

Εικόνα Β.4: Το αντικείµενο του προγράµµατος (program object) όπου τοποθετούνται τα 

δεδοµένα και γίνονται οι πράξεις  

 

Β.2 Εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού CLEDM 

 

Η εφαρµογή του προγράµµατος γίνεται µέσω ενός εκτελέσιµου αρχείου (.exe). 

Καταρχάς, θα πρέπει να καταχωρηθούν στο πρόγραµµα τα 4 αρχεία µε τα δεδοµένα 

του προβλήµατος. Χρησιµοποιώντας ως πρότυπο για την περιγραφή του παρόντος 

εγχειριδίου χρήσης την βάση δεδοµένων Tic Tac Toe Endgame, καταχωρούνται µε 

την σειρά που αναφέρονται παρακάτω, τα εξής αρχεία: 

 

� Το αρχείο µε τους κανόνες απόφασης (C4.5 Ratio_SynEkp1_Rules).  

� Το αρχείο µε τα δεδοµένα που θέλουµε να ταξινοµηθούν (Ded_Tax_1). 

� Το αρχείο µε τις αριθµητικές τιµές των βαρών των χαρακτηριστικών που 

περιγράφουν τα παραπάνω δεδοµένα (Weights_Syn_1). 
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� Το αρχείο µε τα δεδοµένα του συνόλου εκπαίδευσης, το οποίο 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της κάλυψης και της ακρίβειας των 

κανόνων απόφασης του προβλήµατος (Tictactoe_SynEkp_1).  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κανόνες απόφασης εξάγονται υλοποιώντας το εκάστοτε 

λογισµικό των αλγορίθµων ταξινόµησης της εξόρυξης δεδοµένων. Ειδικότερα, στην 

παρούσα διατριβή εφαρµόστηκε το σύστηµα Diogenis για την εξαγωγή των κανόνων 

των αλγορίθµων C4.5 και CN2, ενώ οι κανονες του CL2 εξήχθησαν µέσα από το 

ειδικά κατασκευασµένο λογισµικό του αλγορίθµου. Επιπλέον, στην περίπτωση που η 

µέθοδος ελέγχου αξιοπιστίας που χρησιµοποιείται, είναι αυτή της διασταύρωσης µε 

την χρήση 10 συνόλων (ten-fold cross-validation), η καταχώριση των δεδοµένων του 

προβλήµατος θα γίνει 10 ξεχωριστές φορές. Στην Εικόνα Β.5 φαίνεται η τυπική 

µορφή ενός από τα παραπάνω αρχεία (αρχείο κανόνων απόφασης για την βάση 

δεδοµένων Tic Tac Toe Endgame), ενώ στις Εικόνες Β.6, Β.7, Β.8 και Β.9 φαίνεται 

αναλυτικά ο τρόπος καταχώρισης στο πρόγραµµα, των δεδοµένων του προβλήµατος. 

 

 

 Εικόνα Β.5: Τυπική µορφή αρχείου δεδοµένων  
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Εικόνα Β.6: Καταχώριση των κανόνων απόφασης  

 

 

Εικόνα Β.7: Καταχώριση των δεδοµένων που θα ταξινοµηθούν 
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Εικόνα Β.8: Καταχώριση των βαρών των χαρακτηριστικών  

 

 

Εικόνα Β.9: Καταχώριση των δεδοµένων του συνόλου εκπαίδευσης  
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Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των δεδοµένων, ξεκινά η εκτέλεση του 

προγράµµατος πατώντας Continue, όπως φαίνεται στην Εικόνα Β.10. Με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκτέλεσης, η οποία ανάλογα µε το πλήθος των προς 

ταξινόµηση αντικειµένων καθώς και το πλήθος των χαρακτηριστικών περιγραφής 

των τελευταίων, διαρκεί από µερικά δευτερόλεπτα έως πολύ λίγα λεπτά, ξεκινά η 

διαδικασία υπολογισµού της ακρίβειας ταξινόµησης (Εικόνα Β.11). Επιλέγοντας το 

κατάλληλο αρχείο (Syn_Ele_1), στο οποίο είναι καταχωρηµένο σε προ-ταξινοµηµένη 

µορφή η βάση δεδοµένων που µόλις ταξινοµήθηκε (Εικόνα Β.12), το πρόγραµµα 

υπολογίζει την ακρίβεια ταξινόµησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα Β.13. Στην 

συνέχεια, καλούµαστε από το πρόγραµµα να αποθηκεύσουµε τα αποτελέσµατα της 

ακρίβειας της ταξινόµησης σε αρχείο της επιλογής µας (Εικόνα Β.14). Είναι 

σηµαντικό δε, για λόγους ταχύτητας και ευκολίας, το αρχείο ή αρχεία όπου θα γίνει η 

αποθήκευση των αποτελεσµάτων, να έχουν ήδη δηµιουργηθεί, πρίν ξεκινήσει η 

υλοποίηση του προγράµµατος.  

 

 

Εικόνα Β.10: Έναρξη εκτέλεσης του προγράµµατος  
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Εικόνα Β.11: Εµφάνιση παραθύρου για τον υπολογισµό της ακρίβειας ταξινόµησης  

 

 

Εικόνα Β.12: Επιλογή προ-ταξινοµηµένων δεδοµένων ελέγχου της ακρίβειας ταξινόµησης  
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Εικόνα Β.13: Εµφάνιση ακρίβειας ταξινόµησης  

 

 

Εικόνα Β.14: Αποθήκευση αποτελέσµατος  
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Β.3 Αρχείο αποτελεσµάτων λογισµικού CLEDM 

 

Στο αρχείο αποτελεσµάτων (Εικόνα Β.15) καταγράφεται η τιµή της παραµέτρου ( )im  

(βλέπε παράγραφο 5.6.4), η τιµή της ακρίβειας ταξινόµησης (68,75% για το 1ο από τα 

10 σύνολα της βάσης δεδοµένων Tic Tac Toe Endgame), οι τιµές των βαρών των 

χαρακτηριστικών περιγραφής των δεδοµένων, τα οποία έλαβαν µέρος στην 

διαδικασία της ταξινόµησης, καθώς και η κλάση στην οποία ανατέθηκε κάθε ένα από 

τα προς ταξινόµηση αντικείµενα.  

 

 

Εικόνα Β.15: Αρχείο αποτελέσµατος  
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Γ.1 Κώδικας προγραµµατισµού CLEKMODES 

 

Η πρακτική υλοποίηση του αλγορίθµου CLEKMODES έγινε µέσα από ειδικό 

λογισµικό που κατασκευάστηκε στην γλώσσα προγραµµατισµού Compaq Visual 

Fortran (έκδοση 6.6). Η Visual Fortran αποτελεί µια από τις πλέον σηµαντικές και 

διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού µε πολλές δυνατότητες και πλήθος 

επιστηµονικές και τεχνικές εφαρµογές. Η πλατφόρµα ανάπτυξης της Visual Fortran 

είναι το περιβάλλον ανάπτυξης της Microsoft Visual C++ 6.0, δίνοντας της έτσι την 

δυνατότητα να ενσωµατώσει στον κώδικα προγραµµατισµού της και µεικτό κώδικα 

(Fortran σε συνδυασµό µε C++). Το λογισµικό του CLEKMODES αποτελείται από 

δύο βασικά τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει το κυρίως πρόγραµµα (Program 

Main_CLEKMODES), και το δεύτερο τις υπορουτίνες (subroutines) του κυρίως 

προγράµµατος (Module_CLEKMODES). Στην Εικόνα Γ.1 φαίνεται η αρχή του 

κώδικα του κυρίως προγράµµατος. 

 

 

Εικόνα Γ.1: Κυρίως πρόγραµµα CLEKMODES (Program Main_CLEKMODES) 
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Οι υπορουτίνες του Module_CLEKMODES διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

σωστή υλοποίηση του προγράµµατος. Γενικότερα, η συγκέντρωση όλου του κώδικα 

στο κυρίως πρόγραµµα, καθιστά δύσκολη την κατανόησή του και, κυρίως, τη 

διόρθωση πιθανών λαθών. Με στόχο λοιπόν την απλοποίηση του κώδικα και την 

επικέντρωση της προσοχής µας σε συγκεκριµένες εργασίες κατά την ανάπτυξη ή 

διόρθωση του προγράµµατος, η οργάνωση του έγινε µέσω µιας σειράς υπορουτινών, 

που είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους υποπρογράµµατα, τα οποία αν συνδυαστούν 

µεταξύ τους και µε το κυρίως πρόγραµµα, βελτιώνουν σηµαντικά την όλη διαδικασία 

προγραµµατισµού. Έτσι το Module_CLEKMODES περιλαµβάνει τις βοηθητικές 

υπορουτίνες για το κυρίως πρόγραµµα (βλέπε Εικόνα Γ.2), την υπορουτίνα που 

περιγράφει τον αλγόριθµο CLEKMODES (βλέπε Εικόνα Γ.3), που µε την σειρά της 

συνοδεύεται από µερικές ακόµα βοηθητικές υπορουτίνες, την υπορουτίνα που 

περιγράφει τον αλγόριθµο k-modes (βλέπε Εικόνα Γ.4) µε τις δικές του υπορουτίνες, 

και τέλος την υπορουτίνα µε τον κώδικα για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 

οµαδοποίησης, µέσω επιλεγµένων µέτρων (βλέπε Εικόνα Γ.5).  

 

 

Εικόνα Γ.2: Βοηθητικές υπορουτίνες για κυρίως πρόγραµµα CLEKMODES  
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Εικόνα Γ.3: Υπορουτίνα CLEKMODES  

 

 

Εικόνα Γ.4: Υπορουτίνα k-modes 
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Εικόνα Γ.5: Υπορουτίνα αξιολόγησης αποτελεσµάτων οµαδοποίησης 

 

Γ.2 Εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού CLEKMODES 

 

Η εφαρµογή του προγράµµατος γίνεται µέσω ενός εκτελέσιµου αρχείου (.exe). Στο 

παρόν εγχειρίδιο θα χρησιµοποιήσουµε σαν πρότυπο την βάση δεδοµένων 

Congressional Voting. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα Γ.6, στο παράθυρο εκτέλεσης 

του προγράµµατος ζητούνται και καταχωρούνται από τον χρήστη τα εξής δεδοµένα: 

 

� Το όνοµα του αρχείου στο οποίο βρίσκεται η βάση δεδοµένων (congress.txt). 

� Το πλήθος των κέντρων των οµάδων.  

� Το µέγιστο πλήθος των επαναλήψεων για την σύγκλιση τόσο του 

CLEKMODES όσο και του k-modes (για κάθε ξεχωριστό τρέξιµο). 
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� Το πλήθος των διακριτών τρεξιµάτων που ο χρήστης επιθυµεί να γίνουν (π.χ. 

200 διακριτά τρεξίµατα).  

� Η τιµή της παραµέτρου ( )im  (βλέπε παράγραφο 6.6.3 και Παράρτηµα ∆) για 

την ισχύ των βαρών των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα δεδοµένα.  

 

Στην συνέχεια µπορούµε να επιλέξουµε αν θα τρέξει ο CLEKMODES µόνος του, ο 

k-modes µόνος του, ή και οι δύο αλγόριθµοι µαζί. Επιπλέον µπορούµε να επιλέξουµε 

αν τα αποτελέσµατα της οµαδοποίησης θα αξιολογηθούν ή όχι. Στην περίπτωση που 

διαλέξουµε την αξιολόγηση, µπορούµε να επιλέξουµε αν θα χρησιµοποιήσουµε για 

την αξιολόγηση αυτή τη βάση δεδοµένων που θα οµαδοποιήσουµε βάσει του 

CLEKMODES, σε προ-οµαδοποιηµένη µορφή (οπότε και καταχωρούµε το 

τυποποιηµένο όνοµα της προ-οµαδοποιηµένης βάσης, clustcongress.txt), ή η 

αξιολόγηση θα γίνει µε µια απλή σύγκριση των αποτελεσµάτων CLEKMODES και k-

modes.   

 

 

Εικόνα Γ.6: Παράθυρο εκτέλεσης προγράµµατος 



Παράρτηµα Γ: Εγχειρίδιο χρήσης λογισµικού CLEKMODES 

  238 

 

Παρατήρηση Γ.1: Το αρχείο όπου καταχωρείται η βάση των προς οµαδοποίηση 

αντικειµένων (congress.txt της Εικόνας Γ.7), περιλαµβάνει µια σειρά από 

πληροφορίες, όπως το πλήθος των προς οµαδοποίηση αντικειµένων (435), το πλήθος 

των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα αντικείµενα αυτά (16), καθώς και τα ίδια 

τα αντικείµενα που θα οµαδοποιηθούν, καταχωρηµένα σε γραµµές και στήλες (οι 

γραµµές αντιστοιχούν στα αντικείµενα και οι στήλες στα χαρακτηριστικά). Επιπλέον, 

περιλαµβάνει και τους συµβολισµούς των χαρακτηριστικών της βάσης δεδοµένων 

(βλέπε F1-F16 στο κάτω µέρος της Εικονας Γ.7).  

 

 

Εικόνα Γ.7: Η αρχή και το τέλος του αρχείου που περιλαµβάνει την βάση δεδοµένων 

 

Παρατήρηση Γ.2: Το αρχείο που καταγράφεται προ-οµαδοποιηµένη η βάση 

δεδοµένων που τρέχουµε (clustcongress.txt της Εικόνας Γ.8), περιλαµβάνει τις 

οµάδες στις οποίες έχουν εκ των προτέρων αντιστοιχιστεί τα αντικείµενα της βάσης, 

καθώς και το πλήθος των στοιχείων κάθε οµάδας (στο τέλος του αρχείου). 
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Εικόνα Γ.8: Αρχή και τέλος αρχείου προ-οµαδοποιηµένης βάσης δεδοµένων 

 

Γ.3 Αρχεία αποτελεσµάτων λογισµικού CLEKMODES 

 

Με την ολοκλήρωση της εφαρµογής του προγράµµατος, εµφανίζονται στον φάκελο 

από τον οποίο τρέχει το εκτελέσιµο αρχείο, τα αρχεία των αποτελεσµάτων, µε προ-

καθορισµένα από το πρόγραµµα ονόµατα. Συγκεκριµένα, εµφανίζονται: 

 

� Το αρχείο µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης, βάσει 

µιας σειράς µέτρων αξιολόγησης (Acc_congress, Εικόνα Γ.9). 

 

� Το αρχείο µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των τρεξιµάτων για τους δύο 

αλγορίθµους, όπου καταχωρούνται τα αρχικά κέντρα των οµάδων, τα 

αποτελέσµατα της πρώτης οµαδοποίησης (πλήθος αντικειµένων ανά οµάδα), 
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η σύγκλιση ή όχι των αλγορίθµων, τα τελικά αποτελέσµατα οµαδοποίησης, 

καθώς και τα τελικά κέντρα των οµάδων (Out_congress, Εικόνες Γ.10, Γ.11). 

 

� Το αρχείο µε τις χρονικές διάρκειες των διαδικασιών της οµαδοποίησης και 

της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (Time_congress, Εικόνα Γ.12) 

 

 

Εικόνα Γ.9: Αποτελέσµατα ακρίβειας οµαδοποίησης 

 

Παρατήρηση Γ.3: Στα αποτελέσµατα των Εικόνων Γ.10 και Γ.11 τα αρχικά κέντρα 

και για τους δύο αλγορίθµους είναι τα 148ο και 250ο αντικείµενα της βάσης 

δεδοµένων Congressional Voting, ενώ ο αλγόριθµος CLEKMODES συγκλίνει µετά 

από 5 επαναλήψεις (φαίνεται στην επιλογή Νo Iteration) και ο k-modes µετά από 9 

επαναλήψεις, αντίστοιχα. Επιπλέον, φαίνεται το πλήθος των οµάδων µετά την 

ολοκλήρωση της οµαδοποίησης, καθώς και τα τελικά κέντρα για τους δύο 

αλγορίθµους, τα οποία είναι διαφορετικά µεταξύ τους. 
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Εικόνα Γ.10: Αναλυτικά αποτελέσµατα CLEKMODES 

 

 

Εικόνα Γ.11: Αναλυτικά αποτελέσµατα k-modes 
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Εικόνα Γ.12: Αποτελέσµατα χρονικής διάρκειας οµαδοποίησης και αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

[Παράρτηµα ∆] 

[Αποτελέσµατα ανάλυσης ευαισθησίας 

παραµέτρων CLEKMODES] 
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∆.1 Εισαγωγή 

 

Ο υπολογισµός της παραµέτρου ( )im  αποτελεί µια ιδιαίτερη διαδικασία για κάθε 

µέθοδο της διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα, στην µέθοδο CLEKMODES, η τιµή 

της παραµέτρου είναι έγκυρη αν ξεπερνά το 50%, καθορίζεται δε µέσα από µια 

λεπτοµερή ανάλυση ευαισθησίας σε µια σειρά πιθανών τιµών, στις εξεταζόµενες 

βάσεις δεδοµένων. Από την ανάλυση αυτή εξαιρέσαµε τις τιµές που είναι µικρότερες 

από 60% και µεγαλύτερες από 80%. Στην πρώτη περίπτωση, µια µικρή τιµή (π.χ. 

55%) θα οδηγούσε πιθανώς στο να επιτραπεί στα περισσότερα κέντρα των οµάδων να 

ικανοποιήσουν τον έλεγχο συµφωνίας, µε άµεσο αποτέλεσµα αναθέσεις αντικειµένων 

σε µη κατάλληλες οµάδες. Από την άλλη µεριά, αν η παράµετρος ( )im  έπαιρνε 

υψηλές τιµές (π.χ. 95%), µερικά από τα κέντρα των οµάδων που θα µπορούσαν να 

βελτιώσουν την ακρίβεια της οµαδοποίησης, πιθανώς θα αποκλείονταν από την 

διαδικασία, µη ικανοποιώντας τον έλεγχο συµφωνίας. Με άλλα λόγια, οι ιδανικότερες 

τιµές για την παράµετρο περιλαµβάνονται στο διάστηµα [60%, 80%]. Έτσι, τρέξαµε 

τον αλγόριθµο 20 φορές, σε σύγκριση µε τον k-modes, χρησιµοποιώντας τυχαία 

επιλεγµένα και διακριτά µεταξύ τους σύνολα αρχικών κέντρων, για τις τιµές της ( )im  

στο [60%, 80%] σε διαστήµατα του 2%.  

 

∆.2 Αποτελέσµατα ανάλυσης ευαισθησίας 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας, για όλα τα σύνολα δεδοµένων, 

φαίνονται στους πίνακες ∆.1 - ∆.8 αντίστοιχα. Περιλαµβάνονται, αφενός οι τιµές των 

έξι µέτρων αξιολόγησης για τον αλγόριθµο CLEKMODES (πάνω µισό πινάκων), 

αφετέρου οι διαφορές µεταξύ CLEKMODES και k-modes για κάθε µέτρο 

αξιολόγησης (κάτω µισό πινάκων). Βάσει των πινάκων αυτών, είναι σαφές ότι η τιµή 

( )im  = 70% παρήγαγε, ανά µέτρο αξιολόγησης, αποτελέσµατα τα οποία είναι ίσα ή 

πολύ κοντά στα καλύτερα αποτελέσµατα (φαίνονται µε µαύρο χρώµα) όλων των 

βάσεων δεδοµένων.  
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,89561 0,72395 0,82981 0,56489 0,17099 0,16603 

0,62 0,91563 0,76878 0,86050 0,68085 0,14591 0,18399 

0,64 0,91328 0,76047 0,85339 0,65532 0,14163 0,18093 

0,66 0,89501 0,72123 0,82642 0,67021 0,17217 0,17924 

0,68 0,91457 0,77042 0,86024 0,69149 0,13652 0,18990 

0,70 0,91957 0,78613 0,86088 0,71702 0,12687 0,18409 

0,72 0,90874 0,75390 0,84216 0,73936 0,14997 0,17965 

0,74 0,90944 0,75994 0,85192 0,68298 0,14674 0,19486 

0,76 0,89977 0,73088 0,83386 0,63085 0,16441 0,18192 

0,78 0,91055 0,76191 0,85212 0,71702 0,14953 0,19636 

0,80 0,90227 0,73401 0,83003 0,72660 0,15661 0,17220 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,08779 0,20996 0,14788 0,08830 -0,11059 0,08723 

0,62 0,11693 0,27069 0,19449 0,11596 -0,15984 0,07910 

0,64 0,11341 0,26169 0,18469 0,18936 -0,16395 0,06154 

0,66 0,05722 0,15425 0,09748 0,12234 -0,07016 0,05785 

0,68 0,09477 0,24633 0,17031 0,14361 -0,13227 0,08168 

0,70 0,12044 0,28799 0,19174 0,26383 -0,17907 0,09208 

0,72 0,08515 0,22734 0,15161 0,12553 -0,11682 0,06943 

0,74 0,13136 0,28042 0,21208 0,17447 -0,18791 0,06841 

0,76 0,07840 0,19326 0,13188 0,07127 -0,10683 0,06846 

0,78 0,08113 0,22124 0,14638 0,15745 -0,11296 0,02823 

0,80 0,07572 0,19660 0,13111 0,16064 -0,10627 0,04193 

 

Πίνακας ∆.1: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Small 

Soybean» 
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,91876 0,69646 0,81588 0,32723 0,15330 0,25578 

0,62 0,89661 0,61786 0,75839 0,30545 0,16168 0,28158 

0,64 0,91896 0,69452 0,81545 0,41832 0,15425 0,26576 

0,66 0,91255 0,67021 0,79871 0,41881 0,15557 0,33632 

0,68 0,92189 0,70236 0,82303 0,35149 0,14438 0,32481 

0,70 0,93791 0,76349 0,86530 0,42376 0,14765 0,36578 

0,72 0,92093 0,70677 0,82447 0,42723 0,15852 0,36186 

0,74 0,91684 0,69039 0,81461 0,42178 0,16531 0,36638 

0,76 0,91834 0,68905 0,81485 0,27475 0,15277 0,30266 

0,78 0,91909 0,69269 0,81554 0,39653 0,14783 0,27026 

0,80 0,92696 0,72125 0,83605 0,40347 0,14308 0,30311 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,02548 0,07849 0,05871 -0,06485 -0,03980 0,15765 

0,62 0,02776 0,08801 0,06761 0,05198 -0,04598 0,18207 

0,64 0,03290 0,10182 0,07502 0,01634 -0,05315 0,14102 

0,66 0,03067 0,09614 0,07442 0,12475 -0,05303 0,18734 

0,68 0,05048 0,14628 0,11178 0,06436 -0,06832 0,18203 

0,70 0,05150 0,15680 0,11530 0,08614 -0,05939 0,22327 

0,72 0,04675 0,15270 0,11769 0,02178 -0,05011 0,14683 

0,74 0,03566 0,10935 0,08491 0,05248 -0,04838 0,15177 

0,76 0,03549 0,09938 0,07918 -0,07327 -0,06959 0,20812 

0,78 0,04965 0,13402 0,10882 0,15941 -0,07259 0,19121 

0,80 0,04993 0,13879 0,10522 0,04752 -0,07519 0,16548 

 

Πίνακας ∆.2: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Zoo» 
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,86070 0,17065 0,31744 0,05509 0,27892 0,04511 

0,62 0,85958 0,16517 0,30887 0,06062 0,28658 0,04518 

0,64 0,86010 0,16807 0,31214 0,06195 0,28789 0,04276 

0,66 0,86022 0,17147 0,31653 0,06858 0,28615 0,03703 

0,68 0,85889 0,15917 0,30034 0,04912 0,28509 0,04233 

0,70 0,86157 0,17350 0,32028 0,06836 0,27843 0,04276 

0,72 0,86075 0,17017 0,31637 0,07544 0,28185 0,04222 

0,74 0,86024 0,16512 0,30910 0,06305 0,28401 0,04698 

0,76 0,85791 0,16164 0,30297 0,06394 0,28848 0,05119 

0,78 0,85960 0,16626 0,30978 0,06261 0,28396 0,05278 

0,80 0,85894 0,16904 0,31251 0,07566 0,28840 0,05622 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,06015 0,04251 0,08794 0,03938 -0,14489 0,02509 

0,62 0,05551 0,03758 0,08012 0,05221 -0,13813 0,03607 

0,64 0,06530 0,05148 0,10179 0,04801 -0,15735 0,02513 

0,66 0,06867 0,05134 0,09867 0,05443 -0,15573 0,01814 

0,68 0,05598 0,03365 0,07603 0,02898 -0,14709 0,02515 

0,70 0,06981 0,04121 0,08306 0,05221 -0,16143 0,02893 

0,72 0,06705 0,04394 0,09122 0,04779 -0,15465 0,02438 

0,74 0,05679 0,05002 0,09927 0,04093 -0,14797 0,02652 

0,76 0,04885 0,04602 0,09292 0,04204 -0,13825 0,03286 

0,78 0,05923 0,04029 0,08131 0,04491 -0,14101 0,02732 

0,80 0,05798 0,04004 0,08422 0,05000 -0,14489 0,01479 

 

Πίνακας ∆.3: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Audiology» 

 



Παράρτηµα ∆: Αποτελέσµατα ανάλυσης ευαισθησίας παραµέτρων CLEKMODES 

248 

 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,89182 0,81752 0,89563 0,94000 0,28729 0,59691 

0,62 0,90512 0,83553 0,90867 0,94908 0,26457 0,58762 

0,64 0,91627 0,85111 0,91960 0,95632 0,24416 0,59158 

0,66 0,87851 0,79952 0,88259 0,93092 0,31000 0,60621 

0,68 0,91627 0,85111 0,91960 0,95632 0,24416 0,59158 

0,70 0,91627 0,85111 0,91960 0,95632 0,24416 0,59158 

0,72 0,91627 0,85111 0,91960 0,95632 0,24416 0,59158 

0,74 0,90296 0,83310 0,90656 0,94724 0,26687 0,60088 

0,76 0,91627 0,85111 0,91960 0,95632 0,24416 0,59158 

0,78 0,90512 0,83553 0,90867 0,94908 0,26457 0,58762 

0,80 0,89398 0,81995 0,89775 0,94184 0,28499 0,58365 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,32274 0,31844 0,21283 0,26850 -0,57629 0,19809 

0,62 0,31519 0,32531 0,22025 0,25781 -0,56183 0,13523 

0,64 0,35197 0,34820 0,23133 0,29172 -0,62985 0,21399 

0,66 0,28068 0,28597 0,19049 0,22827 -0,51140 0,18914 

0,68 0,34757 0,35083 0,23592 0,29747 -0,61984 0,24292 

0,70 0,33542 0,35151 0,24084 0,28000 -0,59760 0,19501 

0,72 0,33494 0,34874 0,24132 0,28575 -0,59323 0,24401 

0,74 0,36002 0,34945 0,23697 0,33069 -0,64582 0,30550 

0,76 0,33452 0,33785 0,22392 0,27299 -0,60631 0,23283 

0,78 0,33606 0,35631 0,24895 0,27701 -0,58903 0,20361 

0,80 0,29601 0,29567 0,19457 0,24816 -0,55056 0,19916 

 

Πίνακας ∆.4: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Congressional 

Voting» 
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,53664 0,28239 0,44078 0,45456 0,79612 0,43666 

0,62 0,53338 0,28614 0,44517 0,44832 0,79861 0,35521 

0,64 0,54183 0,29182 0,45209 0,46920 0,79035 0,42397 

0,66 0,53162 0,28016 0,43797 0,44304 0,80245 0,40899 

0,68 0,53643 0,28500 0,44390 0,45104 0,79562 0,38543 

0,70 0,53702 0,28553 0,44454 0,46024 0,79473 0,38486 

0,72 0,53145 0,28248 0,44067 0,45200 0,80008 0,35349 

0,74 0,53238 0,28551 0,44443 0,44768 0,79862 0,35018 

0,76 0,53135 0,28548 0,44429 0,46656 0,79937 0,33421 

0,78 0,53434 0,28564 0,44461 0,44184 0,79651 0,37763 

0,80 0,53290 0,28700 0,44616 0,45448 0,79767 0,32039 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,01316 0,03852 0,04672 0,24488 -0,02843 0,13397 

0,62 0,01159 0,04425 0,05365 0,24640 -0,02714 0,05716 

0,64 0,01834 0,04425 0,05352 0,25152 -0,03268 0,08463 

0,66 0,00914 0,03261 0,03955 0,22984 -0,02001 0,09009 

0,68 0,01565 0,03771 0,04591 0,22784 -0,02913 0,07678 

0,70 0,01403 0,04095 0,04967 0,25304 -0,02931 0,10616 

0,72 0,00774 0,03932 0,04745 0,24960 -0,02308 0,07587 

0,74 0,01004 0,04216 0,05113 0,23600 -0,02671 0,06170 

0,76 0,01036 0,04328 0,05252 0,25560 -0,02799 0,02857 

0,78 0,00901 0,03896 0,04700 0,23976 -0,02288 0,11132 

0,80 0,00901 0,03896 0,04700 0,23976 -0,02288 0,11132 

 

Πίνακας ∆.5: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Balance 

Scale» 
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,53762 0,40115 0,57201 0,57296 0,88864 0,54922 

0,62 0,54042 0,40367 0,57452 0,57750 0,88520 0,55378 

0,64 0,53710 0,40050 0,57145 0,57729 0,89102 0,55361 

0,66 0,52146 0,38467 0,55570 0,52594 0,90667 0,48533 

0,68 0,52979 0,39238 0,56329 0,52103 0,89219 0,47145 

0,70 0,53697 0,40473 0,57567 0,61816 0,89604 0,61853 

0,72 0,51963 0,38611 0,55686 0,54901 0,90998 0,53344 

0,74 0,53327 0,39360 0,56457 0,52975 0,89018 0,48139 

0,76 0,53144 0,39647 0,56733 0,57594 0,89804 0,56055 

0,78 0,54042 0,40424 0,57528 0,57437 0,88546 0,54120 

0,80 0,52698 0,39151 0,56245 0,54504 0,90011 0,51226 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,03772 0,02986 0,03048 0,06790 -0,03861 0,18938 

0,62 0,03939 0,03147 0,03204 0,07615 -0,04151 0,18611 

0,64 0,03629 0,02434 0,02472 0,07098 -0,03664 0,19157 

0,66 0,02080 0,01050 0,01110 0,01728 -0,02101 0,09722 

0,68 0,02912 0,01757 0,01794 0,00918 -0,03491 0,05936 

0,70 0,03640 0,03025 0,03066 0,10871 -0,03095 0,23292 

0,72 0,01963 0,01428 0,01477 0,04661 -0,01757 0,22420 

0,74 0,03133 0,01248 0,01240 0,02234 -0,03761 0,16983 

0,76 0,03066 0,02076 0,02101 0,06853 -0,02964 0,22421 

0,78 0,03969 0,02900 0,02946 0,06065 -0,04192 0,07733 

0,80 0,02649 0,01700 0,01748 0,04264 -0,02743 0,15164 

 

Πίνακας ∆.6: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Tic Tac Toe 

Endgame» 
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,51568 0,26214 0,43641 0,26725 0,47894 0,23719 

0,62 0,51389 0,26087 0,43426 0,28550 0,49175 0,21475 

0,64 0,50688 0,25557 0,42700 0,30640 0,49260 0,21832 

0,66 0,49854 0,24911 0,41768 0,28938 0,50851 0,26947 

0,68 0,50859 0,25476 0,42693 0,31354 0,49178 0,27977 

0,70 0,51895 0,26843 0,44300 0,35903 0,48595 0,35728 

0,72 0,51464 0,26432 0,43746 0,32254 0,49634 0,29529 

0,74 0,51278 0,25984 0,43272 0,28976 0,50318 0,26562 

0,76 0,51125 0,25801 0,43062 0,30417 0,50082 0,28654 

0,78 0,51829 0,26378 0,43885 0,26580 0,47266 0,22626 

0,80 0,50505 0,25086 0,42188 0,25964 0,49087 0,24362 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 0,02600 0,04020 0,04811 0,02946 -0,07096 0,05755 

0,62 0,02403 0,03879 0,04571 0,05576 -0,05636 0,08426 

0,64 0,01806 0,03431 0,03969 0,07596 -0,05948 0,05790 

0,66 0,01465 0,03073 0,03518 0,05521 -0,05252 0,07085 

0,68 0,02256 0,03531 0,04260 0,07746 -0,06430 0,05232 

0,70 0,02471 0,04264 0,04910 0,08125 -0,06154 0,11250 

0,72 0,02308 0,04128 0,04729 0,05718 -0,04698 0,04352 

0,74 0,02447 0,03843 0,04550 0,06678 -0,04771 0,08811 

0,76 0,02433 0,03848 0,04576 0,04511 -0,05891 0,04402 

0,78 0,02712 0,04101 0,04910 0,03918 -0,07986 0,09470 

0,80 0,01877 0,03012 0,03612 0,03093 -0,06063 0,05677 

 

Πίνακας ∆.7: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Car 

Evaluation» 
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 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 

0,60 0,50423 0,34513 0,51323 0,54179 0,99171 0,35907 

0,62 0,50406 0,34655 0,51484 0,54324 0,99214 0,41145 

0,64 0,50354 0,34721 0,51562 0,53545 0,99276 0,39930 

0,66 0,50416 0,34417 0,51216 0,54016 0,99216 0,40911 

0,68 0,50493 0,34377 0,51171 0,54548 0,99084 0,34062 

0,70 0,50946 0,34960 0,51798 0,55959 0,98349 0,43366 

0,72 0,50678 0,35115 0,51976 0,54615 0,98776 0,42392 

0,74 0,50484 0,34507 0,51316 0,54737 0,99134 0,41493 

0,76 0,50366 0,34356 0,51148 0,54041 0,99281 0,35306 

0,78 0,50542 0,34587 0,51406 0,55005 0,99046 0,23989 

0,80 0,50488 0,34465 0,51269 0,54542 0,99109 0,36799 

 m(i) Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 (C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S)

 

0,60 -0,00057 -0,07873 -0,09420 -0,00185 0,00509 0,00424 

0,62 -0,00240 -0,08420 -0,10116 -0,00413 0,00876 -0,00628 

0,64 -0,00142 -0,09402 -0,11363 -0,00698 0,00910 -0,01922 

0,66 0,00082 -0,09363 -0,11303 0,00712 0,00224 0,05168 

0,68 0,00349 -0,07815 -0,09358 0,02686 -0,00423 -0,04653 

0,70 0,00764 -0,09017 -0,11039 0,04013 -0,01086 0,12220 

0,72 0,00066 -0,06942 -0,08367 -0,00071 0,00506 0,00661 

0,74 -0,00224 -0,07253 -0,08586 -0,00083 0,01588 0,02193 

0,76 -0,00042 -0,09736 -0,11799 0,00097 0,00838 -0,02094 

0,78 0,00180 -0,06599 -0,07951 0,01611 0,00008 -0,16684 

0,80 -0,00065 -0,06428 -0,07659 -0,00155 0,00873 -0,06587 

 

Πίνακας ∆.8: Ανάλυση Ευαισθησίας παραµέτρου m(i) για τη βάση δεδοµένων «Chess» 
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Τα αποτελέσµατα των παραπάνω πινάκων συνοψίζονται στον πίνακα ∆.9. 

Συγκεκριµένα, στον ∆.9 καταγράφεται η θέση των αποτελεσµάτων οµαδοποίησης 

που χρησιµοπούν την τιµή ( )im  = 70%, στην φθίνουσα (για τα πέντε µέτρα) ή 

αύξουσα (για το µέτρο Entropy) κατάταξη των τιµών των αποτελεσµάτων, τόσο σε 

επίπεδο απόλυτης τιµής του CLEKMODES, όσο και σε επίπεδο διαφοράς των 

αποτελεσµάτων του τελευταίου µε αυτά του k-modes, ανά βάση δεδοµένων και µέτρο 

αξιολόγησης. 

 

 Βάσεις 

∆εδοµένων 

Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-

measure 

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S Small Soybean 1 1 1 3 1 4 

Zoo 1 1 1 1 2 2 

Audiology 1 1 1 4 1 7 

Congress 1 1 1 1 1 2 

Balance Scale 1 5 5 3 2 5 

Tic Tac Toe 4 1 1 1 7 1 

Car 1 1 1 1 3 1 

Chess 1 2 2 1 1 1 

 Βάσεις 

∆εδοµένων 

Rand Jaccard Fowlkes-

Mallows 

Purity 

 

Entropy F-

measure 

∆
ΙΑ
Φ
Ο
Ρ
Α

 C
L

E
K

M
O

D
E

S 
- 

K
M

O
D

E
S Small Soybean 2 1 3 1 2 1 

Zoo 1 1 2 3 5 1 

Audiology 1 7 8 2 1 3 

Congress 5 2 2 4 5 9 

Balance Scale 3 5 5 2 2 3 

Tic Tac Toe 4 2 2 1 7 1 

Car 2 1 1 1 4 1 

Chess 1 7 8 1 1 1 

 

Πίνακας ∆.9: Σύνοψη αποτελεσµάτων ανάλυσης ευαισθησίας 
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Παρατήρηση ∆.1: Από τα συνοπτικά αποτελέσµατα του πίνακα ∆.9 παρατηρούµε 

ότι πράγµατι η τιµή ( )im  = 70% είναι πολύ καλή σε επίπεδο αποτελεσµάτων, αφού 

αυτά, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, είναι είτε τα καλύτερα (1η θέση 

φθίνουσας/αύξουσας κατάταξης τιµών αποτελεσµάτων) ή πολύ κοντά στα καλύτερα 

(2η – 3η θέση). Πρέπει δε να τονιστεί ότι καµία άλλη από τις εξεταζόµενες τιµές της m 

δεν έδωσε παρεµφερή αποτελέσµατα (ειδικά στα αποτελέσµατα των απόλυτων τιµών 

του CLEKMODES). Λαµβανοµένου δε υπόψη ότι το 70% είναι µια µέση τιµή για το 

διάστηµα [60%, 80%], οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη τιµή είναι 

αρκετά ικανοποιητική για να επιτρέψει την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της 

παραµέτρου m εντός της µεθόδου CLEKMODES.  
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