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Πρόλογος 
 

Η Εξόρυξη ∆εδοµένων (Data Mining)[1][2][3] είναι η διαδικασία της αυτόµατης εξαγωγής νέων, 

χρήσιµων και κατανοητών προτύπων (patterns) [10] από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Οι βαθµωτοί 

αλγόριθµοι, οι αλγόριθµοι υψηλών επιδόσεων και οι αλγόριθµοι παράλληλης επεξεργασίας είναι 

όλο και περισσότερο απαραίτητοι στην Εξόρυξη ∆εδοµένων καθώς το µέγεθος και η 

πολυπλοκότητα των δεδοµένων αυξάνεται δραµατικά. Η Επαγωγική Λογική (Inductive Logic)[25] 

[33] είναι µια ερευνητική περιοχή στα όρια των ερευνητικών περιοχών του Λογικού 

Προγραµµατισµού (Logic Programming) [19][21][43] και της Μηχανικής Μάθησης (Machine 

Learning) [20][28]. Η Επαγωγική Λογική µελετά τη µάθηση µέσα από παραδείγµατα εντός του 

πλαισίου που παρέχει η Λογική των clauses (Clausal Logic) [87][96] παρέχοντας ένα ενιαίο και 

πολύ εκφραστικό τρόπο αναπαράστασης για όλα τα παραδείγµατα. Η γνώση που αυτά 

περιλαµβάνουν και όλη η σχετική θεωρία εκφράζονται σε Λογική Πρώτης Τάξης (First-order Logic) 

[57]. Ωστόσο µια τόσο εκφραστική αναπαράσταση είναι πολλές φορές υπολογιστικά ακριβή. 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά παρουσιάζονται βασικές γνώσεις για την Παράλληλη Εξόρυξη 

∆εδοµένων[73], το µοντέλο BSP[46][65][69] και ο Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός. 

Παρέχεται µια προσέγγιση[73] στην εφαρµογή του Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στην 

Εξόρυξη ∆εδοµένων που επιλύει το προαναφερόµενο πρόβληµα υπολογιστικού κόστους. 

Παρουσιάζεται τόσο ο παράλληλος αλγόριθµος όσο και η ανάλυση κόστους[73]. Αυτή η προσέγγιση 

είναι εφαρµόσιµη σε µια σειρά από προβλήµατα και εµφανίζει µια υπεργραµµική επιτάχυνση – 

βελτίωση της απόδοσης[73]. Για να υποστηριχθεί αυτή η ανάλυση, χρησιµοποιήθηκε µια 

παράλληλη έκδοση ενός συστήµατος ILP – Progol γραµµένου σε C µε την υποστήριξη ενός 

παράλληλου µοντέλου BSP. Παρουσιάζονται τρία παραδείγµατα εφαρµογής[73] του αλγόριθµου και 

παρατηρείται ένα διπλής επιτάχυνσης–βελτίωσης της απόδοσης φαινόµενο σε όλα τα σύνολα 

δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν και σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές παράλληλης 

επεξεργασίας.  
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Εισαγωγή  
 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει έναν παράλληλο αλγόριθµο Εξόρυξης 

∆εδοµένων που µπορεί να εφαρµοστεί σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων µε χρήση Επαγωγικού 

Λογικού Προγραµµατισµού. Η κεντρική υπόθεση αυτής της εργασίας είναι πως είναι απαραίτητο 

αλλά και δυνατό να υιοθετηθούν παράλληλοι αλγόριθµοι στη διαδικασία της Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

Αποδεικνύεται ότι ο παραλληλισµός µπορεί να εφαρµοστεί αποδοτικά στον Επαγωγικό Λογικό 

Προγραµµατισµό (Inductive Logic Programming - ILP). Η ολοκληρωµένη αναπαράσταση της 

γνώσης και η εξαιρετική ενσωµάτωση της υποκείµενης γνώσης του ILP αποδεικνύεται πολύ 

σηµαντική µεταξύ των αλγορίθµων Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

Εξόρυξη ∆εδοµένων: Το πεδίο της Εξόρυξης ∆εδοµένων περιλαµβάνει τη θεωρία και τις 

διαδικασίες που αφορούν την αναπαράσταση και την αποδοτική παραγωγή σηµαντικών προτύπων 

ή αρχών από µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Μερικές από αυτές τις πολύ βασικές αρχές σχετίζονται 

άµεσα µε τις εγγραφές των βάσεων δεδοµένων. Η Εξόρυξη ∆εδοµένων είναι ένα επιστηµονικό 

πεδίο που συνδυάζει στοιχεία από τη Στατιστική, τη Μηχανική Μάθηση, τις Βάσεις ∆εδοµένων και 

τους Υπολογισµούς Υψηλών Επιδόσεων. 

Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός και ο ρόλος του στις Βάσεις ∆εδοµένων: Ο 

Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός (Inductive Logic Programming - ILP) είναι µια σχετικά νέα 

µέθοδος Μηχανικής Μάθησης που εφαρµόζεται στο επιστηµονικό πεδίο της Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

Πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί στο πεδίο του ILP τα τελευταία 15-20 χρόνια [45]. Ορίζεται ως η 

τοµή του Λογικού Προγραµµατισµού και της Μηχανικής Μάθησης και έχει αναπτυχθεί σαν µια 

βασική υποπεριοχή και των δύο επιστηµονικών πεδίων [62]. Η επιτυχία του ILP έχει προκύψει 

κυρίως εξαιτίας της επιλογής της γλώσσας αναπαράστασης των λογικών προγραµµάτων. Το 

συντακτικό των λογικών προγραµµάτων παρέχει δοµικά στοιχεία τα οποία όταν προστίθενται ή 

αφαιρούνται γενικεύουν ή εξειδικεύουν το πρόγραµµα. Ο ILP παρέχει µια ενιαία και εκφραστική 

αναπαράσταση: όλα τα παραδείγµατα, η θεωρία  και η υποκείµενη γνώση εκφράζονται µε Λογική 

Πρώτη Τάξης. Εξαιτίας αυτής της ενιαίας αναπαράστασης, η χρήση της υποκείµενης γνώσης 

ταιριάζει απόλυτα µε τη λογική προσέγγιση της Μηχανικής Μάθησης. Η θεωρία και η υποκείµενη 

γνώση είναι της ίδιας µορφής µόνο που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές: η θεωρία προκύπτει 

από την επαγωγική µάθηση ενώ η υποκείµενη γνώση παρέχεται από το χρήστη του συστήµατος 

[44].  

Ο ILP κληρονοµεί θεωρίες, εργαλεία και αλγορίθµους από την υπολογιστική Λογική. Πολλά 

προγραµµατιστικά συστήµατα Επαγωγικής Λογικής επωφελούνται από τη χρήση των 

αποτελεσµάτων της υπολογιστικής Λογικής. Υπάρχει ήδη µια µεγάλη ποικιλία εφαρµογών 

Εξόρυξης ∆εδοµένων που χρησιµοποιούν αλγορίθµους ILP.   

Προβλήµατα µε την εφαρµογή του Επαγωγικού Προγραµµατισµού στην Εξόρυξη 

∆εδοµένων: Υπάρχουν ήδη εφαρµόσιµοι σειριακοί αλγόριθµοι για την Εξόρυξη ∆εδοµένων, π.χ. σε 
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νευρωνικά δίκτυα [66], σε σχεσιακούς κανόνες (association rules) [39], σε δένδρα απόφασης [54], 

και στον Επαγωγικό Λογικό Προγραµµατισµό [45] που έχουν χρησιµοποιηθεί σε µια µεγάλη 

ποικιλία από εφαρµογές του πραγµατικού κόσµου. Ωστόσο, η εξαγωγή χρήσιµης πληροφορίας από 

µεγάλο όγκο δεδοµένων απαιτεί αποδοτικούς παράλληλους αλγορίθµους που εκτελούνται σε 

υπολογιστικά συστήµατα υψηλής απόδοσης. Το πιο προφανές επιχείρηµα σχετικά µε την ανάγκη 

παραλληλίας σχετίζεται µε τη µεγάλη ποσότητα των δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται για την Εξόρυξη των δεδοµένων πολύ συχνά είναι τεράστιες αφού για 

παράδειγµα µπορεί να περιέχουν τα αρχεία των συναλλαγών (transactions) από όλες τις βάσεις 

δεδοµένων µιας µεγάλης εταιρείας. Καθώς οι βάσεις αυτές µεγαλώνουν και περνούν από το 

επίπεδο των Gigabytes σε επίπεδο Terabytes, η Εξόρυξη ∆εδοµένων από µια τέτοια βάση 

δεδοµένων καθίσταται απαγορευτική σε ένα απλό σειριακό υπολογιστή, τόσο για λόγους χώρου 

όσο και χρόνου. Επιπρόσθετα, όταν ο αλγόριθµος απαιτεί να κάνει πολλά περάσµατα στα 

δεδοµένα, όπως στην περίπτωση των αλγορίθµων ILP, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αλγορίθµου είναι απαγορευτικός. Εξαιτίας της χρήσης µιας περισσότερο εκφραστικής  

αναπαράστασης, οι τεχνικές του επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού είναι υπολογιστικά πιο 

ακριβές από τις αντίστοιχες προτασιακές τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην Εξόρυξη ∆εδοµένων 

[73]. Όταν το µέγεθος των δεδοµένων αυξάνεται, αυτό το θέµα της αποδοτικότητας γίνεται ακόµη 

πιο σηµαντικό. Πολλοί αλγόριθµοι ILP χρειάζεται να διατρέξουν όλο το εύρος των δεδοµένων για να 

παράγουν το σύνολο επαγωγικών αρχών (induced concept set). Μια τέτοια προσέγγιση δείχνει 

απαγορευτική όσον αφορά την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων Εξόρυξης ∆εδοµένων. Γι’ αυτό 

το λόγο, µια ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή ασχολείται µε το να γίνουν οι αλγόριθµοι ILP 

περισσότερο αποδοτικοί. 

Συνεισφορά: Σ’ αυτή την εργασία, µελετάται η χρήση του Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού 

για να παραχθούν µε παράλληλο τρόπο αρχές από πολύ µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Στη µέθοδο 

που παρουσιάζεται [73], χρησιµοποιούνται p επεξεργαστές για να πραγµατοποιηθεί η Εξόρυξη των 

∆εδοµένων. Κάθε επεξεργαστής ασχολείται µε ένα υποσύνολο του πλήρους συνόλου δεδοµένων. 

Από κάθε ένα από τα ξένα υποσύνολα παράγεται ένα σύνολο αρχών το οποίο στη συνέχεια 

χρησιµοποιείται για την Εξόρυξη των ∆εδοµένων. Τα κατανεµηµένα υποσύνολα αρχών 

ανταλλάσσονται και αξιολογούνται [73] πριν συγκεντρωθούν αυτά που θεωρούνται κατάλληλα για 

να προκύψει το τελικό έγκυρο σύνολο αρχών. Το τελικό σύνολο αρχών δεν περιλαµβάνει αντινοµίες 

(conflicts) και, όπως το σύνολο των κανόνων, προέκυψε από το πλήρες σύνολο των δεδοµένων. 

Με αυτό τον τρόπο, οι προσπελάσεις εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) στο δίσκο για κάθε επεξεργαστή 

µειώνονται κατά ένα παράγοντα 1/p.  

Ο αλγόριθµος λειτουργεί κατά τον ακόλουθο τρόπο. Πρώτα διαιρεί το σύνολο των δεδοµένων σε 

υποσύνολα και αναθέτει κάθε υποσύνολο σε έναν επεξεργαστή. Στη συνεχεία κάθε επεξεργαστής 

εκτελεί τον ίδιο σειριακό αλγόριθµο ILP για να βρει τις τοπικά σωστές αρχές. Στο τέλος του πρώτου 

βήµατος, όλοι οι επεξεργαστές ανταλλάσσουν τα αποτελέσµατά τους και αξιολογούν τις επαγόµενες 
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αρχές που παρήχθησαν σε αυτό το στάδιο. Όταν κάθε επεξεργαστής έχει συλλέξει όλη την 

απαραίτητη ανάδραση από τους άλλους επεξεργαστές, µπορεί να αποφασίσει αν οι δικές του 

τοπικά σωστές αρχές είναι και συνολικά σωστές. Αν είναι σωστές, τότε ενηµερώνει και τους άλλους 

επεξεργαστές ότι µπορούν να προσθέσουν τις τοπικά σωστές αρχές του στις συνολικά σωστές 

αρχές και να αφαιρέσουν τα περιττά παραδείγµατα από το σύνολο των παραδειγµάτων που 

αντιστοιχούν σε αυτές τις αρχές.  Αυτό είναι ένα µεγάλο βήµα και αυτός ο κύκλος συνεχίζεται µέχρι 

όλα τα θετικά παραδείγµατα να έχουν καλυφθεί από τις επαγόµενες αρχές.  

Αφού κάθε επεξεργαστής µαθαίνει αρχές ανεξάρτητα από το υποσύνολο των δεδοµένων του, 

υπάρχουν µερικά ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν: 

• Πως θα εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των επαγόµενων θεωριών σε µικρότερα σύνολα 

δεδοµένων. 

• Πως θα χρησιµοποιηθούν τα αρνητικά παραδείγµατα. 

• Πως θα µειωθεί το κόστος επικοινωνίας. 

• Πως θα µειωθεί η περιττή δουλειά από τις ανεξάρτητες διαδικασίες. 

Στην αναφορά [60] που χρησιµοποιήθηκε για την άντληση παραδειγµάτων, δηµιουργήθηκε µια 

παράλληλη έκδοση ενός συστήµατος ILP–Progol που παρουσιάζει υπεργραµµική επιτάχυνση στη 

διαδικασία εκµάθησης για µια µεγάλη ποικιλία προβληµάτων Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί µια εισαγωγή στην εξόρυξη δεδοµένων. Παρουσιάζονται οι βασικές 

εργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την εξόρυξη δεδοµένων καθώς και µερικοί από τους 

συνηθισµένους αλγορίθµους εξόρυξης δεδοµένων. Στη συνέχεια, γίνεται µια εισαγωγή στη 

σχεσιακή εξόρυξη δεδοµένων και δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά αλγορίθµων σχεσιακής 

εξόρυξης δεδοµένων. 

Το Κεφάλαιο 2 αυτής της διπλωµατικής εργασίας παρουσιάζει τη θεωρία του Eπαγωγικού Λογικού 

Προγραµµατισµού (ΕΠΛ - ILP), µερικές δηµοφιλείς µεθόδους ILP καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο 

εφαρµόζεται ο ILP για να επιλύσει προβλήµατα που συναντώνται σε συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων Παρουσιάζεται αναλυτικά µια συγκεκριµένη προσέγγιση στον ILP – η Mode Directed 

Inverse Entailment [60], καθώς αποτελεί τη βάση για την παράλληλη έκδοση της Progol που θα 

παρουσιαστεί σε επόµενο κεφάλαιο. 

Το Κεφάλαιο 3 είναι αφιερωµένο στην παρουσίαση διαφόρων συστηµάτων ILP και την εφαρµογή 

τους στην Εξόρυξη ∆εδοµένων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται ένας σειριακός 

αλγόριθµος ILP Εξόρυξης ∆εδοµένων και η ανάλυση κόστους του. Γίνεται µια εισαγωγή στο Bulk 

Synchronous Parallelism (BSP) [46].  

Το Κεφάλαιο 4, είναι µια σύνοψη της παράλληλης Επαγωγικής Λογικής. Στην αρχή αναφέρονται οι 

βασικές αρχές του παράλληλου επαγωγικού µοντέλου και στη συνέχεια ακολουθεί µια λεπτοµερής 

περιγραφή. Εµφανίζονται τα προβλήµατα µιας τέτοιας προσέγγισης και παρουσιάζεται µια ανάλυση 

κόστους. Τµήµα του Κεφαλαίου 4 είναι αφιερωµένο σε έναν παράλληλο αλγόριθµο ILP που 

χρησιµοποιεί το µοντέλο BSP. 
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Για να υποστηριχθεί ο παράλληλος αλγόριθµος του Κεφαλαίου 4, το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει 

µερικά βασικά χαρακτηριστικά ενός παράλληλου συστήµατος ILP – της παράλληλης Progol. Το 

σύστηµα αυτό δηµιουργήθηκε µε βάση το µοντέλο BSP και βασίζεται στην Progol που υλοποιήθηκε 

(σε γλώσσα C) από το Muggleton. Παρέχονται πολλά παραδείγµατα και επεξηγείται το φαινόµενο 

της υπεργραµµικής επιτάχυνσης (super-linear speedup). 

Στο Κεφάλαιο 6 έχουν συµπεριληφθεί τα αποτελέσµατα των δοκιµών του αλγορίθµου του 

Κεφαλαίου 4 σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις προβληµάτων, στην ταξινόµηση των ζώων, στην 

εκµάθηση των κανόνων του σκάκι και στο πρόβληµα τερµατισµού σε µια παρτίδα σκάκι. 

Το Κεφάλαιο 7 συνοψίζει τα αποτελέσµατα της µεταπτυχιακής εργασίας. 
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1 Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Η διαδικασία της Εξόρυξης ∆εδοµένων (Data Mining), η οποία αποτελεί και τη βασική 

δραστηριότητα στην Εξόρυξη Γνώσης (Knowledge Discovery – KD) στις βάσεις δεδοµένων, 

ασχολείται µε την εύρεση προτύπων (patterns) στα δεδοµένα. Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί µια 

εισαγωγή στους πιο συνηθισµένους τύπους προτύπων που σχετίζονται µε τις συνηθέστερες 

προσεγγίσεις της Εξόρυξης ∆εδοµένων. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις των 

αλγορίθµων Εξόρυξης ∆εδοµένων που εφαρµόζονται για την εξεύρεση αυτών των προτύπων. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων, ξεκινώντας µε τα 

πρότυπα που περιλαµβάνουν πολλαπλές συσχετίσεις, και οι βασικές αρχές αλγορίθµων Σχεσιακής 

Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

 

1.1 Γενικά 
 

Η διαδικασία Εξόρυξης Γνώσης στις βάσεις δεδοµένων (Knowledge Discovery in Databases - KDD) 

αρχικά ορίστηκε ως «η διαδικασία της Εξόρυξης µη συνηθισµένης, µη γνωστής µέχρι εκείνο το 

σηµείο, και πιθανόν χρήσιµης πληροφορίας από τα δεδοµένα» [14]. Μια ανανεωµένη έκδοση αυτού 

του ορισµού υποστηρίζει ότι «η KDD είναι η µη συνηθισµένη διαδικασία αναγνώρισης έγκυρων, 

νέων, πιθανόν χρήσιµων και κατανοητών προτύπων στα δεδοµένα» [12]. Σύµφωνα µε αυτό τον 

ορισµό, η Εξόρυξη ∆εδοµένων (Data Mining - DM) είναι ένα βήµα της διαδικασίας KDD που 

σχετίζεται µε την εφαρµογή υπολογιστικών τεχνικών (για παράδειγµα, αλγόριθµοι Εξόρυξης 

∆εδοµένων υλοποιηµένοι σαν προγράµµατα υπολογιστών) που ανακαλύπτουν πρότυπα µέσα στα 

δεδοµένα. Υπό µία έννοια, το DM είναι το κεντρικό βήµα της διαδικασίας KDD. Τα υπόλοιπα βήµατα 

της διαδικασίας KDD σχετίζονται µε την προετοιµασία των δεδοµένων για τη διαδικασία της 

Εξόρυξης Γνώσης καθώς και µε την αξιολόγηση των προτύπων που ανακαλύφθηκαν (τα 

αποτελέσµατα του DM). 

Οι παραπάνω ορισµοί περιλαµβάνουν αρκετές µη ακριβείς έννοιες, όπως η γνώση και το πρότυπο. 

Για να κάνουµε αυτές τις έννοιες περισσότερο ακριβείς, είναι απαραίτητες µερικές επεξηγήσεις που 

σχετίζονται µε τα δεδοµένα, τα πρότυπα και τη γνώση όπως επίσης και µε την εγκυρότητα, τη 

χρησιµότητα και την κατανοησιµότητα. Για παράδειγµα, τα πρότυπα που ανακαλύφθηκαν πρέπει να 

είναι έγκυρα, όσον αφορά νέα δεδοµένα, σε κάποιο βαθµό βεβαιότητας (που συνήθως καθορίζεται 

από το χρήστη). Τα πρότυπα θα πρέπει να οδηγούν σε µερικές πράξεις που θα είναι έγκυρες ενώ 

θα πρέπει να είναι διαχειρίσιµα σαν γνώση: σύµφωνα µε τους Frawley et al. [14] «ένα πρότυπο το 

οποίο είναι ενδιαφέρον (σύµφωνα µε ένα κριτήριο που έχει επιβάλλει ο χρήστης) και αρκετά βέβαιο 

(και πάλι σύµφωνα µε το κριτήριο του χρήστη) αποκαλείται γνώση». 
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Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στο DM και δεν ασχολείται µε τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας 

KDD. Αφού το DM σχετίζεται µε την αναζήτηση προτύπων σε δεδοµένα, η  έννοια της µεγαλύτερης 

συσχέτισης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την έννοια των δεδοµένων και των προτύπων. Άλλη µια 

έννοια-κλειδί είναι αυτή του αλγορίθµου Εξόρυξης ∆εδοµένων ο οποίος εφαρµόζεται στα δεδοµένα 

για να αποκαλύψει έγκυρα πρότυπα µέσα στα δεδοµένα. Για την επίλυση διαφορετικών 

προβληµάτων DM χρησιµοποιούνται διαφορετικοί αλγόριθµοι DM που, για παράδειγµα, µπορεί  να 

διαφέρουν στην  προτεινόµενη χρήση των προτύπων που αποκαλύπτονται. 

Τα δεδοµένα είναι ένα σύνολο από γεγονότα-εµφανίσεις σε µια βάση δεδοµένων [12]. Συνήθως, η 

είσοδος σε έναν αλγόριθµο DM είναι ένας απλός πίνακας ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο 

γνωρισµάτων (στηλών) και εγγραφών (γραµµών). Όταν απαιτείται να ληφθούν υπόψη δεδοµένα 

από περισσότερους από έναν πίνακες, επαφίεται στο χρήστη να διαχειριστεί τους σχετικούς 

πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό καταλήγει σε έναν πίνακα ο οποίος στη συνέχεια 

δίνεται σαν είσοδος στο αλγόριθµο DM. 

Η έξοδος ενός αλγορίθµου DM είναι συνήθως ένα πρότυπο ή ένα σύνολο προτύπων που είναι 

έγκυρα σε σχέση µε το αρχικό σύνολο δεδοµένων. Ένα πρότυπο ορίζεται σαν µια δήλωση 

(έκφραση) σε µια συγκεκριµένη γλώσσα, περιγράφει τα γεγονότα σε ένα υποσύνολο των 

δεδοµένων και είναι, υπό µία έννοια, απλούστερο από την απαρίθµηση όλων των γεγονότων του 

συνόλου [14, 12]. Στο DM χρησιµοποιούνται διαφορετικές κατηγορίες γλωσσών προτύπων και αυτό 

εξαρτάται κάθε φορά από την εφαρµογή Εξόρυξης ∆εδοµένων. Τυπικοί εκπρόσωποι είναι οι 

εξισώσεις, τα δένδρα κατηγοριοποίησης (classification) και παλινδρόµησης (regression) καθώς και 

οι κανόνες συσχέτισης (association), κατηγοριοποίησης και παλινδρόµησης. Ένας συγκεκριµένος 

αλγόριθµος DM έχει συνήθως µια ενσωµατωµένη κατηγορία προτύπων που λαµβάνει υπόψη. Η 

συγκεκριµένη γλώσσα προτύπων που λαµβάνεται υπόψη εξαρτάται από το σύνολο των δεδοµένων 

(τα γνωρίσµατά τους και τις τιµές τους). 

Πολλοί αλγόριθµοι DM προέρχονται από το πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και 

της Στατιστικής [74]. Μια συνηθισµένη προσέγγιση στη Μηχανική Μάθηση είναι ότι οι αλγόριθµοι 

Μηχανικής Μάθησης διενεργούν µια αναζήτηση µέσα σε ένα χώρο υποθέσεων (προτύπων) που 

επεξηγούν τα διαθέσιµα δεδοµένα. Υπό αυτή την έννοια, µπορούµε να δούµε τους αλγορίθµους ως 

µεθόδους αναζήτησης, εξαντλητικές ή ευριστικές, σε ένα χώρο προτύπων µε στόχο να βρεθούν 

ενδιαφέροντα πρότυπα που είναι έγκυρα στο σύνολο των δεδοµένων. 

 

1.2 Εργασίες κατά την Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Σε αυτή την παράγραφο, δίνεται ένα παράδειγµα σχετικά µε το ποιοι τύποι δεδοµένων µπορούν να 

αποτελέσουν εισόδους στους αλγορίθµους DM. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι κύριες εργασίες που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διαδικασία της Εξόρυξης ∆εδοµένων, αφού πρώτα δοθούν τα 

δεδοµένα. Αυτές οι εργασίες περιλαµβάνουν τη µοντελοποίηση πρόβλεψης (κατηγοριοποίηση και 
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παλινδρόµηση), την τµηµατοποίηση-οµαδοποίηση πανοµοιότυπων αντικειµένων (clustering) και τη 

σύνοψη (summarization). 

 

1.2.1 ∆εδοµένα 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η είσοδος σε έναν αλγόριθµο DM είναι συνήθως ένας πίνακας που 

αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων και εγγραφών. Σε γενικές γραµµές, κάθε γραµµή αναπαριστά 

ένα αντικείµενο και οι στήλες αναπαριστούν ιδιότητες του αντικειµένου. Ένα υποθετικό παράδειγµα 

ενός τέτοιου πίνακα παρουσιάζεται στον πίνακα 1.1.  

Σ’ αυτόν τον πίνακα, οι γραµµές αναφέρονται σε άτοµα που πρόσφατα επισκέφθηκαν ένα µικρό 

κατάστηµα και οι στήλες αναπαριστούν το τµήµα της πληροφορίας που συλλέχθηκε γι’ αυτά τα 

άτοµα (όπως η ηλικία τους, το φύλο τους και το ετήσιο εισόδηµά τους). Μεγάλο ενδιαφέρον για το 

κατάστηµα έχει το σύνολο των χρηµάτων που ξόδεψε κάθε πελάτης στο κατάστηµα τον τελευταίο 

χρόνο (πεδίο TotalSpent).  

Οι πελάτες που έχουν ξοδέψει περισσότερα από 15.000 συνολικά έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το 

συγκεκριµένο κατάστηµα. Γι’ αυτό το λόγο, έχει προστεθεί ένα επιπλέον πεδίο (Big Spender) που 

έχει την τιµή Υes αν ο πελάτης έχει ξοδέψει περισσότερα από 15.000 και Νo σε διαφορετική 

περίπτωση. 

CustomerID Gender Age Income TotalSpent Bigspender 

c1 Male 30 214000 18800 Yes 

c2 Female 19 139000 15100 Yes 

c3 Male 55 50000 12400 No 

c4 Female 48 26000 8600 No 

c5 Male 63 191000 28100 Yes 

c6 Male 63 114000 20400 Yes 

c7 Male 58 38000 11800 No 

c8 Male 22 39000 5700 No 

c9 Male 49 102000 16400 Yes 

c10 Male 19 125000 15700 Yes 

c11 Male 52 38000 10600 No 

c12 Female 62 64000 15200 Yes 

c13 Male 37 66000 10400 No 

c14 Female 61 95000 18100 Yes 

c15 Male 56 44000 12000 No 

c16 Male 36 102000 13800 No 

c17 Female 57 215000 29300 Yes 

c18 Male 33 67000 9700 No 

c19 Female 26 95000 11000 No 

c20 Female 55 214000 28800 Yes 

 

Πίνακας 1.1: ένας πίνακας µε δεδοµένα πελατών 
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Χρησιµοποιώντας όρους Μηχανικής Μάθησης, οι γραµµές αποκαλούνται παραδείγµατα (examples) 

και οι στήλες γνωρίσµατα (attributes) ή κάποιες φορές χαρακτηριστικά (features). Τα γνωρίσµατα 

που έχουν αριθµητικές τιµές αποκαλούνται συνεχή (continuous), όπως τα Age, Income και 

TotalSpent). Τα γνωρίσµατα που έχουν ονοµαστικές τιµές αποκαλούνται διακριτά (discrete) 

γνωρίσµατα (όπως τα Gender και Bigspender).  

 

1.2.2 Κατηγοριοποίηση και Παλινδρόµηση (classification & regression) 
 

Οι εργασίες της κατηγοριοποίησης και της παλινδρόµησης σχετίζονται µε την πρόβλεψη της τιµής 

ενός πεδίου µε βάση τις τιµές άλλων πεδίων. Το πεδίο στόχος αποκαλείται κατηγορία (class) ή 

εξαρτηµένη µεταβλητή στη γλώσσα της στατιστικής. Τα υπόλοιπα πεδία καλούνται γνωρίσµατα 

(attributes) ή, σε ορολογία στατιστικής, ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Αν η κατηγορία είναι συνεχής, η εργασία αποκαλείται παλινδρόµηση. Αν η κατηγορία είναι διακριτή, 

η εργασία αποκαλείται κατηγοριοποίηση. Και στις δύο περιπτώσεις, η είσοδος είναι ένα σύνολο 

δεδοµένων και παράγεται ένα µοντέλο (πρότυπο ή σύνολο προτύπων). Αυτό το µοντέλο µπορεί 

στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει τις τιµές της κατηγορίας για τα νέα δεδοµένα. Ο 

συνήθης όρος «µοντελοποίηση πρόβλεψης» (predictive modeling) αναφέρεται τόσο στην 

κατηγοριοποίηση όσο και στην παλινδρόµηση. 

∆εδοµένου ενός συνόλου δεδοµένων (ενός πίνακα), µόνο ένα τµήµα του χρησιµοποιείται για το 

µοντέλο πρόβλεψης. Αυτό το τµήµα των δεδοµένων αποτελεί το σύνολο εκπαίδευσης (training set). 

Το σύνολο των δεδοµένων που αποµένει χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της ικανότητας 

πρόβλεψης του µοντέλου και αποκαλείται σύνολο δοκιµής (testing set). Το σύνολο δοκιµής 

χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση του µοντέλου πάνω σε νέα, άγνωστα δεδοµένα, ή, 

διαφορετικά, για να υπολογιστεί η εγκυρότητα των προτύπων σε νέα δεδοµένα. 

 

1.2.3 Tµηµατοποίηση (clustering) 
 

H τµηµατοποίηση περιλαµβάνει την οµαδοποίηση αντικειµένων σε κατηγορίες παρόµοιων 

αντικειµένων [18]. Ένα τµήµα (cluster) είναι µια συλλογή αντικειµένων που είναι πανοµοιότυπα και  

διαφέρουν από τα υπόλοιπα αντικείµενα των υπολοίπων τµηµάτων. ∆εδοµένου ενός συνόλου 

παραδειγµάτων, η διαδικασία της τµηµατοποίησης περιλαµβάνει την κατάτµηση των 

παραδειγµάτων σε υποσύνολα/τµήµατα. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί υψηλή οµοιότητα µεταξύ των 

αντικειµένων εντός των τµηµάτων και χαµηλή οµοιότητα µεταξύ των αντικειµένων που ανήκουν σε 

διαφορετικά τµήµατα. 

Η  τµηµατοποίηση είναι γνωστή σαν ανάλυση τµηµάτων (clustering analysis) στη Στατιστική, σαν 

τµηµατοποίηση πελατών (customer clustering segmentation) και διαχείριση των συσχετίσεων των 
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πελατών (customer relationship management) στο marketing και σαν µη επιβλεπόµενη µάθηση 

(unsupervised learning) στη Μηχανική Μάθηση. Η συµβατική τµηµατοποίηση εστιάζει στην 

ανάλυση τµηµάτων που βασίζονται στην απόσταση. Η έννοια της απόστασης (ή της οµοιότητας) 

είναι καθοριστική σε αυτό το σηµείο. Τα αντικείµενα θεωρείται ότι είναι σηµεία σε ένα χώρο µε µέτρο 

την απόσταση. Στην τµηµατοποίηση µε βάση τις αρχές (conceptual  clustering), παράγεται µια 

συµβολική αναπαράσταση των τµηµάτων που προκύπτουν σε συνδυασµό µε την κατάτµηση σε 

τµήµατα. Εποµένως, µπορούµε να σκεφτούµε ότι κάθε τµήµα είναι µια αρχή (όπως περίπου µια 

κατηγορία σε µια κατηγοριοποίηση). 

 

1.2.4 Ανάλυση της συσχέτισης (association analysis) 
 

Η ανάλυση της συσχέτισης [16] είναι η διαδικασία της ανακάλυψης κανόνων συσχέτισης. Η 

ανάλυση του «καλαθιού της αγοράς» (market basket analysis) ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για την 

ανάπτυξη της ανάλυσης της συσχέτισης. Οι κανόνες συσχέτισης καθορίζουν τις συσχετίσεις µεταξύ 

των περισσότερο συνηθισµένων υποσυνόλων στοιχείων (πρόκειται για σύνολα από στοιχεία που 

συχνά εµφανίζονται µαζί σε µια συναλλαγή, όπως για παράδειγµα το ψωµί και το βούτυρο στο 

καλάθι ενός αγοραστή). 

Η ανάλυση της συσχέτισης συνήθως περιλαµβάνει δύο βήµατα: Πρώτα, βρίσκονται όλα τα 

συνηθισµένα υποσύνολα στοιχείων. Ένα υποσύνολο είναι συνηθισµένο αν εµφανίζεται τουλάχιστον 

σε ένα προκαθορισµένο ποσοστό s (το οποίο αποκαλείται υποστήριξη - support) σε όλες τις 

συναλλαγές (transactions). Στη συνέχεια, δηµιουργούνται κανόνες συσχέτισης του τύπου Χ�Υ, 

όπου τα Χ και Υ είναι συνηθισµένα υποσύνολα στοιχείων, αν η βεβαιότητα του κανόνα (το ποσοστό 

των συναλλαγών που περιέχουν το Χ και το Υ) περνά ένα κατώφλι c. 

 

1.2.5 Άλλες εργασίες που σχετίζονται µε την Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Οι παραπάνω τρεις εργασίες Εξόρυξης ∆εδοµένων συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη προσοχή από 

τις εργασίες που σχετίζονται µε την Εξόρυξη ∆εδοµένων. Οι αλγόριθµοι που εκτελούν αυτές τις 

εργασίες συµπεριλαµβάνονται συνήθως στα εργαλεία DM. Η κατηγοριοποίηση και η παλινδρόµηση 

έχουν ως στόχο την πρόβλεψη ενώ η ανάλυση τµηµάτων και η ανάλυση συσχέτισης έχουν ως 

στόχο την περιγραφή. Η αποκάλυψη των υποοµάδων είναι το όριο µεταξύ των εργασιών που έχουν 

ως στόχο την πρόβλεψη και αυτών που έχουν ως στόχο την περιγραφή. Πολλές επιπλέον εργασίες 

που σχετίζονται µε την Εξόρυξη ∆εδοµένων, αποσκοπούν στην περιγραφή, π.χ. ο χαρακτηρισµός 

και η διάκριση των δεδοµένων (characterization and discrimination), η outlier ανάλυση (outlier 

analysis) καθώς και η ανάλυση της εξέλιξης (evolution analysis).  Στη συνέχεια, παρέχεται µια µικρή 

περιγραφή καθενός από τα προαναφερόµενα. 
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Ο χαρακτηρισµός των δεδοµένων συγκεντρώνει τα γενικά χαρακτηριστικά (ή γνωρίσµατα) της 

κατηγορίας στόχου των δεδοµένων. Αυτή η κατηγορία κατά βάση σχηµατίζεται µε τη βοήθεια ενός 

ερωτήµατος στη βάση δεδοµένων (query). Τα δεδοµένα σύνοψης (summarization data) συνήθως 

παράγονται χρησιµοποιώντας βασικές στατιστικές µεθόδους ή µε χρήση συνάθροισης 

(aggregation) στο OLAP (On–Line Analytical Processing) και µπορούν να αναπαρασταθούν µε 

πολλούς γραφικούς τρόπους, όπως τα διαγράµµατα πίτας ή τα ραβδογράµµατα. Η διάκριση των 

δεδοµένων συγκρίνει τα γενικά χαρακτηριστικά (όπως αυτά παράγονται από τον χαρακτηρισµό 

τους) της κατηγορίας στόχου µε εκείνα µιας δεδοµένης αντίθετης κατηγορίας (ή καθεµιάς από τις 

κατηγορίες ενός συνόλου από αντίθετες κατηγορίες).  

Η outlier ανάλυση ασχολείται µε την εύρεση αντικειµένων µέσα στα δεδοµένα τα οποία δεν 

ταιριάζουν µε την συµπεριφορά ή το µοντέλο των δεδοµένων. Αυτά τα αντικείµενα καλούνται 

outliers. Οι outliers παρουσιάζουν ενδιαφέρον διότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για παράδειγµα, 

στην περίπτωση ψευδούς ανίχνευσης. Μπορούν να εντοπισθούν όταν, εξετάζοντας όλα τα 

αντικείµενα, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αντικείµενα που είτε βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη απόσταση 

από τα τµήµατα των δεδοµένων είτε δείχνουν µεγάλες διαφορές στα χαρακτηριστικά που 

παρατηρούνται κατά µέσο όρο στα αντικείµενα του συνόλου των δεδοµένων. 

Η ανάλυση εξέλιξης περιγράφει και µοντελοποιεί την κανονικότητα (regularity) ή τις τάσεις των 

οποίων η συµπεριφορά αλλάζει κατά την πάροδο του χρόνου. Περιλαµβάνει αλλαγή και ανίχνευση 

της απόκλισης, η οποία επικεντρώνει στην αποκάλυψη των περισσότερο σηµαντικών αλλαγών στα 

δεδοµένα σε σχέση µε τις προηγούµενες τιµές που µετρήθηκαν. 

1.3 Πρότυπα (patterns) 
 

Τα πρότυπα (patterns) είναι ιδιαίτερα σηµαντικά τόσο για το πεδίο του DM όσο και για το πεδίο της 

KDD. Οι αλγόριθµοι DM αναζητούν πρότυπα σε σύνολα από δεδοµένα. Τα πρότυπα που 

αποκαλύπτονται και είναι έγκυρα, ενδιαφέροντα και χρήσιµα µπορούν να αποκαλούνται γνώση. 

Οι Frawley et. al. [14] ορίζουν ότι ένα πρότυπο σε ένα σύνολο δεδοµένων είναι µια δήλωση που 

περιγράφει συσχετίσεις σε ένα υποσύνολο του συνόλου δεδοµένων µε κάποια βεβαιότητα, έτσι 

ώστε η δήλωση να είναι µε κάποιο τρόπο περισσότερο απλή από την απαρίθµηση όλων των 

γεγονότων στο σύνολο των δεδοµένων. Εποµένως, ένα πρότυπο υποδιαιρεί το σύνολο των 

δεδοµένων, καθώς αναφέρεται σε ένα τµήµα αυτών, και περιλαµβάνει µια χωρική όψη η οποία 

µπορεί να αναπαρασταθεί.  

Ο ίδιος τύπος προτύπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικούς αλγορίθµους DM που 

αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα. Για παράδειγµα τα δέντρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για κατηγοριοποίηση, παλινδρόµηση ή τµηµατοποίηση και, οµοίως, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

πρότυπα που βασίζονται στην απόσταση. 
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1.3.1 Εξισώσεις 
 

Η Στατιστική είναι ένας από τους κυριότερους επιστηµονικούς κλάδους στους οποίους βρίσκουν 

εφαρµογή οι αλγόριθµοι Εξόρυξης ∆εδοµένων. Ένα µοντέλο πρόβλεψης στη Στατιστική συνήθως 

παίρνει την µορφή µιας εξίσωσης. 

Τα Γραµµικά Μοντέλα προβλέπουν την τιµή µιας µεταβλητής στόχου (εξαρτηµένης) µε ένα 

γραµµικό συνδυασµό των µεταβλητών εισόδου (ανεξάρτητων). Τρία γραµµικά µοντέλα που 

προβλέπουν την τιµή της µεταβλητής TotalSpent αναπαρίστανται από τις Εξισώσεις 1.1-1.3. Αυτές 

έχουν προκύψει χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση στα δεδοµένα του Πίνακα 1.1. 

TotalSpent = 189,5275*Age +7146,89   (1.1) 

TotalSpent = 0,093*Income +6119,74   (1.2) 

TotalSpent = 189,126* Age +0,0932*Income -2420,67 (1.3) 

Οι γραµµικές εξισώσεις που περιλαµβάνουν δύο µεταβλητές (όπως οι 1.1 και 1.2) µπορούν να 

αναπαρασταθούν σαν ευθείες γραµµές σε ένα χώρο δύο διαστάσεων (Εικ. 1.1). Οι γραµµικές 

εξισώσεις που περιλαµβάνουν τρεις µεταβλητές (όπως η 1.3) µπορούν να αναπαρασταθούν σαν 

επίπεδες επιφάνειες σε ένα χώρο τριών διαστάσεων. Οι γραµµικές εξισώσεις, σε γενικές γραµµές, 

αναπαρίστανται σαν υπερεπίπεδα σε πολυδιάστατους χώρους. Οι µη-γραµµικές εξισώσεις 

αναπαρίστανται από καµπύλες, επιφάνειες και υπερεπιφάνειες. 

Σηµειώνεται ότι οι εξισώσεις (ή ακόµη και οι ανισότητες) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για 

κατηγοριοποίηση. Αν η τιµή της έκφρασης 0,093*Income +6119,74 είναι µεγαλύτερη από 15000, 

µπορούµε να προβλέψουµε ότι η τιµή της µεταβλητής BigSpender θα είναι Yes. Τα σηµεία για τα 

οποία προβλέπεται η απάντηση Yes είναι αυτά τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γραµµή 

παλινδρόµησης στο αριστερό τµήµα της εικόνας 1.1. 

 
Εικόνα 1.1 : ∆ύο γραµµές παλινδρόµησης οι οποίες προβλέπουν την τιµή της µεταβλητής TotalSpent από 
κάθε µία από τις µεταβλητές Age και Income αντίστοιχα. Τα σηµεία αντιστοιχούν στα παραδείγµατα 
εκµάθησης (training examples). 
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1.3.2 ∆έντρα απόφασης 
 

Τα δέντρα απόφασης είναι ιεραρχικές δοµές όπου κάθε εσωτερικός κόµβος περιλαµβάνει έναν 

έλεγχο πάνω σε ένα γνώρισµα, κάθε κλαδί αντιστοιχεί στο αποτέλεσµα αυτού του ελέγχου και κάθε 

φύλλο δίνει µια πρόγνωση για την τιµή της µεταβλητής της κατηγορίας. Ανάλογα µε το αν 

ασχολούµαστε µε ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης ή παλινδρόµησης, το δέντρο απόφασης 

καλείται δέντρο κατηγοριοποίησης ή παλινδρόµησης αντίστοιχα. ∆ύο δέντρα κατηγοριοποίησης που 

προκύπτουν από το σύνολο δεδοµένων του πίνακα 1.1 παρουσιάζονται στην εικόνα 1.2. Ένα 

παράδειγµα ενός δέντρου παλινδρόµησης που επίσης προκύπτει από το σύνολο δεδοµένων του 

πίνακα 1.1 παρουσιάζεται στην εικόνα 1.3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.2: ∆ύο δέντρα κατηγοριοποίησης που προβλέπουν την τιµή της µεταβλητής BigSpender από τις 
µεταβλητές Age και Income, και Age και Gender, αντίστοιχα. 
 
Τα φύλλα των δέντρων παλινδρόµησης περιλαµβάνουν σταθερές τιµές σαν προβλέψεις για την τιµή 

της κατηγορίας. Εποµένως, αναπαριστούν σταθερές συναρτήσεις. Τα δέντρα µοντελοποίησης, 

όπου τα φύλλα µπορούν να περιέχουν γραµµικά µοντέλα που προβλέπουν την τιµή της 

κατηγορίας, αναπαριστούν γραµµικές συναρτήσεις. 

Σηµειώνεται ότι τα δέντρα απόφασης αναπαριστούν ολικές κατατµήσεις του χώρου δεδοµένων 

όπου κάθε έλεγχος αντιστοιχεί σε µια διαµέριση παράλληλη προς έναν άξονα. Αυτό απεικονίζεται 

στην Εικόνα 1.3. Οι περισσότεροι αλγόριθµοι επαγωγής σε δέντρα απόφασης χρησιµοποιούν 

τέτοιες διαµερίσεις παράλληλους προς έναν άξονα αλλά υπάρχουν και λίγοι αλγόριθµοι που 

χρησιµοποιούν διαµερίσεις κατά µήκος γραµµών που δεν απαιτείται να είναι παράλληλες προς 

κάποιον άξονα ή διαµοιράζουν τα δεδοµένα κατά µήκος µη-γραµµικών καµπυλών.  
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Εικόνα 1.3: Ένα δέντρο παλινδρόµησης και η κατάτµηση του χώρου δεδοµένων όπως αυτή επιβάλλεται από 
το δέντρο. Το δέντρο προβλέπει την τιµή της µεταβλητής TotalSpent από τις µεταβλητές Age και Income. 
 

1.3.3 Κανόνες πρόβλεψης 
 

Θα χρησιµοποιήσουµε τη λέξη «κανόνας» για να αναφερθούµε σε πρότυπα της µορφής «ΑΝ 

σύζευξη υποθέσεων ΤΟΤΕ συµπέρασµα». Οι διακριτές συνθήκες της σύζευξης θα είναι έλεγχοι που 

αφορούν τις τιµές των διακριτών ορισµάτων, όπως «Income <= 108000» ή «Gender = άνδρας». Για 

τους κανόνες πρόβλεψης, το συµπέρασµα δίνει µια πρόβλεψη για την τιµή της µεταβλητής-στόχου 

(κατηγορία). 

Αν έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης, το συµπέρασµα αναθέτει µια από 

τις πιθανές διακριτές τιµές στην κατηγορία, για παράδειγµα «BigSpender = No». Ένας κανόνας έχει 

εφαρµογή σε ένα παράδειγµα αν η σύζευξη των υποθέσεων πάνω στα γνωρίσµατα ικανοποιείται 

από τις συγκεκριµένες τιµές των γνωρισµάτων αυτών στο συγκεκριµένο παράδειγµα. Κάθε κανόνας 

αντιστοιχεί σε ένα υπερορθογώνιο στο χώρο δεδοµένων, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.4. 

Οι κανόνες πρόβλεψης µπορεί να είναι ταξινοµηµένοι ή µη ταξινοµηµένοι. Οι µη ταξινοµηµένοι 

κανόνες εξετάζονται ξεχωριστά και πολλοί από αυτούς µπορεί να εφαρµόζονται σε ένα νέο 

παράδειγµα το οποίο χρειάζεται να ταξινοµήσουµε. Στην περίπτωση που δύο κανόνες, οι οποίοι 

υποδηλώνουν διαφορετικές κατηγορίες, εφαρµόζονται στον ίδιο αριθµό παραδειγµάτων, απαιτείται 

ένας µηχανισµός επίλυσης συγκρούσεων. Συνήθως υπάρχει ένας προκαθορισµένος κανόνας του 

οποίου η πρόταση λαµβάνεται υπόψη αν δεν εφαρµόζεται κανένας άλλος κανόνας. 

Οι ταξινοµηµένοι κανόνες σχηµατίζουν µία λίστα αποφάσεων, όπως αυτή αποκαλείται. Οι κανόνες 

στη λίστα εξετάζονται από την αρχή προς το τέλος της λίστας. Ο πρώτος κανόνας που έχει 

εφαρµογή στο συγκεκριµένο παράδειγµα χρησιµοποιείται για να προβλέψει την τιµή της 

κατηγορίας. Και πάλι, υπάρχει ένας προκαθορισµένος κανόνας (ο τελευταίος κανόνας στη λίστα 

των αποφάσεων) µε µία κενή προϋπόθεση, ο οποίος εφαρµόζεται σε ένα παράδειγµα όταν δεν 

είναι εφαρµόσιµος κανένας άλλος κανόνας. 

108000 

Income 

Age 12000 

26700 
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>42.5 ≤42.5 

>108000 ≤108000 
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Income 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          22 

 
Εικόνα 1.4: Μία κατάτµηση του χώρου δεδοµένων επαγόµενη από µια ταξινοµηµένη λίστα κανόνων, όπως 
αυτή προκύπτει από τα δεδοµένα του πίνακα 1.1. Η γραµµοσκιασµένη περιοχή αντιστοιχεί στον πρώτο 
κανόνα της λίστας «αν Income <=102000 και Age <=58 τότε BigSpender=Νο», ενώ το υπόλοιπο του χώρου 
δεδοµένων καλύπτεται από τον κανόνα BigSpender = Yes. 
 

Μία ταξινοµηµένη και µία µη-ταξινοµηµένη λίστα κανόνων δίνεται στον πίνακα 1.2 και οι δύο λίστες 

προκύπτουν µε χρήση ενός αλγορίθµου κάλυψης (covering algorithm). Η ταξινοµηµένη λίστα 

κανόνων της εικόνας 1.4 έχει προκύψει από το δέντρο απόφασης στο αριστερό µέρος της εικόνας 

1.2. Σηµειώνεται ότι κάθε ένα από τα φύλλα του δέντρου κατηγοριοποίησης αντιστοιχεί σε έναν 

κανόνα κατηγοριοποίησης. Υπάρχουν επίσης κανόνες παλινδρόµησης, αν και είναι λιγότερο 

συνηθισµένοι στην πράξη, που, για παράδειγµα, µπορούν να προκύψουν µετασχηµατίζοντας τα 

δέντρα παλινδρόµησης σε κανόνες.  

 

 

Πίνακας 1.2  Μία ταξινοµηµένη και µία µη-ταξινοµηµένη λίστα κανόνων κατηγοριοποίησης οι οποίοι 
προκύπτουν από τα δεδοµένα του πίνακα 1.1. 
 

 

Ταξινοµηµένοι κανόνες 

IF Age <60 AND Income <81000 THEN BigSpender = No ELSE 
IF Age>42 THEN BigSpender = Yes ELSE 
IF Income>113500 THEN BigSpender = Yes ELSE 
DEFAULT BigSpender = No 

Μη-Ταξινοµηµένοι κανόνες 

IF Income >108000 THEN BigSpender = Yes 
IF Age ≥49 AND Income > 57000 THEN BigSpender = Yes 
IF Age ≤56 AND Income < 98500 THEN BigSpender = No 
IF Income <51000 THEN BigSpender = No 
IF 33<Age≤42 THEN BigSpender = No 
DEFAULT BigSpender = Yes 

IF Income ≤ 102000 AND Age ≤ 58 
THEN BigSpender = No 
ELSE 

Default BigSpender = Yes 

102000 

 
 

No 

Age 

58 

Yes 
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1.3.4 Κανόνες συσχέτισης 
 

Αντίθετα από τους κανόνες πρόβλεψης, οι κανόνες συσχέτισης δεν εστιάζουν στην πρόβλεψη της 

τιµής µιας µεταβλητής-στόχου. Αυτό σηµαίνει ότι τα τµήµατα συµπεράσµατος διαφορετικών 

κανόνων συσχέτισης τα οποία προέρχονται από τα ίδια δεδοµένα είναι πιθανό να αφορούν 

διαφορετικά γνωρίσµατα/µεταβλητές ή ακόµη πολλαπλές µεταβλητές. Οι κανόνες συσχέτισης έχουν 

τη µορφή X�Y, όπου τα X, Y είναι συζεύξεις από συνθήκες. 

Στην αρχική µορφή των κανόνων συσχέτισης, τα X και Y είναι σύνολα, όπως για παράδειγµα X = 

{λουκάνικα, µουστάρδα} και Y = {µπίρα}, µε το Χ�Υ να υποδηλώνει ότι το καλάθι µιας αγοράς που 

περιέχει όλα τα στοιχεία του Χ είναι πιθανό να περιέχει και όλα τα στοιχεία του Υ. Αυτό υποθέτει µια 

αραιή σχεσιακή αναπαράσταση: Κάθε καλάθι θα περιέχει µόνο µερικά στοιχεία από το συνολικά 

µεγάλο αριθµό των πιθανών στοιχείων. Μία αναπαράσταση σε πίνακα θα είχε ένα γνώρισµα για 

κάθε πιθανό στοιχείο, το οποίο θα είχε την τιµή 1 αν το στοιχείο ήταν στο καλάθι και την τιµή 0 

διαφορετικά. 

 

Πίνακας 1.3: Ένα σύνολο από κανόνες συσχέτισης όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του πίνακα 1.1. Οι 
συνεχείς µεταβλητές Age και Income έχουν διακριτοποιηθεί σε τέσσερα διαστήµατα η κάθε µία. 
 

Η ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης σε έναν πίνακα µε δυαδικά γνωρίσµατα είναι, εποµένως, 

εννοιολογικά, το ίδιο σαν να τους ανακαλύπτουµε σε µία αραιή σχεσιακή αναπαράσταση. Οι 

αλγόριθµοι για την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης µπορούν εύκολα να επεκταθούν για να 

διαχειριστούν γνωρίσµατα µε περισσότερες από δύο τιµές. Ωστόσο, τα συνεχή γνωρίσµατα πρέπει 

να διακριτοποιηθούν πριν την εφαρµογή της ανακάλυψης κανόνων συσχέτισης. 

Ένα σύνολο από κανόνες συσχέτισης που ανακαλύφθηκαν στα δεδοµένα του πίνακα 1.1, µετά τη 

διακριτοποίηση των γνωρισµάτων Age και Income δίνεται στον Πίνακα 1.3. Όλοι οι κανόνες έχουν 

µια βεβαιότητα 100% και υποστήριξη τουλάχιστον 15%: για κάθε ένα από τα σύνολα στοιχείων Χ, Υ 

έτσι ώστε Χ�Υ να είναι στον Πίνακα 1.3. Το Υ εµφανίζεται σε όλες τις συναλλαγές (transactions) 

που εµφανίζεται το Χ και το ΧUΥ εµφανίζεται τουλάχιστον σε τρεις (=15%*20) συναλλαγές. 

Σηµειώνεται ότι ένα σύνολο στοιχείων αντιστοιχεί σε µία σύζευξη από συνθήκες και µια συναλλαγή 

αντιστοιχεί σε ένα παράδειγµα. Ένα σύνολο στοιχείων που εµφανίζεται σε µία συναλλαγή 

αντιστοιχεί σε µία σύζευξη από συνθήκες οι οποίες είναι αληθείς για ένα παράδειγµα. 

1. {Gender = Male, Income=’(-inf-73250]’}�{BigSpender = No} 
2. {Gender=Female, Age=’(52-inf)’}�{BigSpender=Yes} 
3. {Income=’(167750-inf)’}�{BigSpender=Yes} 
4. {Age=’(52-inf)’, BigSpender=No}� {Gender=Male, Income=’(-inf-73250]’} 
5. {Gender = Male, Age=’(52-inf)’, Income=’(-inf-73250]’} �{BigSpender= No} 
6. {Gender = Male, Age=’(52-inf)’, BigSpender= No }�{ Income=’(-inf-73250]’} 
7. {Age=’(52-inf)’, Income=’(-inf-73250]’, BigSpender=No}� {Gender=Male} 
8. {Age=’(52-inf)’, Income=’(167750-inf)’}� {BigSpender=Yes } 
9. {Age=’(52-inf)’, BigSpender=No}� {Income=’(-inf-73250]’} 
10. {Age=’(52-inf)’, BigSpender=No}� {Gender=Male} 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          24 

Οι µισοί από τους κανόνες συσχέτισης του Πίνακα 1.3 είναι κανόνες ταξινόµησης που προβλέπουν 

την τιµή της κατηγορίας BigSpender (κανόνες 1, 2, 3, 5 και 8). Ωστόσο, οι υπόλοιποι µισοί, 

προβλέπουν τις τιµές των µεταβλητών Gender και Income, µε τον κανόνα 4 να προβλέπει τις τιµές 

και των δύο. Ο κανόνας 4 συνεπάγεται ότι ένα άτοµο µε ηλικία µεγαλύτερη από 52 το οποίο δεν 

είναι BigSpender θα είναι άντρας µε εισόδηµα λιγότερο από 73250. 

 

1.3.5 Στιγµιότυπα, αποστάσεις και διαµερίσεις 
 

Οι µέθοδοι για πρόβλεψη που βασίζονται στα στιγµιότυπα ή στον κοντινότερο γείτονα απλά 

αποθηκεύουν όλα τα παραδείγµατα εκπαίδευσης και δεν επιτελούν κάποια γενίκευση κατά τη 

διάρκεια του χρόνου εκπαίδευσης. Τα δεδοµένα από την πλευρά τους δεν αποτελούν ουσιαστικά 

ένα πρότυπο, καθώς τα πρότυπα απαιτείται να είναι πιο απλά από την απλή απαρίθµηση όλων των 

γεγονότων στα δεδοµένα [14]. Σε τέτοιες µεθόδους, ιδιαίτερη σηµασία έχει η έννοια της απόστασης 

(ή αντίστροφα, της οµοιότητας) µεταξύ δύο παραδειγµάτων. Η απόσταση είναι επίσης ιδιαίτερα 

σηµαντική για την τµηµατοποίηση, όπου τα πρότυπα τα οποία αποκαλύπτονται από τους 

αλγορίθµους Εξόρυξης ∆εδοµένων είναι διαµερίσεις του συνόλου των δεδοµένων εκπαίδευσης. 

Αν τα παραδείγµατα έχουν µόνο συνεχή γνωρίσµατα, τότε µπορεί να θεωρηθούν σαν σηµεία σε 

έναν ευκλείδειο χώρο και µπορεί να εφαρµοστεί η µέτρηση της ευκλείδειας απόστασης. ∆εδοµένων 

δύο παραδειγµάτων ( )1 nx x ,...,x=  και ( )1 ny y ,..., y=  η ευκλείδεια απόστασή τους υπολογίζεται σαν 

d(x,y)= ( )2

1

n

i i
i

x y .
=

−∑  Σηµειώνεται ότι αυτό δεν ισχύει για διακριτά γνωρίσµατα και επίσης δεν 

λαµβάνονται υπόψη διαφορές στην κλίµακα µεταξύ των γνωρισµάτων. Ένας πιο γενικός ορισµός 

υπολογίζει την απόσταση σαν  

( ) ( )
2

1

distance  = difference
n

i i i
i

x.y w x , y
=

×   ∑  

 

όπου iw  είναι ένα µη αρνητικό βάρος το οποίο ανατίθεται στο γνώρισµα iA  και η διαφορά µεταξύ 

των τιµών των γνωρισµάτων καθορίζεται ως ακολούθως.  

( )
i

i

,  αν το γνώρισµα  είναι συνεχές,

difference , 0 ,  αν το γνώρισµα  είναι διακριτό και ,

1 ,  διαφορετικά.

i i

i i i i

x y A

x y A x y

 −


= =



 

Τα βάρη επιτρέπουν να λαµβάνεται υπόψη η διαφορετική σηµασία των γνωρισµάτων σε σχέση µε 

την εργασία που εκτελείται κάθε φορά, µετά την κανονικοποίηση των συνεχών γνωρισµάτων.  

Η έννοια της απόστασης χρησιµοποιείται τόσο για πρόβλεψη (µέθοδοι που βασίζονται στα 

στιγµιότυπα και στον πιο κοντινό γείτονα) όσο και για τµηµατοποίηση (ειδικά για τµηµατοποίηση 
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που βασίζεται στην απόσταση αλλά και για εννοιολογική τµηµατοποίηση). Το αποτέλεσµα της 

τµηµατοποίησης είναι µια διαµέριση του συνόλου εκπαίδευσης σε υποσύνολα. Αυτό µπορεί να είναι 

µια επίπεδη διαµέριση (για παράδειγµα µια διαµέριση µε ένα σταθερό αριθµό τµηµάτων) ή ένα 

σύνολο από διαµερίσεις ιεραρχικά οργανωµένες σε ένα δέντρο (όπου ένα τµήµα σε µια διαµέριση 

υποδιαιρείται σε διάφορετικά υποτµήµατα από ότι σε µια άλλη διαµέριση). Ένα παράδειγµα του 

τελευταίου δίνεται στην εικόνα 1.5 όπου η διαµέριση του κορυφαίου επιπέδου περιλαµβάνει µόνο 

ένα τµήµα και η διαµέριση του επόµενου επιπέδου περιλαµβάνει δύο τµήµατα (ένα από τα οποία 

είναι [c1, c5, c17, c20]). Ένα γράφηµα σαν και αυτό της εικόνας 1.5 καλείται δενδρόγραµµα και 

προκύπτει από την ιεραρχική συσσωρευτική τµηµατοποίηση. 

  

 
Εικόνα 1.5: Ένα δενδρόγραµµα που αναπαριστά την ιεραρχική τµηµατοποίηση του συνόλου δεδοµένων του 
πίνακα 1.1. Η µέτρηση της απόστασης λαµβάνει υπόψη τα Gender, Age και Income (µη κανονικοποιηµένο). 
Η απόσταση στην οποία ενώνονται δύο τµήµατα µπορεί να βρεθεί από τον κάθετο άξονα. 
 

1.3.6 Πιθανοτικά µοντέλα 
 

Τα πιθανοτικά µοντέλα περιγράφουν πιθανοτικές αλληλοεξαρτήσεις µεταξύ των µεταβλητών. Τα 

Bayesian δίκτυα είναι µια πολύ διάσηµη κατηγορία πιθανοτικών µοντέλων, εξαιτίας του ισχυρού 

φορµαλισµού στην αναπαράσταση και της διαισθητικής γραφικής αναπαράστασης. Τα Bayesian 

δίκτυα είναι επίσης γνωστά σαν δίκτυα πίστης, πιθανοτικά δίκτυα και πιθανοτικά γραφικά µοντέλα. 

Στη συνέχεια παρατίθεται µια σύνοψη των Bayesian δικτύων και του Bayesian ταξινοµητή (µια 

ειδική περίπτωση Bayesian δικτύων), ο οποίος χρησιµοποιείται πολύ συχνά. 

Ένα Bayesian δίκτυο είναι ένα κατευθυνόµενο άκυκλο γράφηµα όπου οι κόµβοι αναπαριστούν 

τυχαίες µεταβλητές και τα τόξα αναπαριστούν πιθανοτικές αλληλοεξαρτήσεις. Αν ένα τόξο είναι 

σχεδιασµένο από τον κόµβο Α στον κόµβο Β τότε ο κόµβος Α είναι ένας πατέρας του κόµβου Β. 

Κάθε µεταβλητή εξαρτάται πιθανοτικά από τους απογόνους της. Κάθε µεταβλητή είναι υπό 
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συνθήκες ανεξάρτητη από τους µη απογόνους της, δεδοµένων των τιµών των γονέων της. Ένας 

πίνακας δεσµευµένων πιθανοτήτων συσχετίζεται µε κάθε µεταβλητή, καθορίζοντας την κατανοµή 

της δεσµευµένης πιθανότητας ( )P B | A , όπου { }1 nA A ,...,A=  είναι το σύνολο των γονέων του B . 

Τα παραπάνω δύο γνωρίσµατα των Bayesian δικτύων επιτρέπουν τη συµπαγή αναπαράσταση των 

δεσµευµένων πιθανοτικών κατανοµών πάνω σε ένα δεδοµένο σύνολο µεταβλητών, δεδοµένου ότι 

κάθε µεταβλητή έχει ένα σχετικά µικρό αριθµό από γονείς. 

Τα Bayesian δίκτυα επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων για οποιοδήποτε υποσύνολο 

µεταβλητών, δεδοµένων στοιχείων που σχετίζονται µε οποιοδήποτε άλλο υποσύνολο. Για την 

κατηγοριοποίηση χρησιµοποιούνται πολύ περισσότερο τα πιθανοτικά µοντέλα όπου µπορούν να 

εξαχθούν συµπεράσµατα µόνο σε σχέση µε τη µεταβλητή της κατηγορίας, δεδοµένων στοιχείων 

που σχετίζονται µε τα γνωρίσµατα. Ένα τέτοιο µοντέλο είναι και ο απλός Bayesian ταξινοµητής. Ο 

απλός ταξινοµητής αντιστοιχεί σε ένα Bayesian δίκτυο όπου υπάρχουν τόξα από τη µεταβλητή της 

κατηγορίας σε καθένα από τα γνωρίσµατα, όπως φαίνεται στην Eικόνα 1.6. 

 

 
Εικόνα 1.6  Ένας απλός ταξινοµητής Bayesian όπως αυτός αναπαρίσταται σαν δίκτυο Bayesian. Οι αριθµοί 
στον πίνακα BigSpender αναπαριστούν τις πιθανότητες για τις δύο τιµές τις κατηγορίας. Οι αριθµοί στους 
άλλους πίνακες τις υπό συνθήκη πιθανότητες των Gender, Age και Income δεδοµένης της τιµής του 
BigSpender. Τα Age και Income έχουν διακριτοποιηθεί σε τέσσερα διαστήµατα το καθένα. 
 

Age Group 

BigSpender   <30   30-41   41-52   >52 

Yes    0.29   0.07   0.14   0.05 
No    0.21   0.29   0.21   0.29 

Income Group 

BigSpender   <73250   73250-120500   120500-167750   >167750 

Yes    0.14  0.29          0.21                  0.36 
No    0.64       0.22                 0.07                  0.07 

Gender Group 

BigSpender   Male Female 

Yes    0.5 0.5 
No    0.75 0.25 

BigSpender 

Yes           No 

0.5        0.5 
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Η Eικόνα 1.6 αναπαριστά τις πιθανοτικές κατανοµές της κατηγορίας ( )P C  και τις κατανοµές της 

υπό συνθήκη πιθανότητας ( )P A|C  για τα γνωρίσµατα, δεδοµένης της κατηγορίας για το 

πρόβληµα ταξινόµησης που σχετίζεται µε την πρόβλεψη του BigSpender από τα Gender, Age και 

Income όπως υπολογίσθηκε από τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Οι δύο κατηγορίες (Yes και No) είναι 

εξαρχής ισοπίθανες (πίνακας BigSpender). Ένα άτοµο το οποίο είναι BigSpender είναι ισοπίθανο 

να είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά ένα άτοµο που δεν είναι BigSpender είναι περισσότερο πιθανό να 

είναι άντρας (0,75) απ’ ότι γυναίκα (0,25) (Πίνακας Gender).  

Για τα συνεχή γνωρίσµατα, έχουµε δύο επιλογές. Η µία είναι να τα διακριτοποιήσουµε και να 

αναπαραστήσουµε τους πίνακες µε τις υπό συνθήκη πιθανότητες, όπως στην Eικόνα 1.6. Η άλλη 

επιλογή είναι να γίνουν υποθέσεις σχετικά µε την κατανοµή: για παράδειγµα να υποθέσουµε ότι οι 

κατανοµές των υπό συνθήκη πιθανοτήτων είναι κανονικές και να αποθηκεύσουµε τις παραµέτρους 

(µέση τιµή και τυπική απόκλιση) αυτών των κατανοµών. Κάνοντας αυτήν την υπόθεση βρίσκουµε 

ότι για BigSpender = Yes, η µεταβλητή Age έχει µέση τιµή 47 8,µ =  και τυπική απόκλιση 18 1,σ = , 

ενώ η µεταβλητή Income  έχει 147 300.µ =  και 56 560.σ = .  Για BigSpender = No, η µεταβλητή Age 

έχει µέση τιµή 42 3,µ =  και τυπική απόκλιση 13 1,σ = , ενώ η µεταβλητή Income  έχει 56 500.µ =  

και 25 554.σ = . 

 

1.4 Βασικοί αλγόριθµοι 
 

Στο προηγούµενο κοµµάτι περιγράφηκαν διάφοροι τύποι προτύπων που µπορούν να βρεθούν στα 

δεδοµένα. Αυτό το κοµµάτι περιγράφει µερικούς βασικούς αλγορίθµους που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να βρεθούν πρότυπα µέσα στα δεδοµένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

αυτό περιλαµβάνει ευριστική αναζήτηση σε ένα χώρο πιθανών προτύπων του επιλεγµένου τύπου. 

 

1.4.1 Γραµµική και πολλαπλή παλινδρόµηση 
 

Η γραµµική παλινδρόµηση είναι η πιο απλή µορφή παλινδρόµησης [17]. H παλινδρόµηση δύο 

µεταβλητών (bivariate regression) υποθέτει ότι η µεταβλητή κατηγορίας µπορεί να εκφραστεί σαν 

γραµµική συνάρτηση ενός γνωρίσµατος, για παράδειγµα C a A= + β . ∆εδοµένου ενός συνόλου 

δεδοµένων, οι συντελεστές a  και β  µπορούν να υπολογιστούν χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων, η οποία ελαχιστοποιεί το σφάλµα ( )2

1

n

i i
i

c a
=

− −∑ βα  µεταξύ των τιµών ic  

που µετρήθηκαν για το C  και των τιµών που υπολογίστηκαν µε τις τιµές ia  του A  (οι οποίες και 

µετρήθηκαν µε χρήση της παραπάνω εξίσωσης). Εποµένως έχουµε: 
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β = 
2

1 1

n n_ _ _

i i i
i i

a a c c / a a
= =

    − − −    
    

∑ ∑   

_ _

a c= − β α  

όπου 
_

a  είναι η µέση τιµή των 1 na ,...,a  και 
_

c  είναι η µέση τιµή των 1 nc ,...,c  . 

Η πολλαπλή παλινδρόµηση επεκτείνει τη γραµµική παλινδρόµηση για να επιτρέπει τη χρήση 

περισσοτέρων του ενός γνωρισµάτων. Η µεταβλητή κατηγορίας µπορεί να εκφραστεί σαν γραµµική 

συνάρτηση ενός διανύσµατος πολλαπλών διαστάσεων, για παράδειγµα, 
1

n

i i
i

C A
=

=∑β . Αυτός ο 

τύπος προϋποθέτει ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή και οι ανεξάρτητες µεταβλητές έχουν µέση τιµή 0 

(το οποίο επιτυγχάνεται µε τον µετασχηµατισµό των µεταβλητών – η µέση τιµή της µεταβλητής 

αφαιρείται από κάθε τιµή που µετρήθηκε γι’ αυτή τη µεταβλητή). Η µέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων µπορεί να εφαρµοστεί για να βρεθούν οι συντελεστές iβ . Αν γράψουµε την εξίσωση 

1

C
n

i i
i

A
=

=∑β  στη µορφή πινάκων 
_

C A= β , όπου 1

_

nC c ,...,c=  είναι το διάνυσµα των τιµών που 

µετρήθηκαν για την εξαρτηµένη µεταβλητή και A  είναι ο πίνακας των τιµών που µετρήθηκαν για τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές, µπορούµε να υπολογίσουµε το διάνυσµα των συντελεστών iβ  ως  

 

β=(ΑΤΑ)-1ΑΤC 

 

όπου χρησιµοποιούνται οι λειτουργίες της αναστροφής πίνακα ●Τ και της αντιστροφής πίνακα ●-1. Η 

χρήση µη γραµµικών µετασχηµατισµών όπως i
iA A= , 1i ,...,n,=  επιτρέπουν την εύρεση µη 

γραµµικών µοντέλων µε χρήση πολλαπλής παλινδρόµησης. Τέτοια µοντέλα είναι γραµµικά όσον 

αφορά τις παραµέτρους. 

Σηµειώνεται ότι τόσο για τη γραµµική όσο και για την πολλαπλή παλινδρόµηση, οι συντελεστές a , 

β  και iβ  µπορούν να υπολογιστούν απευθείας από έναν τύπο και δεν απαιτείται αναζήτηση στο 

χώρο των πιθανών εξισώσεων. Οι προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την εύρεση εξισώσεων [11], οι 

οποίες δεν υποθέτουν µια συγκεκριµένη µορφή συνάρτησης (functional form), ψάχνουν σε έναν 

χώρο πιθανών µορφών συναρτήσεων και αναζητούν µια κατάλληλη δοµή και συντελεστές για την 

εξίσωση. 

Η γραµµική παλινδρόµηση που, συνήθως, χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη µιας συνεχούς 

κατηγορίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει και µια διακριτή κατηγορία. Σε αυτή την 

περίπτωση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν γενικευµένα γραµµικά µοντέλα, ένας χαρακτηριστικός 

εκπρόσωπος των οποίων είναι η λογιστική παλινδρόµηση. Η πιο συνηθισµένη στατιστική τεχνική 

που εφαρµόζεται είναι το ταίριασµα των γενικευµένων γραµµικών µοντέλων [26]. 
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1.4.2 Επαγωγή από πάνω προς τα κάτω σε δέντρα απόφασης 
 

Η εύρεση του µικρότερου δέντρου απόφασης που θα ταίριαζε σε ένα συγκεκριµένο σύνολο 

δεδοµένων είναι υπολογιστικά ακριβή (ΝP). Για το λόγο αυτό, προκειµένου να χτιστούν τα δέντρα 

απόφασης χρησιµοποιείται πολλές φορές η ευριστική αναζήτηση, συνήθως άπληστη (greedy) 

ευριστική αναζήτηση1. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος για να γίνει επαγωγή σε δέντρα απόφασης είναι 

η λεγόµενη επαγωγή από πάνω προς τα κάτω (Top Down Induction of Decision Trees - TDIDT) 

[25]. Η κατασκευή του δέντρου προχωρά αναδροµικά, ξεκινώντας µε όλο το σύνολο των 

παραδειγµάτων εκµάθησης. Σε κάθε βήµα, επιλέγεται ένα γνώρισµα σαν ρίζα του (υπό)δέντρου και 

το τρέχον σύνολο εκµάθησης διαµοιράζεται σε υποσύνολα σύµφωνα µε τις τιµές του γνωρίσµατος 

που επιλέχθηκε. 

Για τα διακριτά γνωρίσµατα, δηµιουργείται ένας κλάδος του δέντρου για κάθε πιθανή τιµή του 

γνωρίσµατος. Για τα συνεχή γνωρίσµατα, επιλέγεται ένα κατώφλι και σχηµατίζονται δύο κλάδοι µε 

βάση αυτό το κατώφλι. Ο αλγόριθµος κατασκευής του δέντρου καλείται αναδροµικά για τα 

υποσύνολα των παραδειγµάτων εκµάθησης σε κάθε κλάδο. Η κατασκευή του δέντρου σταµατά 

όταν τα παραδείγµατα σε έναν κόµβο είναι ικανοποιητικά «αγνά» (δηλ. όλα είναι της ίδιας 

κατηγορίας) ή αν ικανοποιείται κάποιο άλλο κριτήριο τερµατισµού (δηλ. δεν υπάρχει κανένα άλλο 

καλό γνώρισµα για να προστεθεί σε αυτό το σηµείο). Τέτοιοι κόµβοι καλούνται φύλλα και 

προσδιορίζονται µε ετικέτα που περιλαµβάνει την τιµή της κατηγορίας. 

Για να επιλεγεί ένα γνώρισµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µετρήσεις στο βήµα της 

επιλογής γνωρίσµατος. Αυτές εξαρτώνται από το αν γίνεται επαγωγή µε δέντρο ταξινόµησης ή 

παλινδρόµησης [7]. Για την ταξινόµηση, ο Queenlan [25] χρησιµοποιεί το κέρδος της πληροφορίας, 

το οποίο είναι η αναµενόµενη µείωση στην εντροπία της τιµής της κατηγορίας που προκαλείται από 

τη γνώση της τιµής ενός δεδοµένου γνωρίσµατος. Ωστόσο, άλλες µετρήσεις επιλογής γνωρίσµατος, 

όπως ο κατάλογος Gini ή η ακρίβεια της επικρατούσας κατηγορίας, έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την 

επαγωγή δέντρων κατηγοριοποίησης. Στην επαγωγή δέντρων παλινδρόµησης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η αναµενόµενη µείωση στη διασπορά της τιµής της κατηγορίας.  

Ένας σηµαντικός µηχανισµός που χρησιµοποιείται για να αποφευχθεί η υπερπλήρωση των 

δέντρων µε δεδοµένα είναι το «κλάδεµα» των δέντρων. Το κλάδεµα µπορεί να εφαρµοστεί κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής των δέντρων (προ-κλάδεµα) ή αφού το δέντρο έχει κατασκευαστεί (µετά-

κλάδεµα). Συνήθως, για το προ-κλάδεµα µπορεί να προκαθοριστεί ένας ελάχιστος αριθµός 

παραδειγµάτων στα κλαδιά. Για το µετα-κλάδεµα µπορεί να προκαθοριστεί ένα επίπεδο 

βεβαιότητας όσον αφορά την ακρίβεια των τιµών στα φύλλα.  

                                                 
1 Η άπληστη ευριστική αναζήτηση είναι µια διαδικασία κατά την οποία σε κάθε στάδιό της πραγµατοποιείται 
µια επιλογή που µπορεί να οδηγεί σε µια τοπικά, αλλά όχι και συνολικά βέλτιστη λύση στο πρόβληµα.  
Επιλέγεται µια κορυφή τυχαία και το χτίσιµο του δένδρου ξεκινά από εκεί. 
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1.4.3 Ο αλγόριθµος κάλυψης για την επαγωγή κανόνων 
 

Στην απλούστερη περίπτωση εκµάθησης αρχών, µία από τις κατηγορίες αναφέρεται σαν θετική (τα 

παραδείγµατα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) και οι άλλες σαν αρνητικές. Για ένα πρόβληµα 

ταξινόµησης µε πολλές τιµές κατηγορίας, για κάθε κατηγορία κατασκευάζεται ένα σύνολο κανόνων. 

Όταν κατασκευάζονται κανόνες για την κατηγορία C, τα παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας 

αναφέρονται σαν θετικά και τα παραδείγµατα από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες αναφέρονται σαν 

αρνητικά. 

Ο αλγόριθµος κάλυψης λειτουργεί ως ακολούθως. Στην αρχή κατασκευάζεται ένας κανόνας που 

ταξινοµεί σωστά µερικά παραδείγµατα. Στη συνέχεια, αποµακρύνονται από το σύνολο εκµάθησης 

τα παραδείγµατα που καλύφθηκαν από αυτόν τον κανόνα και επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέχρι 

να µην υπάρχουν άλλα παραδείγµατα.  

Κατά την επανάληψη αυτής της διαδικασίας, µπορούν να ακολουθηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

για να βρεθούν ξεχωριστοί κανόνες. Μια προσέγγιση είναι να γίνει αναζήτηση, µε ευριστικό τρόπο 

και από πάνω προς τα κάτω στο χώρο των πιθανών κανόνων, δηλαδή από το γενικό στο ειδικό 

(στο επίπεδο των παραδειγµάτων που καλύφθηκαν, αυτό συνεπάγεται µετάβαση από κανόνες που 

καλύπτουν πολλά παραδείγµατα προς κανόνες που καλύπτουν λιγότερα παραδείγµατα) [9]. Για να 

κατασκευαστεί ένας απλός κανόνας που ταξινοµεί παραδείγµατα σε µια κλάση C, ξεκινάµε µε έναν 

κενό κανόνα µε άδειο πρόγονο (κοµµάτι IF) και την επιλεγµένη κατηγορία C σαν συνεπαγόµενο 

(κοµµάτι THEN). Ο πρόγονος αυτού του κανόνα ικανοποιείται από όλα τα παραδείγµατα του 

συνόλου εκµάθησης και δεν ικανοποιείται µόνο από εκείνα της επιλεγµένης κατηγορίας. Στη 

συνέχεια, σταδιακά φιλτράρεται ο πρόγονος προσθέτοντας σε αυτόν συνθήκες µέχρις ότου µόνο τα 

παραδείγµατα της κατηγορίας C να ικανοποιούν τον πρόγονο. Για να επιτρέψουµε τη διαχείριση 

των µη-τέλειων δεδοµένων, µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα σύνολο κανόνων το οποίο δεν είναι 

ακριβές, δηλαδή δεν κατηγοριοποιεί σωστά όλα τα παραδείγµατα του συνόλου εκµάθησης. 

1.4.4 Εύρεση συχνών συνόλων αντικειµένων και κανόνων συσχέτισης 
 

Η εργασία της ανακάλυψης κανόνων συσχέτισης περιλαµβάνει την εύρεση κανόνων της µορφής 

X Y→ , όπου τα  X , Y  είναι σύνολα αντικειµένων και ο κανόνας έχει µια υποστήριξη (support) και 

µια βεβαιότητα (confidence) πάνω από τα κατώφλια s και c αντίστοιχα που καθορίστηκαν από το 

χρήστη. Η υποστήριξη ενός κανόνα X Y→  είναι το ποσοστό των συναλλαγών σε µία βάση 

δεδοµένων όπου εµφανίζεται το σύνολο αντικειµένων X Y∪  (ο αριθµός των συναλλαγών στη 

βάση δεδοµένων που εµφανίζεται το σύνολο των αντικειµένων καλείται συχνότητα ή µετρητής 

υποστήριξης του συνόλου αντικειµένων). Η βεβαιότητα ενός κανόνα X Y→  είναι το ποσοστό των 

συναλλαγών σε µία βάση δεδοµένων που περιέχει το X  και επίσης περιέχει και το Y . Σε συντοµία, 
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η βεβαιότητα και η υποστήριξη µπορούν να οριστούν σαν support ( )= )X Y P( X Y→ ∪  και 

confidence ( ) ( )X Y P Y | X→ = . 

Η εύρεση κανόνων συσχέτισης συνήθως περιλαµβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, βρίσκονται 

τα πιο συνηθισµένα σύνολα αντικειµένων. Τα πιο συνηθισµένα σύνολα αντικειµένων είναι σύνολα 

αντικειµένων µε υποστήριξη µεγαλύτερη από s. Στη δεύτερη φάση, από τα πιο συνηθισµένα 

σύνολα αντικειµένων που βρέθηκαν, σχηµατίζονται ισχυροί κανόνες συσχέτισης µε βεβαιότητα 

µεγαλύτερη από c. Για κάθε συνηθισµένο σύνολο αντικειµένων Z , παράγονται όλα τα µη άδεια 

υποσύνολα V  του Z  και παράγεται ως έξοδος ο κανόνας V Z V→ − , αν η βεβαιότητα 

support ( )V /support ( )Z  είναι µεγαλύτερη από ένα κατώφλι c. 

Η αναζήτηση για συνηθισµένα σύνολα αντικειµένων προχωρά κατά επίπεδα, και σε κάθε επίπεδο 

παράγονται υποψήφια σύνολα αντικειµένων, κλαδεύονται και τελικά υπολογίζεται η υποστήριξή 

τους. Η αναζήτηση ξεκινά µε όλα τα µοναδιαία σύνολα αντικειµένων για τα οποία υπολογίζεται η 

υποστήριξή τους. Σε κάθε επίπεδο l εξετάζονται τα σύνολα αντικειµένων µε l  αντικείµενα. Τα 

υποψήφια σύνολα αντικειµένων παράγονται συνδέοντας δύο συνηθισµένα σύνολα αντικειµένων 

από το προηγούµενο επίπεδο, τα οποία έχουν όλα τα αντικείµενά τους κοινά εκτός από ένα. Τα 

υποψήφια σύνολα αντικειµένων που έχουν υποσύνολα τα οποία δεν είναι συνηθισµένα, 

κλαδεύονται.  Κάθε υποσύνολο ενός συνηθισµένου συνόλου αντικειµένων είναι ένα συνηθισµένο 

σύνολο αντικειµένων. Για τα υποψήφια σύνολα αντικειµένων που δεν έχουν εξαλειφθεί, 

υπολογίζεται η υποστήριξή τους πριν προχωρήσουµε στο επόµενο επίπεδο. Η αναζήτηση σταµατά 

όταν δεν βρίσκονται συνηθισµένα σύνολα αντικειµένων στο τρέχον επίπεδο. 

 
Εικόνα 1.7  Ταξινόµηση 3-ΝΝ ενός νέου παραδείγµατος χρησιµοποιώντας το σύνολο δεδοµένων του πίνακα 
1.1. Οι µεταβλητές Age και Income χρησιµοποιούνται για να υπολογισθεί η απόσταση. 
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1.4.5 Πρόβλεψη και τµηµατοποίηση µε βάση την απόσταση 
 

Ο αλγόριθµος πλησιέστερου γείτονα (ΝΝ) είναι ένας από τους πιο γνωστούς αλγορίθµους 

ταξινόµησης [10]. Ο αλγόριθµος ΝΝ διαχειρίζεται τα γνωρίσµατα σαν διαστάσεις ενός µετρικού 

χώρου και τα παραδείγµατα σαν σηµεία σε αυτό το χώρο. Σε αυτή τη φάση της εκµάθησης, τα 

ταξινοµηµένα παραδείγµατα αποθηκεύονται χωρίς επεξεργασία. Όταν ταξινοµείται ένα νέο 

παράδειγµα, υπολογίζεται η απόσταση µεταξύ αυτού του παραδείγµατος και όλων των 

παραδειγµάτων εκµάθησης και η κατηγορία του πιο κοντινού παραδείγµατος εκµάθησης ανατίθεται 

στο νέο παράδειγµα. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να εφαρµοστεί τόσο για την κατηγοριοποίηση όσο 

και για την παλινδρόµηση. 

Η περισσότερο γενικευµένη µέθοδος k-NN παίρνει τα k πιο κοντινά παραδείγµατα εκµάθησης όταν 

πρόκειται να προβλέψει την κατηγορία για ένα νέο παράδειγµα. Για την ταξινόµηση, καθορίζεται η 

κατηγορία του νέου παραδείγµατος µε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Για την παλινδρόµηση, 

υπολογίζεται η µέση τιµή των τιµών των κατηγοριών για τα k παραδείγµατα εκµάθησης. 

Ένα παράδειγµα ενός αλγορίθµου 3-ΝΝ παρατίθεται στην Εικόνα  1.7. Εξετάζεται το παράδειγµα 

ενός νέου άτοµου x , που είναι 31 ετών και έχει ετήσιο εισόδηµα 104000 (Age=31, Income= 

104000). Τα άτοµα c16, c18 και c19 από το σύνολο των δεδοµένων είναι τα πιο κοντινά σε αυτό και 

χρησιµοποιούνται για να προβλέψουν την τιµή της κατηγορίας BigSpender. Από τη στιγµή που και 

τα τρία παραδείγµατα έχουν την τιµή No για την κατηγορία BigSpender, στον x  ανατίθεται η τιµή 

No για την κατηγορία BigSpender. Η τιµή που έχει προβλεφθεί για τα έξοδα του x  υπολογίζεται ως 

η µέση τιµή του TotalSpent για τους τρεις γείτονες: Totalspent=(13.800+9.700+11.000)/3= 11.500. 

Στις βελτιωµένες εκδόσεις των k-NN, οι ψήφοι/συνεισφορές αυτών που συνεισέφεραν για κάθε ένα 

από τους k κοντινότερους γείτονες µπορεί να ζυγιστεί από την αντίστοιχη εγγύτητα στο νέο 

παράδειγµα. Η συνεισφορά κάθε γνωρίσµατος στην απόσταση µπορεί να ζυγιστεί, για να 

αποφευχθούν προβλήµατα που µπορεί να προκληθούν από άσχετα γνωρίσµατα. 

Οι ιεραρχικοί συσσωρευτικοί αλγόριθµοι τµηµατοποίησης ξεκινούν µε κάθε δεδοµένο να είναι ένα 

τµήµα (cluster). Στη συνέχεια, συνεχώς, συναθροίζονται τα περισσότερο όµοια σύνολα µέχρι να 

σχηµατιστεί ένα µεγάλο σύνολο. Το αποτέλεσµα είναι µια δοµή σε µορφή δέντρου που καλείται 

δενδρόγραµµα (εικόνα 1.5) η οποία δείχνει ποια σύνολα έχουν ενωθεί και πότε. Ο τελικός αριθµός 

συνόλων/τµηµάτων µπορεί να επιλεγεί κόβοντας το δενδρόγραµµα σε ένα επιθυµητό ύψος. 

Αντίθετα µε την τµηµατοποίηση k-µέσων, αυτή η τµηµατοποίηση µπορεί να δουλέψει µε 

οποιουσδήποτε τύπους αντικειµένων καθώς χρησιµοποιεί µόνο τον πίνακα των αποστάσεων 

µεταξύ των αντικειµένων.  

Η τµηµατοποίηση k-µέσων δουλεύει µόνο σε παραδείγµατα µε συνεχή γνωρίσµατα. Ο αριθµός των 

τµηµάτων k είναι είσοδος στον αλγόριθµο. k από τα παραδείγµατα εκµάθησης που επιλέγονται 

τυχαία σαν πρότυπα τµήµατα. Σε κάθε βήµα της επαναληπτικής διαδικασίας, κάθε ένα από τα 
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παραδείγµατα εκµάθησης ανατίθεται σε ένα από τα k πρότυπα, δηλαδή στο πρότυπο που είναι πιο 

κοντά σε αυτό. Στη συνέχεια υπολογίζονται k νέα πρότυπα ως ο µέσος όρος των αντικειµένων σε 

κάθε τµήµα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να µην υπάρχει καµία αλλαγή στην ανάθεση των 

παραδειγµάτων στα τµήµατα σε δύο αλλεπάλληλα βήµατα. 

 
Εικόνα 1.8: Μια τµηµατοποίηση που παράγεται από τον αλγόριθµο k-µέσων από το σύνολο δεδοµένων του 
πίνακα 1.1. Οι µεταβλητές Age και Income χρησιµοποιούνται για να υπολογισθεί η απόσταση. 
 
Ένα παράδειγµα τµηµατοποίησης που παράγεται από τον αλγόριθµο k-µέσων µε βάση το σύνολο 

δεδοµένων του πίνακα 1.1 παρουσιάζεται στην εικόνα 1.8. Η µέτρηση της απόστασης που 

εισάγεται λαµβάνει υπόψη µόνο τα γνωρίσµατα Age και Income, µη κανονικοποιηµένα. Τα τρία 

τµήµατα περιλαµβάνουν τα παραδείγµατα {c2, c8, c10, c13, c16, c18, c19}, {c1, c5, c17, c20} και  

{c3, c4, c6, c7, c9, c11, c12, c14, c15}, αντίστοιχα. Τα πρότυπα για κάθε ένα από τα τρία τµήµατα 

είναι (27.43, 90428.57), (51.25, 208500.00) και (56.00, 63444.44), αντίστοιχα. 

Η µέθοδος τµηµατοποίησης k-µέσων έχει δύο βασικά µειονεκτήµατα: είναι ευαίσθητη όταν 

υπάρχουν παραδείγµατα µε µεγάλη διασπορά και δουλεύει µόνο σε παραδείγµατα µε συνεχή 

γνωρίσµατα. Η µέθοδος k-medoids εξαλείφει αυτά τα µειονεκτήµατα. Είναι παρόµοια µε τη µέθοδο 

k-µέσων αλλά διαφέρει σε ένα βασικό σηµείο. Αντί να παίρνει τη µέση τιµή των αντικειµένων σε ένα 

( | ) ( | ) ( ) / ( )P H X P X H P H P X= τµήµα σαν πρότυπο, παίρνει το medoid, δηλαδή το περισσότερο 

κεντρικά τοποθετηµένο αντικείµενο µεταξύ των αντικειµένων του τµήµατος. 

1.4.6 Εκµάθηση πιθανοτικών µοντέλων 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο εκµάθησης Bayesian ταξινοµητών και συγκεκριµένα απλών 

Bayesian ταξινοµητών και Bayesian δικτύων από δεδοµένα. Η Bayesian ταξινόµηση βασίζεται στο 

θεώρηµα Bayes που εκφράζεται από τη σχέση: ( | ) ( | ) ( ) / ( )P H X P X H P H P X= . Αυτό το 
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θεώρηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η πιθανότητα ενός παραδείγµατος το οποίο 

ανήκει σε µια από τις πιθανές κατηγορίες σε ένα πρόβληµα ταξινόµησης.  

Ένα παράδειγµα ( )1,..., nX x x=  αναπαρίσταται σαν µια σύζευξη από συνθήκες ( i iA x= ) για κάθε 

ένα από τα  n  γνωρίσµατα iA . Αν υπάρχουν m  κατηγορίες επιτρέπουµε στο H  να παίρνει τιµές 

από τα j jC C c≡ = , 1,...,j m= , όπου C  είναι η κατηγορία και jc  είναι µια πιθανή τιµή της 

κατηγορίας. Ένας ταξινοµητής Bayesian θα αναθέσει σε ένα νέο παράδειγµα την τιµή κατηγορίας 

kc  η οποία µεγιστοποιεί το ( | )jP C X , π.χ. ( | ) ( | )k jP C X P C X≥  για 1,...,j m= . Σύµφωνα µε το 

θεώρηµα Bayes, ( | ) ( | ) ( ) / ( )j j jP C X P X C P C P X= . Αφού ( )P X  είναι σταθερή µεταξύ των 

κατηγοριών, απαιτείται να µεγιστοποιήσουµε το ( | ) ( )j jP X C P C . 

Η υπόθεση-κλειδί ενός απλού Bayesian ταξινοµητή είναι η υπόθεση της υπό συνθήκη ανεξαρτησίας 

των κατηγοριών (δεδοµένης της τιµής της κατηγορίας, τα γνωρίσµατα είναι ανεξάρτητα το ένα από 

το άλλο). Αυτό επιτρέπει την αντικατάσταση του ( | )jP X C  από το γινόµενο 
1

( | ).
n

i i j
i

P A x C
=

=∏  

Αντίθετα µε την πιθανότητα ( | )jP X C , οι ανεξάρτητες υπό συνθήκη πιθανότητες ( | )i i jP A x C=  

είναι εύκολο να υπολογιστούν από τα δεδοµένα εκµάθησης (οµοίως και οι πιθανότητες ( )jP C  ). 

Η εκµάθηση ενός απλού ταξινοµητή Bayes αποτελείται από τον υπολογισµό των πιθανοτήτων 

( ) ( )j jP C P C c= =  και ( | )i ik jP A u C=  για κάθε µία από τις πιθανές τιµές jc  για την κλάση C  και 

για κάθε µία από τις τιµές των γνωρισµάτων iku  κάθε γνωρίσµατος iA . Το ( )jP C  υπολογίζεται 

µετρώντας τον αριθµό των παραδειγµάτων ( )j jn N c=  της κλάσης jC  και διαιρώντας αυτό µε n , 

όπου n  ο συνολικός αριθµός των παραδειγµάτων εκµάθησης, δηλαδή ( ) /j jP C n n= . To 

( | )i ik jP A u C=  µπορεί να υπολογισθεί σαν ( ) / ( )i ik j jN A u C c N C c= ∧ = = ,  όπου ( )N Y  είναι ο 

αριθµός των παραδειγµάτων όπου το Y  = True. Η παραπάνω µέθοδος είναι µια συχνή προσέγγιση 

για τον υπολογισµό πιθανοτήτων, η οποία καταλήγει σε µη ακριβείς υπολογισµούς όταν 

χρησιµοποιούνται λίγα παραδείγµατα. ∆ιαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού πιθανότητας, όπως η 

µέθοδος Laplace και ο m–υπολογισµός, µπορούν να καταλήξουν σε πιο αξιόπιστους υπολογισµούς 

ακόµη και όταν χρησιµοποιούνται λιγότερα παραδείγµατα.  

Η εκµάθηση ενός Bayesian δικτύου από τα δεδοµένα περιλαµβάνει δύο εργασίες. Η πρώτη και πιο 

εύκολη εργασία είναι ο υπολογισµός των πιθανοτήτων στους πίνακες των υπό συνθήκη 

πιθανοτήτων για ένα δεδοµένο γράφηµα αλληλεξάρτησης. Αυτό είναι παρόµοιο µε τον υπολογισµό 

των πιθανοτήτων για έναν απλό Bayesian ταξινοµητή και βασικά αποτελείται από απλή µέτρηση. 

Η εκµάθηση της δοµής δηλαδή του γράφου αλληλεξάρτησης ενός Bayesian δικτύου είναι µια πιο 

δύσκολη εργασία και περιλαµβάνει ευριστική αναζήτηση σε ένα χώρο πιθανών δοµών. Οι τελεστές 

στα Bayesian δίκτυα, οι οποίοι επιτρέπουν στους αλγόριθµους αναζήτησης να κινηθούν µέσα σε 
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αυτό το διάστηµα περιλαµβάνουν την προσθήκη µιας ακµής, τη διαγραφή της και την αντιστροφή 

της κατεύθυνσής της. Οι υποψήφιες δοµές αξιολογούνται υπολογίζοντας τους πίνακες των υπό 

συνθήκη πιθανοτήτων και υπολογίζοντας πόσο καλά ταιριάζουν τα δεδοµένα στο δίκτυο.  

 

1.5 Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Οι περισσότερες υπάρχουσες µέθοδοι Εξόρυξης ∆εδοµένων αναζητούν πρότυπα σε έναν πίνακα 

δεδοµένων, όπως περιγράφηκε στα προηγούµενα κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά, οι µέθοδοι 

Εξόρυξης σχεσιακών δεδοµένων αναζητούν πρότυπα που περιλαµβάνουν πολλαπλές συσχετίσεις 

σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Τα δεδοµένα που λαµβάνονται σαν είσοδοι από αυτές τις 

µεθόδους αποτελούνται από πολλούς πίνακες και όχι µόνο από έναν πίνακα. Στο υπόλοιπο αυτού 

του κεφαλαίου εξετάζεται η µορφή των δεδοµένων, των προτύπων και των αλγορίθµων στη 

σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων.  

 

1.5.1 Σχεσιακά δεδοµένα 
 

Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων τυπικά αποτελείται από πολλούς πίνακες (συσχετίσεις) και όχι µόνο 

από έναν πίνακα. Εµµένοντας στο παράδειγµα της Ενότητας 1.2.1, θα µπορούσαµε να εισάγουµε 

τη συσχέτιση MarriedTo πάνω στους πελάτες του Πίνακα 1.1. Ένα τµήµα από τη συσχέτιση 

MarriedTo δίνεται στον Πίνακα 1.4.  

 

Σύζυγος1 Σύζυγος2 

c1 c2 

c2 c1 

c3 c4 

c4 c3 

c5 c12 

c6 c14 

... … 

c12 c5 

c14 c6 

… … 

 
Πίνακας 1.4. Μία συσχέτιση που παρέχει πληροφορία σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση των πελατών 
(Πίνακας MarriedTo) 
 

Σηµειώνεται ότι οι συσχετίσεις µπορούν να ορισθούν ρεαλιστικά (extensionally) µε πίνακες όπως 

παραπάνω, ή εντατικά (intensionally) µέσω όψεων βάσεων δεδοµένων (DataBase views), σαν 

ρητοί λογικοί κανόνες. Το δεύτερο, τυπικά, αναπαριστά συσχετίσεις που µπορούν να εξαχθούν από 
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άλλες συσχετίσεις. Για παράδειγµα, αν έχουµε ρεαλιστικές αναπαραστάσεις για τις συσχετίσεις 

µητέρας και πατέρα µπορούµε να καθορίσουµε εντατικά τις συσχετίσεις παππούς, γιαγιά, αδελφός 

και πρόγονος, µεταξύ άλλων. 

Οι εντατικοί (intensional) ορισµοί των συσχετίσεων αναπαριστούν µερική γενική γνώση σχετικά µε 

το πεδίο ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα, αν έχουµε ρεαλιστικές συσχετίσεις οι οποίες καταγράφουν 

τα άτοµα που σχηµατίζουν ένα σύνθετο µόριο και τους δεσµούς µεταξύ αυτών, τα λειτουργικά 

σύνολα των ατόµων µπορούν να οριστούν εντατικά. Τέτοια γενική γνώση αποκαλείται γνώση 

πεδίου ή γνώση υποβάθρου.  

 

1.5.2 Σχεσιακά πρότυπα. 
 

Τα σχεσιακά πρότυπα περιλαµβάνουν πολλαπλές συσχετίσεις από µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

Συνήθως, εκφράζονται µε χρήση µιας περισσότερο εκφραστικής γλώσσας από ότι τα πρότυπα που 

καθορίζονται πάνω σε έναν πίνακα δεδοµένων. Οι κύριοι τύποι σχεσιακών προτύπων επεκτείνουν,  

και είναι παρόµοιοι µε τους τύπους προτύπων που περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.3.3. 

Εποµένως µπορούµε να έχουµε σχεσιακούς κανόνες ταξινόµησης, σχεσιακά δέντρα 

παλινδρόµησης και σχεσιακούς κανόνες συσχέτισης. 

Ένα παράδειγµα ενός σχεσιακού κανόνα ταξινόµησης δίνεται στον πίνακα 1.5. Ο κανόνας 

περιλαµβάνει τις δύο συσχετίσεις Customer και MarriedTo από τη βάση δεδοµένων Customer 

(Πίνακες 1.1 και 1.4). Προβλέπει ότι ένα άτοµο είναι BigSpender αν το άτοµο είναι παντρεµένο µε 

κάποιον µε υψηλό εισόδηµα (ας συγκρίνουµε αυτό µε τον κανόνα που υπογραµµίζει ότι ένα άτοµο 

είναι BigSpender αν έχει υψηλό εισόδηµα, Πίνακας 1.2). Σηµειώνουµε ότι τα δύο άτοµα c1 και c2  

συσχετίζονται µε τη συσχέτιση MarriedTo.  

 

IF Customer(C1, Age1, Income1, TotalSpent1, BigSpender1) 
 AND MarriedTo(C1,C2) 
 AND Customer(C2, Age2, Income2, TotalSpent2, BigSpender2) 
 AND Income2 ≥ 108000 
THEN BigSpender1 = Yes 
 
big_spender(C1, Age1, Income1, TotalSpent1) � 
 married_to(C1,C2) Λ 
 customer(C2, Age2, Income2, TotalSpent2, BigSpender2) Λ 

 Income2 ≥ 108000 
 
Πίνακας 1.5 Ένας κανόνας σχεσιακής ταξινόµησης που περιλαµβάνει τις συσχετίσεις Customer και MarriedTo 
σε µορφή IF-THEN και η µορφή Λογικού Προγραµµατισµού. 
 

Οι αλγόριθµοι Εξόρυξης ∆εδοµένων αναζητούν µια δεδοµένη γλώσσα προτύπων για να βρουν 

έγκυρα πρότυπα. Η γλώσσα προτύπων περιλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο αριθµό πιθανών 

προτύπων, ακόµη και στην περίπτωση ενός µόνο πίνακα, και στην πράξη περιορίζεται θέτοντας 
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µερικές παραµέτρους (για παράδειγµα το µέγιστο µέγεθος συνηθισµένων συνόλων δεδοµένων για 

την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης). Για γλώσσες σχεσιακών προτύπων, ο αριθµός των πιθανών 

προτύπων είναι ακόµη µεγαλύτερος και είναι απαραίτητο να περιοριστεί ο χώρος των πιθανών 

προτύπων µε την παροχή περισσότερο συγκεκριµένων περιορισµών. Αυτοί συνήθως καθορίζουν 

ποιες συσχετίσεις πρέπει να αφορούν τα πρότυπα, πώς οι συσχετίσεις αλληλοσυνδέονται και σε 

ποιους συντακτικούς περιορισµούς πρέπει να υπακούουν τα πρότυπα. Ο καθορισµός της γλώσσας 

προτύπων και οι περιορισµοί που επιβάλλονται είναι γνωστοί µε το όνοµα declarative bias. 

 

1.5.3 Αλγόριθµοι σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων 
 

Ένας αλγόριθµος σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων αναζητά µια γλώσσα σχεσιακών προτύπων για 

να βρει πρότυπα που είναι έγκυρα σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Οι αλγόριθµοι αναζήτησης 

που χρησιµοποιούνται µοιάζουν πολύ µε αυτούς που χρησιµοποιούνται στην Εξόρυξη ∆εδοµένων 

µε έναν πίνακα: µπορούµε να ψάξουµε εξαντλητικά ή ευριστικά (άπληστη αναζήτηση, αναζήτηση 

βέλτιστου πρώτου, κτλ). Το βασικό συστατικό ενός αλγορίθµου σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων 

είναι η γλώσσα των σχεσιακών προτύπων. 

Τα σχεσιακά πρότυπα συνήθως εκφράζονται µε υποσύνολα Λογικής πρώτης τάξης, τα οποία 

αποκαλούνται Κατηγορηµατική Λογική ή Σχεσιακή Λογική. Μια σχέση σε µια σχεσιακή βάση 

δεδοµένων αντιστοιχεί σε ένα κατηγόρηµα στη Σχεσιακή Λογική. Συνήθως ο Λογικός 

Προγραµµατισµός (ο οποίος σχετίζεται ισχυρά µε τις συµπερασµατικές βάσεις δεδοµένων) είναι ο 

φορµαλισµός για την έκφραση τέτοιων προτύπων. 

Όσοι αλγόριθµοι Εξόρυξης ∆εδοµένων προέρχονται από το πεδίο της Μηχανικής Μάθησης, ακόµη 

περισσότεροι αλγόριθµοι σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων προέρχονται από το πεδίο του 

Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού (ILP). O ILP, ο οποίος βρίσκεται στην τοµή των 

επιστηµονικών περιοχών της Μηχανικής Μάθησης και του Λογικού Προγραµµατισµού, ασχολείται 

µε την εύρεση προτύπων τα οποία εκφράζονται σαν λογικά προγράµµατα. Αρχικά, ο ILP  

ασχολήθηκε µε τη σύνθεση αυτοµατοποιηµένων προγραµµάτων από παραδείγµατα, µε τη µορφή 

µιας εργασίας δυαδικής ταξινόµησης. Τα τελευταία χρόνια το εύρος του ILP έχει µεγαλώσει και 

καλύπτει όλο το χώρο των εργασιών Εξόρυξης ∆εδοµένων (ταξινόµηση, παλινδρόµηση, 

τµηµατοποίηση και ανάλυση συσχέτισης). 

Οι πιο συνηθισµένοι τύποι προτύπων έχουν επεκταθεί στις σχεσιακές εκδόσεις τους (σχεσιακοί 

κανόνες ταξινόµησης, σχεσιακά δέντρα παλινδρόµησης, σχεσιακοί κανόνες συσχέτισης) και οµοίως 

οι κύριοι αλγόριθµοι Εξόρυξης ∆εδοµένων (επαγωγή δέντρου απόφασης, τµηµατοποίηση που 

βασίζεται στην απόσταση, πρόβλεψη, κτλ). Ο Van Laer και ο De Raedt [74] παρουσίασαν µια 

γενικευµένη προσέγγιση αναβάθµισης των αλγορίθµων Εξόρυξης ∆εδοµένων για έναν πίνακα σε 

αλγορίθµους σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων. 
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Σηµειώνεται ότι δεν είναι πολύ εύκολο να επεκταθεί ένας αλγόριθµος Εξόρυξης ∆εδοµένων σε έναν 

πίνακα ώστε να προκύψει ένας αλγόριθµος σχεσιακής Εξόρυξης ∆εδοµένων. Η επέκταση των 

βασικών συµβολισµών, όπως για παράδειγµα ο ορισµός της απόστασης για πολυσχεσιακά 

δεδοµένα, απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και δηµιουργικότητα.  Η αποδοτικότητα είναι επίσης πολύ 

σηµαντική καθώς πολλές φορές ο έλεγχος ενός δεδοµένου σχεσιακού προτύπου, όσον αφορά την 

εγκυρότητα, είναι υπολογιστικά ακριβός, ακόµη και αν παραβλέψουµε την αναζήτηση ενός χώρου 

για την εύρεση έγκυρων προτύπων. Τέτοια ζητήµατα αποδοτικότητας εφαρµόζονται και στην 

εναλλακτική προσέγγιση δηµιουργίας ενός πίνακα από µια πολυσχεσιακή βάση δεδοµένων. 

Πρόκειται για ένα συστηµατικό τρόπο, ο οποίος µπορεί να έχει περιορισµένη εκφραστικότητα. 

 

1.6 Σύνοψη µεθόδων Εξόρυξης ∆εδοµένων  
 
Οι τεχνικές Εξόρυξης ∆εδοµένων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε οµάδες µεθόδων. 

Ακολουθεί περιγραφή αυτών των µεθόδων. Αν και πολλές από αυτές τις τεχνικές έχουν ιστορικά 

καθοριστεί για να δουλεύουν µε δεδοµένα που συνήθως διαβάζονται από απλά αρχεία, πολλές από 

αυτές τις µεθόδους έχουν τροποποιηθεί για να δουλεύουν µε βάσεις δεδοµένων.  

 

1.6.1 Μοντελοποίηση πρόβλεψης 
 

Ο στόχος είναι να προβλέψουµε µερικά πεδία σε µια βάση δεδοµένων βασισµένοι σε άλλα πεδία. 

Αν  το πεδίο που πρόκειται να προβλεφθεί είναι αριθµητική µεταβλητή (συνεχής, όπως µια φυσική 

µέτρηση, π.χ. το ύψος), τότε το πρόβληµα πρόβλεψης είναι ένα πρόβληµα παλινδρόµησης. Αν το 

πεδίο είναι κατηγορηµατικό, τότε είναι ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης. Υπάρχει µια µεγάλη 

ποικιλία από τεχνικές για την επίλυση προβληµάτων κατηγοριοποίησης και παλινδρόµησης. Το 

πρόβληµα σε γενικές γραµµές ανάγεται στο να αποφασιστεί η πιο κατάλληλη τιµή της µεταβλητής 

που πρόκειται να προβλεφθεί, δεδοµένων των άλλων πεδίων (εισόδων), των δεδοµένων 

εκπαίδευσης (στα οποία η τιµή της µεταβλητής στόχου δίνεται για κάθε παρατήρηση) και ενός 

συνόλου από υποθέσεις που αναπαριστούν την πρότερη γνώση σχετικά µε το πρόβληµα. 

Η γραµµική παλινδρόµηση σε συνδυασµό µε το µη-γραµµικό µετασχηµατισµό στις εισόδους µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση ενός µεγάλου εύρους προβληµάτων. Ο µετασχηµατισµός του 

χώρου εισόδου συχνά είναι ένα δύσκολο πρόβληµα και απαιτεί γνώση του προβλήµατος και λίγη 

«τέχνη». Στα προβλήµατα κατηγοριοποίησης αυτός ο τύπος µετασχηµατισµού αναφέρεται σαν 

«εξαγωγή γνωρισµάτων». 

Στην κατηγοριοποίηση, ο βασικός στόχος είναι να προβλεφθεί η πιο πιθανή κατάσταση µιας 

µεταβλητής κατηγορήµατος (η κατηγορία). Αυτό ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόβληµα υπολογισµού 

της πυκνότητας. Αν κάποιος µπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα ότι η κατηγορία C=c, δεδοµένων 
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των άλλων πεδίων X=x για κάποιο διάνυσµα γνωρισµάτων x, τότε θα µπορούσε να εξάγει αυτήν 

την πιθανότητα από την πυκνότητα σύζευξης πάνω στο C και το Χ. Ωστόσο, αυτή η πυκνότητα 

σύζευξης είναι σπάνια γνωστή και πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Εποµένως, πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν διάφορες τεχνικές για τον υπολογισµό της. Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν:  

1. Υπολογισµό  πυκνότητας, για παράδειγµα υπολογισµός της πυκνότητας µε τη µέθοδο 

Kernel ή γραφικές αναπαραστάσεις της πυκνότητας σύζευξης. 

2. Μεθόδους που βασίζονται στο µετρικό χώρο: καθορίζεται µια µέτρηση απόστασης σε σχέση 

µε τα σηµεία των δεδοµένων και µαντεύεται η τιµή της κατηγορίας µε βάση την γειτνίαση στα 

σηµεία των δεδοµένων του συνόλου εκπαίδευσης.  Ένα παράδειγµα αυτής της προσέγγισης 

είναι η µέθοδος των k – πιο κοντινών γειτόνων. 

3. Προβολή σε περιοχές απόφασης: υποδιαίρεση του χώρου γνωρισµάτων και συσχέτιση µιας 

πρόβλεψης µε κάθε περιοχή. Για παράδειγµα, η ανάλυση γραµµικής διακριτοποίησης 

βρίσκει γραµµικούς διαχωριστές, ενώ οι ταξινοµητές που βασίζονται σε κανόνες ή  δέντρα 

απόφασης θεωρούν µια σταθερή προσέγγιση για αυτές τις επιφάνειες απόφασης. Τα 

νευρωνικά δίκτυα βρίσκουν µη γραµµικές επιφάνειες απόφασης. 

 

1.6.2  Τµηµατοποίηση 
 
Η τµηµατοποίηση δεν καθορίζει τµήµατα τα οποία πρέπει να προβλεφθούν αλλά στοχεύει στο να 

υποδιαιρέσει τα σύνολα δεδοµένων σε υποσύνολα που περιλαµβάνουν στοιχεία παρεµφερή το ένα 

προς το άλλο. ∆εδοµένου ότι, σε αναντιστοιχία µε την κατηγοριοποίηση, δεν γνωρίζουµε τον αριθµό 

των επιθυµητών τµηµάτων, οι αλγόριθµοι τµηµατοποίησης εισάγουν δύο βασικά στάδια 

αναζήτησης: έναν εξωτερικό βρόχο πάνω σε όλους τους πιθανούς αριθµούς τµηµάτων και έναν 

εσωτερικό βρόχο για να βρεθεί η βέλτιστη τµηµατοποίηση για ένα δεδοµένο αριθµό τµηµάτων. 

∆εδοµένου του αριθµού k των τµηµάτων, οι µέθοδοι τµηµατοποίησης µπορούν να διακριθούν σε 

τρεις κατηγορίες: 

1. µέθοδοι που βασίζονται στη µέτρηση της απόστασης: καθορίζεται ένας τρόπος µέτρησης 

της απόστασης και ο στόχος είναι να βρεθεί η βέλτιστη k-διαµέριση έτσι ώστε τα δεδοµένα 

σε κάθε τµήµα της διαµέρισης να είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο  (ή σε ένα κέντρο) από ότι 

στις περιπτώσεις άλλων τµηµάτων. 

2. µέθοδοι που βασίζονται στο µοντέλο: θεωρείται δεδοµένο ένα µοντέλο για κάθε ένα από τα 

τµήµατα και η ιδέα είναι να βρεθεί το βέλτιστο ταίριασµα αυτού του µοντέλου για κάθε τµήµα. 

Αν Mk είναι ένα µοντέλο που θεωρείται δεδοµένο για το τµήµα k, τότε ένας τρόπος να 

επιτευχθεί ένα ταίριασµα γι΄ αυτό το µοντέλο είναι µέσω της πιθανότητας: 

P(Mk|D) = P(D| Mk)* P(Mk)/ P(D) 
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Η προηγούµενη πιθανότητα των δεδοµένων D, P(D) είναι µια σταθερά και εποµένως µπορεί 

να αγνοηθεί για λόγους σύγκρισης, ενώ η P(Mk) είναι η προηγούµενη πιθανότητα που 

ανατέθηκε σε αυτό το µοντέλο. Στις τεχνικές µέγιστης πιθανότητας, όλα τα µοντέλα 

υποτίθεται ότι είναι ισοπίθανα και εποµένως αυτός ο όρος αγνοείται. Ένα πρόβληµα που 

προκύπτει αν αγνοήσουµε αυτόν τον όρο είναι ότι προτιµώνται πιο περίπλοκα µοντέλα και 

αυτό οδηγεί στην υπερπλήρωση των δεδοµένων. 

3. µέθοδοι που βασίζονται στη διαµέριση: βασίζονται στην απαρίθµηση των διαφόρων 

τµηµάτων και στην ανάθεση ενός σκορ σε κάθε ένα από αυτά µε κάποιο κριτήριο. Οι 

παραπάνω δύο τεχνικές µπορούν να θεωρηθούν σαν ειδικές περιπτώσεις αυτής της 

κατηγορίας. Πολλές τεχνικές στη βιβλιογραφία της τεχνητής νοηµοσύνης εµπίπτουν σε αυτή 

την κατηγορία και χρησιµοποιούν ad hoc συναρτήσεις ανάθεσης σκορ. 

 

1.6.3 Σύνοψη των δεδοµένων 
 
Πολλές φορές ο στόχος είναι να εξαχθούν συµπαγή πρότυπα που περιγράφουν υποσύνολα των 

δεδοµένων. Υπάρχουν δύο κατηγορίες µεθόδων που αναπαριστούν τη θεώρηση οριζοντίων ή 

κάθετων τµηµάτων των δεδοµένων. Στην πρώτη περίπτωση, θα θέλαµε να παράγουµε συνόψεις 

από δεδοµένα: για παράδειγµα να παράγουµε ικανοποιητικά στατιστικά ή λογικές συνθήκες που 

ισχύουν για υποσύνολα. Στην τελευταία περίπτωση, θα θέλαµε να µπορούµε να προβλέψουµε 

συσχετίσεις µεταξύ των πεδίων. Αυτή η κατηγορία των µεθόδων διακρίνεται από την προηγούµενη 

στο ότι ο στόχος είναι να βρεθούν συσχετίσεις µεταξύ των πεδίων, αντί  να γίνεται προσπάθεια να 

προβλεφθεί ένα συγκεκριµένο πεδίο (όπως π.χ. στην κατηγοριοποίηση) ή να οµαδοποιηθούν 

περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση της τµηµατοποίησης). Μια συνηθισµένη µέθοδος είναι η 

µέθοδος κανόνων συσχέτισης. Οι συσχετίσεις είναι κανόνες που δηλώνουν ότι συγκεκριµένοι 

συνδυασµοί τιµών συµβαίνουν µε συγκεκριµένους άλλους συνδυασµούς τιµών, µε συγκεκριµένη 

συχνότητα και βεβαιότητα. Μια συνηθισµένη εφαρµογή αυτού είναι η ανάλυση καλαθιού αγοράς 

(market basket analysis) όπου κάποιος θα ήθελε να συνοψίσει ποια προϊόντα αγοράστηκαν µαζί µε 

άλλα προϊόντα.  

 

1.6.4 Μοντελοποίηση εξάρτησης 
 
Μια εικόνα των δεδοµένων µπορεί να προκύψει από την εσωτερική µορφή προγραµµατικών τύπων 

των δεδοµένων. Τα µοντέλα υπαιτιότητας (causality models) µπορούν να είναι πιθανοτικά (όπως 

είναι στην περίπτωση της εξαγωγής µιας δήλωσης σχετικά µε την πιθανοτική συνάρτηση που 

κυριαρχεί στα δεδοµένα) ή ντετερµινιστικά (deterministic) όπως στην περίπτωση της εξαγωγής 

λειτουργικών εξαρτήσεων µεταξύ των πεδίων των δεδοµένων. Οι µέθοδοι υπολογισµού της 
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πυκνότητας, γενικά, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπως άλλωστε και οι µέθοδοι για την 

αποκλειστική µοντελοποίηση προγραµµατικών τύπων (explicit clausal modeling). 

 

1.6.5 Ανίχνευση της αλλαγής και της τυπικής απόκλισης 
 
Αυτές οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εξόρυξης δεδοµένων όπου η 

αλληλουχία των δεδοµένων παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο (για παράδειγµα στην αλληλουχία των 

πρωτεϊνών). Το χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτής της κατηγορίας των µεθόδων είναι ότι η σειρά των 

παρατηρήσεων είναι σηµαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι µέθοδοι διαβάθµισης που 

χρησιµοποιούνται για να βρουν συχνές ακολουθίες σε βάσεις δεδοµένων, ενώ στις χειρότερες 

περιπτώσεις είναι εκθετικές όσον αφορά την πολυπλοκότητα, φαίνεται ότι έχουν καλή απόδοση 

δεδοµένης της σποραδικότητας στις βάσεις δεδοµένων του πραγµατικού κόσµου.  

 

1.7 KDD και ILP: προοπτικές και προκλήσεις 
 

Οι τεχνικές ILP αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της εξαγωγής µοντέλων από τα δεδοµένα. Εποµένως, 

ταιριάζουν µε τον ορισµό των µεθόδων Εξόρυξης ∆εδοµένων. Ωστόσο, αντίθετα µε τις 

συνηθισµένες µεθόδους στατιστικής κατηγοριοποίησης, οι µέθοδοι ILP επιτρέπουν την περιγραφή 

πολύ πιο πλούσιας δοµής στα δεδοµένα. Για παράδειγµα, κάποιος µπορεί να µάθει µια 

περιγραφική θεωρία που περιγράφει τα δεδοµένα ή ένα λογικό πρόγραµµα που λειτουργεί σαν ένα 

µοντέλο αναπαραγωγής. Επιπρόσθετα, µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει τη δύναµη της εξαγωγής 

κατά τη διαδικασία της µάθησης. Μια εξαιρετική βιβλιογραφική αναφορά σχετικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο ταιριάζουν τα KDD και ILP είναι η [33]. 

Στη συνέχεια συνοψίζονται µερικές πλευρές του ILP που κάνουν τον ρόλο του στο KDD µεγάλης 

σηµασίας: 

• Αναπαράσταση των δεδοµένων: επεκτείνεται για να συµπεριλάβει και τις συσχετίσεις µεταξύ 

των αντικειµένων (των σηµείων εκπαίδευσης) και επιτρέπει τη διερεύνηση των συνόλων των 

δεδοµένων που δεν περιορίζονται από ένα απλό πίνακα ζευγών γνωρισµάτων ή 

διανυσµάτων γνωρισµάτων. Η αναπαράσταση γενικών σχέσεων σαν ζεύγη γνωρισµάτων 

έχει σαν συνέπεια τη ραγδαία αύξηση του µεγέθους των δεδοµένων στο δίσκο και την 

αναπαράσταση στη µνήµη. 

• Αναπαράσταση των µοντέλων: η ακριβή ισχύς της γλώσσας του µοντέλου είναι ικανή να 

αναπαραστήσει πολύ περισσότερο εκτενή µοντέλα από τα παραδοσιακά προτασιακά 

µοντέλα που χρησιµοποιούνται στα δένδρα απόφασης και τους κανόνες. Στην 

πραγµατικότητα τα µοντέλα µπορεί να είναι τόσο περίπλοκα όσο και τα λογικά 

προγράµµατα.  
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• Εξαγωγή γνωρισµάτων: οι µέθοδοι ILP µπορούν να διερευνήσουν πολλές τεχνικές για την 

εξαγωγή γνωρισµάτων πριν από την εκµάθηση του µοντέλου. Αυτό περιλαµβάνει τη χρήση 

πρότερης γνώσης (γνώσης πεδίου) ώστε να εξαχθούν δυναµικά γνωρίσµατα καθώς και την 

εξαγωγή νέων γνωρισµάτων κάνοντας σαφή τα µη σαφή κρυµµένα γεγονότα µέσω της 

παραγωγής λογικών προγραµµάτων που τα υπολογίζουν. 

• Βολική αναπαράσταση πρότερης γνώσης: µια µεγάλη πρόκληση στον KDD είναι η χρήση 

της πρότερης γνώσης για να προκύψει η ανακάλυψη και η Εξόρυξη. Αντί να κωδικοποιείται 

χειρωνακτικά κάθε τµήµα της γνώσης πεδίου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τον 

αλγόριθµο Εξόρυξης των δεδοµένων, o ILP επιτρέπει την παραγωγή τέτοιας γνώσης σαν 

τµήµα της διαδικασίας Εξόρυξης γνώσης. 

• Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων: υπάρχει ένα φυσικό ταίριασµα µεταξύ των συνηθισµένων 

αναπαραστάσεων που χρησιµοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (και στη 

γλώσσα ερωτηµάτων SQL) και στις αναπαραστάσεις και τεχνικές ILP. Αυτό επιτρέπει την 

εύκολη εύρεση ενός επιπέδου διασύνδεσης µεταξύ της βάσης δεδοµένων και του 

αλγορίθµου Εξόρυξης ∆εδοµένων. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στον αλγόριθµο να ψάξει µεταξύ 

των πινάκων της βάσης δεδοµένων σαν µια φυσική συνέχεια του χώρου αναζήτησής του. 

Αυτό φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη προσθήκης ενδιάµεσων επιπέδων αναπαράστασης 

των δεδοµένων µεταξύ του σχήµατος της βάσης των δεδοµένων και του αλγορίθµου 

εκµάθησης.     

• Υποστήριξη για παραγωγικές βάσεις δεδοµένων: οι παραγωγικές βάσεις δεδοµένων 

(deductive databases) είναι ικανές να βοηθήσουν τη διερεύνηση των βάσεων δεδοµένων και 

τη διενέργεια σύνθετων ερωτηµάτων. Υπάρχει ένα ισχυρό ταίριασµα µεταξύ του Λογικού 

Προγραµµατισµού και της τυπικής αναπαράστασης παραγωγικών βάσεων δεδοµένων. Αυτό 

επιτρέπει την πρόσβαση, από µέρους του προγράµµατος εκµάθησης, στα δεδοµένα του 

πεδίου τα οποία είναι κωδικοποιηµένα στις παραγωγικές βάσεις δεδοµένων.     

• Κατανοησιµότητα: τα πρότυπα που παράγονται από τον ILP έχουν ήδη εκφραστεί 

συµβολικά και εποµένως δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τον 

άνθρωπο σε πολλές περιπτώσεις. 

• Επεξεργαστές για τα πρότυπα που παρήχθησαν: αν τα βασικά πρότυπα µπορούν να 

εξαχθούν από βελτιστοποιηµένες, στατιστικές µεθόδους αναγνώρισης προτύπων, τότε ο ILP 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναβαθµίσει τα παραγόµενα µοντέλα χρησιµοποιώντας 

τεχνικές ILP σαν ένα δεύτερο επίπεδο. Εποµένως για το χαµηλότερο επίπεδο προς τα 

δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνηθισµένοι αλγόριθµοι Εξόρυξης ∆εδοµένων 

ενώ το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει συλλογιστική (reasoning) σχετικά µε τα παραγόµενα 

µοντέλα και οικοδόµηση πιο πολύπλοκων µοντέλων. Οι παραδοσιακές τεχνικές Εξόρυξης 

∆εδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν εργαλεία «ελάττωσης των δεδοµένων» για 

να µειώσουν το µέγεθος της εισόδου στις περισσότερο ακριβές τεχνικές ILP. 
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• Το κόστος πρόσβασης στα δεδοµένα επικρατεί: όταν έχουµε να αντιµετωπίσουµε µεγάλες 

βάσεις δεδοµένων, το µεγαλύτερο κόστος είναι το κόστος προσπέλασης των δεδοµένων. 

Εποµένως οι λειτουργίες της αναζήτησης που επιτελούνται στη µνήµη και η συσχέτιση δεν 

είναι απαραίτητο ότι επικρατούν έναντι του χρόνου αναζήτησης. Μερικές φορές λίγη γνώση 

µπορεί να µας διασώσει από πολλές προσβάσεις στα δεδοµένα. Παρακάτω αναφέρονται 

δύο βασικοί περιορισµοί/προκλήσεις όταν χρησιµοποιείται ο ILP στον KDD.  

• Ελαχιστοποίηση περασµάτων στα δεδοµένα: ενώ το σχήµα αναπαράστασης των 

δεδοµένων στον ILP ταιριάζει µε αυτό των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, τα πρότυπα των 

προσβάσεων που απαιτούνται από τις λειτουργίες του ILP µπορεί να µην είναι αποδοτικά. 

Μια µεγάλη πρόκληση είναι να µελετηθούν τα πρότυπα πρόσβασης των µεθόδων ILP και να 

βελτιστοποιηθούν τα περάσµατα στα δεδοµένα έτσι ώστε η πληροφορία, αυτή που 

απαιτείται για να οδηγηθεί το πλήθος των βηµάτων στη διαδικασία επαγωγικής αναζήτησης, 

να παράγεται σε όσο το δυνατό λιγότερα περάσµατα των δεδοµένων. Οι αλγόριθµοι ILP, 

εκτελούν πολλές συζεύξεις πάνω σε πολλαπλές συσχετίσεις χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το 

ακριβές κόστος σε κάθε µια σύζευξη. Αυτό µπορεί να απαιτεί τον βασικό επανασχεδιασµό 

πολλών µεθόδων ILP. 

• Ενσωµάτωση µε πολλές πιθανοτικές µεθόδους: ο άλλος βασικός περιορισµός και πρόκληση 

για τα συστήµατα ILP είναι η ανάγκη για ένα µηχανισµό αναπαράστασης της αβεβαιότητας 

και των πιθανοτικών µοντέλων. Πολλά µοντέλα σε εφαρµογές Εξόρυξης ∆εδοµένων 

περιλαµβάνουν χαρακτηρισµό των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας ή συγκεκριµένη 

αναπαράσταση της αβεβαιότητας πάνω στα παραγόµενα µοντέλα, τις τιµές που λείπουν και 

το θόρυβο στα δεδοµένα. Χωρίς την ενσωµάτωση µε τις πιθανοτικές τεχνικές, θα είναι 

δύσκολο να επιτρέψουµε στις µεθόδους ILP να εκπληρώσουν τις «υποσχέσεις» στην 

Εξόρυξη ∆εδοµένων. 

 

1.8 Σύνοψη 
 

Αυτό το κεφάλαιο ήταν µια εισαγωγή στην Εξόρυξη ∆εδοµένων, την κεντρική εργασία στη 

διαδικασία της Εξόρυξης γνώσης στις βάσεις ∆εδοµένων, η οποία σχετίζεται µε την εύρεση 

προτύπων στα δεδοµένα. Αποτέλεσε µια εισαγωγή στην αναπαράσταση των πιο συνηθισµένων 

τύπων προτύπων οι οποίοι χρησιµοποιούνται στις προσεγγίσεις Εξόρυξης ∆εδοµένων και παρείχε 

µια πολύ σύντοµη περιγραφή των κυριότερων αλγορίθµων Εξόρυξης ∆εδοµένων. Έγινε και µια 

παρουσίαση σχετικά µε το τι είναι η σχεσιακή Εξόρυξη δεδοµένων, δηλαδή τι είναι η ανακάλυψη 

προτύπων που σχετίζονται µε διάφορες συσχετίσεις. Επίσης έγινε και µια σύνοψη των µεθόδων 

εξόρυξης δεδοµένων καθώς και των προοπτικών και προκλήσεων του Επαγωγικού Λογικού 

προγραµµατισµού στην Εξόρυξη Γνώσης ∆εδοµένων. 
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2 Επαγωγική Λογική 
 

2.1 Εισαγωγή  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχεται µια σύντοµη εισαγωγή στη θεωρία της Λογικής Πρώτης Τάξης και του 

Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού (Inductive Logic Programming - ILP) καθώς και του ρόλου 

του ILP στις διάφορες εργασίες των βάσεων δεδοµένων. Έπειτα, ακολουθεί µια λεπτοµερής 

περιγραφή µιας δηµοφιλούς προσέγγισης ILP, της Mode-Directed Inverse Entailment (MDIE).  

 

2.2 Η θεωρία της Λογικής Πρώτης Τάξης (First-order Logic) 
 

 Μια γλώσσα πρώτης τάξης περιέχει: 

• µεταβλητές: π.χ. x,y,ω  

• σταθερά σύµβολα: π.χ. a, b, c, a1, a2. Κάποιες φορές χρησιµοποιούνται και οι σταθερές Τ ή 

⊤ για να συµβολίσουν το "true" και F ή ⊥ για το  "false". 

• σύµβολα κατηγορηµάτων: π.χ. P, Q. Χρησιµοποιούνται για να δηλώνουν ιδιότητες σχέσεων. 

Κάθε σύµβολο κατηγορήµατος έχει ένα βαθµό2 (arity). 

• σύµβολα συναρτήσεων: π.χ. f, g.  Οι συναρτήσεις µπορεί να είναι µοναδιαίες (unary) (µε ένα 

όρισµα), δυαδικές (binary) (µε δύο ορίσµατα) και, γενικά, κ-δικές (µε  το πλήθος ορίσµατα). 

• συνδέσµους:  (άρνηση),  (σύζευξη),  (διάζευξη),  (συνεπαγωγή) και  (ισοδυναµία),  

• δύο ποσοδείκτες:   (υπαρξιακός ποσοδείκτης) και ∀  (καθολικός ποσοδείκτης) και  

• τρία σύµβολα στίξης: “(“, “)” και “,”   

 

Παράδειγµα 1 

Η γλώσσα L={=,≤, +, *, 0, 1} είναι µια γλώσσα για την αριθµητική. Τα = και ≤ είναι σύµβολα 

κατηγορηµάτων βαθµού 2. = ( x, y) συµβολίζει x=y και  ≤ ( x, y) συµβολίζει  x ≤ y. Τα + και *, συν και 

επί, είναι σύµβολα κατηγορηµάτων βαθµού 3, δηλαδή +(x,y,ω) συµβολίζει x+y=ω και *(x,y,ω) 

συµβολίζει x*y=ω. Τα 0,1 είναι σύµβολα σταθερών.  

 

Ένας όρος (term) σε µια δεδοµένη γλώσσα ορίζεται[85] επαγωγικά ως εξής:  

• µια σταθερά είναι όρος  

• µια µεταβλητή είναι όρος 

                                                 
2 Βαθµός συνάρτησης ή κατηγορήµατος (arity): ο αριθµός των διαφορετικών µεταξύ τους µεταβλητών που 
εµφανίζονται σε µια συνάρτηση ή ένα κατηγόρηµα. Για παράδειγµα, το P(x,y,ω) είναι κατηγόρηµα βαθµού 3 
και το Q (x,ω) βαθµού 2. 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          46 

• αν f είναι µια συνάρτηση βαθµού n και t1,.., tn είναι όροι τότε f(t1,.., tn)  είναι όρος. 

 

Ένα άτοµο (atom) ή ατοµικός τύπος (atomic formula) είναι ένα κατηγόρηµα που τα ορίσµατά του 

είναι όροι, δηλαδή κάθε ακολουθία συµβόλων της µορφής P(t1,.., tn), όπου το P είναι σύµβολο 

κατηγορήµατος βαθµού n και ti είναι όρος για κάθε i=1,2,..,n. Ένα άτοµο καλείται βασικό (ground) αν 

δεν περιλαµβάνει καµία µεταβλητή.  

Ένας τύπος (formula) σχηµατίζεται από άτοµα, συνδέσµους και ποσοδείκτες, σύµφωνα µε τους 

κανόνες σύνταξής τους. Αναλυτικότερα, ένας τύπος ορίζεται επαγωγικά ως εξής: 

• κάθε άτοµο είναι τύπος 

• αν οι σ1, σ2 είναι τύποι, τότε τύποι είναι και οι:   

(σ1  σ2), ( σ1  σ2), ( σ1  σ2), ( σ1  σ2), (  σ1) 

• αν v είναι µεταβλητή και φ τύπος, τότε τύποι είναι και οι: 

((  ν)φ),  ((  ν)φ) 

• τύποι είναι µόνο οι ακολουθίες συµβόλων που σχηµατίζονται σύµφωνα µε τους 3 

παραπάνω κανόνες 

 

Παράδειγµα 2 

Οι ακόλουθες εκφράσεις είναι τύποι: 

• φ1: (( y)( x)[P(x,f(y))  Q(x)]) 

• φ2: ( x)( y)[P(x)  Q(x,y)   R(x)] 

 

Ένας στοιχειώδης τύπος (literal) είναι ένα άτοµο ή η άρνηση ενός ατόµου. Ένας προγραµµατικός 

τύπος (clause) είναι µια διάζευξη στοιχειωδών τύπων, µε τις µεταβλητές  καθολικά  

ποσοτικοποιηµένες. 

 

Παράδειγµα 3 

Μερικά παραδείγµατα clauses είναι τα ακόλουθα: 

P(x, f(a)) v P(x, f(y)) v Q(y)  

P(z, f(a)) v Q(z),  

P(z, f(y)) v Q(y) v Q(z)  

 

Horn clauses . Ένα clause που περιέχει ένα θετικό και µηδέν ή περισσότερους αρνητικούς 

στοιχειώδεις τύπους είναι ένα καθορισµένο clause (definite clause).  Ένας τύπος-στόχος ή στόχος 

(goal clause or goal) είναι ένα clause που περιέχει µόνο αρνητικούς στοιχειώδεις τύπους. Ένα Ηorn 

clause είναι είτε ένα καθορισµένο clause είτε ένας στόχος. Αν ένα καθορισµένο clause αποτελείται 

από τον θετικό στοιχειώδη τύπο A  και τους αρνητικούς στοιχειώδεις τύπους 1,..., nB B , τότε το 

clause γράφεται: 
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nBBA ,,1 L←                                    (1) 

όπου το A  καλείται κεφαλή (head) του clause και nBB ,,1 K  καλούνται υποστόχοι και αποτελούν το 

σώµα(body) του clause [7]. Το iB   συµβολίζει την άρνηση του iB . 

 

Θεωρία του µοντέλου. Μέρος της σηµασιολογίας της Λογικής Πρώτης Τάξης είναι ο ορισµός της 

σχέσης µεταξύ των όρων της γλώσσας και του πεδίου ορισµού που µας ενδιαφέρει. Κάθε όρος 

αναφέρεται σε (ή σηµαίνει) ένα αντικείµενο από αυτό το πεδίο ορισµού. Μια προ-ερµηνεία (pre-

interpretation)  J  µιας γλώσσας της Λογικής πρώτης τάξης  L αποτελείται από τα ακόλουθα [45]:  

1. ένα µη κενό σύνολο D, το οποίο καλείται πεδίο ορισµού της προ-ερµηνείας. 

2. µια αντιστοιχία κάθε σταθεράς της L σε ένα στοιχείο της D. 

Μια αντιστοιχία µεταβλητών V στην L, είναι µια αναπαράσταση από το σύνολο των µεταβλητών του 

L στο πεδίο D του J. 

Μια ερµηνεία I της γλώσσας πρώτης τάξης L αποτελείται από τα ακόλουθα: 

1. µια προ-ερµηνεία J, µε κάποιο πεδίο ορισµού D, της L. Η I λέγεται ότι είναι βασισµένη 

στη J. 

2. µια ανάθεση που αντιστοιχεί κάθε n-αδικό σύµβολο κατηγορήµατος p της L σε µια σχέση 

Ip από το Dn στο {T, F} (True ή False)., 

 

Έστω ότι Φ είναι ένας τύπος και I µια ερµηνεία. Ο τύπος Φ λέγεται ότι είναι αληθής υπό την I αν η 

τιµή που του αντιστοιχείται υπό το Ι είναι Τ. Τότε, η ερµηνεία Ι λέµε ότι ικανοποιεί τον Φ και λέγεται 

µοντέλο του Φ.  

Για παράδειγµα, έστω η ερµηνεία Ι έχει D = {1, 2} ως πεδίο ορισµού, Ρ είναι ένα δυαδικό 

κατηγόρηµα ερµηνευµένο σαν “≥”. Τότε το Ι είναι ένα µοντέλο του τύπου ∀x P(x,x) αφού 1≥ 1 και 2 

≥ 2. Από την άλλη πλευρά, το Ι δεν είναι µοντέλο του τύπου  ∀x∃y  P(x,y),  αφού δεν υπάρχει 

αριθµός n στο πεδίο ορισµού για τον οποίο η συνθήκη  2 ≥ n να είναι αληθής [45]. 

Ένας τύπος F λογικά υπάγει (logically implies) έναν τύπο G, αν κάθε µοντέλο για τον F είναι και 

µοντέλο του G. Αυτό συµβολίζεται µε  

F|=    G 

Εναλλακτικά, λέµε ότι ο G είναι µια λογική (ή σηµασιολογική) συνέπεια του F. 

 

∆ευτερεύων  συλλογισµός – υπαγωγή (subsumption) των αρχών. Ο υπολογισµός του κατά 

πόσο µια σκέψη υπάγει µια άλλη (είναι πιο γενική από αυτήν), είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε όλα τα 

συστήµατα ILP. Η υπαγωγή (subsumption) είναι η γενίκευση που χρησιµοποιείται πιο συχνά στον 

ILP. Ο λόγος είναι κυρίως πρακτικός: Η υπαγωγή είναι πιο βολική και πιο αποτελεσµατικά 

υλοποιήσιµη από την λογική συνεπαγωγή (entailment or implication) [45]. Μια κοινή µέθοδος για 

υπολογισµό της υπαγωγής βασίζεται στην αποκαλούµενη θ-υπαγωγή. Έστω C και D είναι τύποι. 
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Λέµε ότι ο C θ-υπάγει το D, δηλώνοντας C fD, αν υπάρχει αντικατάσταση θ τέτοια ώστε Cθ⊆D 

(δηλαδή, κάθε στοιχειώδης τύπος στο Cθ είναι επίσης ένας στοιχειώδης τύπος στο D). Αν C fD, 

τότε υπάρχει µια αντικατάσταση θ που αναπαριστά κάθε Li ∈ C µε κάποιο Μi ∈ D. Παραδείγµατα 

υπαγωγής είναι: 

 

• C = P(x) θ-υπάγει D = P(α)∨Q(x), αφού C(x/α) = P(α), και P(α)⊆P(α), Q(x). 

• C = P(α)∨P(α) θ-υπάγει D= P(α). 

 

2.3 Εισαγωγή στον Επαγωγικό Λογικό Προγραµµατισµό (ILP) 

2.3.1 Εισαγωγικά  
 
Οι τεχνικές επαγωγικής µάθησης γενικεύουν ειδικές παρατηρήσεις και τις εξελίσσουν σε γενικές 

θεωρίες. Αυτές οι θεωρίες µπορούν να χρησιµοποιούνται είτε για επεξηγηµατικούς-περιγραφικούς 

σκοπούς είτε για σκοπούς πρόβλεψης. Η περιγραφική επαγωγή (Descriptive Induction) ξεκινάει 

από µη ταξινοµηµένα παραδείγµατα και καταλήγει σε ένα σύνολο κανονικοτήτων (regularities) – 

κοινών χαρακτηριστικών αυτών των παραδειγµάτων.  

Ένα τυπικό παράδειγµα σε αυτή την κατηγορία είναι η µελέτη της αγοραστικής συµπεριφοράς µιας 

οµάδας πελατών που ανακαλύπτει ότι αν οι πελάτες αγοράζουν λουκάνικο και ψωµί τότε υπάρχει 

πιθανότητα 90% να αγοράσουν επίσης και βούτυρο. Η προγνωστική επαγωγή (Predictive 

Induction) µαθαίνει από ένα σύνολο παραδειγµάτων που είναι ταξινοµηµένα σε δύο ή περισσότερες 

κατηγορίες. Ο στόχος είναι να βρεθεί µια υπόθεση που να ταξινοµεί τα παραδείγµατα στη σωστή 

κατηγορία. Ένα συνηθισµένο παράδειγµα είναι η ταξινόµηση ζώων. Υποθέτουµε ότι ένα ροµπότ 

είναι εκπαιδευµένο να αναγνωρίζει διάφορα είδη ζώων. ∆εδοµένου ενός συνόλου παραδειγµάτων 

που περιλαµβάνει χιλιάδες ταξινοµήσεις ζώων, το ροµπότ µπορεί να εξάγει χρήσιµους κανόνες και 

να τους χρησιµοποιεί για να µπορεί να «προφητεύει» άγνωστα ζώα. 

Ο όρος Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός (ILP) εισήχθη από τον Muggleton το 1990 [58]. Ο 

ILP σχετίζεται µε τη µελέτη της Επαγωγικής Μηχανικής Μάθησης και την αναπαράσταση γνώσης 

σε Λογική Πρώτης Τάξης. 

Ο στόχος του ILP είναι να αναπτυχθούν εργαλεία και τεχνικές που θα παράγουν/συµπεράνουν 

υποθέσεις από παρατηρήσεις (παραδείγµατα) και να προκύψει νέα γνώση µέσα από την εµπειρία 

[59]. Σχηµατικά: 

 

ILP = Επαγωγική Αρχή Μάθησης + Λογικός Προγραµµατισµός 
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Πρόσφατες µελέτες [44] σε αυτόν τον τοµέα δείχνουν ότι ο ILP αποτελεί ένα ελπιδοφόρο ερευνητικό 

πεδίο αλλά ακόµα αντιµετωπίζει µια πληθώρα προκλήσεων που καλείται να αντιπαρέλθει. 

Από την πλευρά της εξόρυξης γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων (KDD), µπορεί να ειπωθεί ότι ο 

Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός (ILP) ασχολείται µε την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων 

για την εξόρυξη σχεσιακών δεδοµένων. Ενώ οι τυπικές µέθοδοι Εξόρυξης ∆εδοµένων βρίσκουν 

πρότυπα σε ένα δεδοµένο πίνακα, οι µέθοδοι σχεσιακής εξόρυξης δεδοµένων βρίσκουν πρότυπα 

σε µια δεδοµένη σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων. Σε µία συνηθισµένη σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων, τα 

δεδοµένα βρίσκονται σε πολλαπλούς πίνακες. Τα εργαλεία ILP µπορούν να εφαρµοστούν 

απευθείας σε τέτοια πολυσχεσιακά δεδοµένα για να βρουν πρότυπα που περιλαµβάνουν 

πολλαπλές συσχετίσεις. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των προσεγγίσεων ILP: οι 

πλειονότητα των άλλων τεχνικών Εξόρυξης ∆εδοµένων µπορεί µόνο να διαχειριστεί δεδοµένα που 

βρίσκονται µόνο σε έναν πίνακα, δηλαδή απαιτείται προεπεξεργασία (π.χ Join (Συνένωση) ή 

Aggregation (Συνάθροιση)) για να ενοποιηθούν δεδοµένα από πολλαπλούς πίνακες σε έναν πίνακα 

ώστε να εφαρµοστούν οι συνηθισµένες τεχνικές Εξόρυξης ∆εδοµένων.   

Η ενοποίηση δεδοµένων από πολλαπλούς πίνακες (π.χ µε τη βοήθεια ενός join) µπορεί να 

προκαλέσει απώλεια της αρχικής σηµασιολογίας ή απώλεια πληροφορίας. Υποθέτουµε ότι µας 

δίνεται η συσχέτιση Customer(Cust_id, Name, Age, SpendsALot) και η συσχέτιση 

Purchase(Cust_id, Product_id, Date, Value, Payment_mode), όπου κάθε πελάτης µπορεί να κάνει 

πολλές αγορές και µας ενδιαφέρει να χαρακτηρίσουµε τους πελάτες που ξοδεύουν πολλά. Η 

ενοποίηση των δύο συσχετίσεων µε τη βοήθεια ενός join θα οδηγήσει σε µια συσχέτιση Purchase1 

όπου κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µία αγορά και όχι σε έναν πελάτη. Μια πιθανή συνάθροιση θα 

οδηγούσε στη συσχέτιση Customer1(Cust_id, Age, NofPurchases, TotalValue, SpendsALot). 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της  συνάθροισης έχει χαθεί πληροφορία.  

Το πρότυπο που ακολουθεί µπορεί να ανακαλυφθεί από ένα σύστηµα ILP εφόσον οι συσχετίσεις 

Customer και Purchase θεωρηθούν δεδοµένες. 

 

Customer(Cust_id, Name, Age, Yes)� 

 Age>30⋀Purchase(Cust_id,Product_id,Date,Value,Payment_mode)⋀Payment_mode=Credit_c

ard⋀Value>100. 

 

Αυτό το πρότυπο λέει ότι «ένας πελάτης ξοδεύει πολλά αν είναι µεγαλύτερος από 30, έχει αγοράσει 

ένα προϊόν αξίας µεγαλύτερης από 100 και έχει χρησιµοποιήσει για την πληρωµή πιστωτική 

κάρτα».  

Ένα τέτοιο πρότυπο δεν θα ήταν δυνατόν να ανακαλυφθεί από καµία από τις συσχετίσεις 

Purchase1 και Customer1 αν τις βλέπαµε ξεχωριστά.  

Εκτός από την ικανότητά τους να διαχειρίζονται δεδοµένα που βρίσκονται σε πολλαπλούς πίνακες, 

τα συστήµατα ILP συνήθως έχουν την ικανότητα να λαµβάνουν υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο 
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(Background Knowledge) µε τη µορφή ενός λογικού προγράµµατος. Από τα πλεονεκτήµατα του ILP 

είναι η ικανότητά του να λαµβάνει υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο καθώς και η εκφραστική δύναµη 

της γλώσσας των προτύπων που ανακαλύπτονται.  

Οι προσεγγίσεις Εξόρυξης ∆εδοµένων που ανακαλύπτουν πρότυπα σε έναν δεδοµένο απλό 

πίνακα αποκαλούνται µέθοδοι εκµάθησης γνωρίσµατος – τιµής (Attribute-Value) ή προτασιακές 

(Propositional) µέθοδοι εκµάθησης, αφού τα πρότυπα που ανακαλύπτουν µπορούν να εκφραστούν 

σε προτασιακή λογική. Οι µέθοδοι ILP αναφέρονται και ως µέθοδοι εκµάθησης πρώτης τάξης ή 

σχεσιακές µέθοδοι εκµάθησης, αφού τα πρότυπα που ανακαλύπτουν εκφράζονται µε σχεσιακούς 

τύπους λογικής πρώτης τάξης.  

 

2.3.2 Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός και Βάσεις ∆εδοµένων 
 
Η Εξόρυξη ∆εδοµένων συχνά χρησιµοποιεί τεχνικές αναπαράστασης γνώσης για να διακρίνει 

διαφορετικούς αλγορίθµους. Οι προτασιακές αναπαραστάσεις (propositional representations) ή οι 

αναπαραστάσεις που βασίζονται στο γνώρισµα-τιµή (attribute value) χρησιµοποιούν έναν απλό 

πίνακα για την αναπαράσταση του συνόλου των δεδοµένων. Κάθε παράδειγµα (ή παρατήρηση) 

αντιστοιχεί σε µια πλειάδα µιας συσχέτισης (relation). Για όλα τα γνωρίσµατα(attributes) το 

παράδειγµα έχει µια µοναδική τιµή. Από την άλλη πλευρά, η συσχετιζόµενη µάθηση (relational 

learning) και ο Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις δοµών 

πρώτης τάξης. Για παράδειγµα, κατά τη διαδικασία της µάθησης από το ερµηνευτικό υπόβαθρο 

(interpretations setting), ένα παράδειγµα αντιστοιχεί σε ένα σύνολο γεγονότων. Αυτό γενικεύει τις 

αναπαραστάσεις γνωρίσµατος-τιµής, καθώς τα παραδείγµατα τώρα µπορούν να αποτελούνται από 

πολλαπλές πλειάδες που ανήκουν σε πολλαπλούς πίνακες.  

Ένα τυπικό παράδειγµα µπορεί να είναι η ανάλυση της αγοραστικής συµπεριφοράς για ένα 

σούπερ-µάρκετ. Υποθέτουµε ότι η πιθανότητα ένας άνδρας καταναλωτής να αγοράσει ένα 

συγκεκριµένο προϊόν έχει σχέση µε τον αριθµό των παιδιών που έχει και µε το αν είναι καπνιστής. 

Τα στοιχεία ενός τέτοιου παραδείγµατος µπορούν να εκφραστούν στη Λογική Πρώτης Τάξης ως 

εξής:  

 

 αγοράζει(Γιάννης, ποδήλατο) 

 άνδρας(Γιάννης) 

 έχει_παιδιά(Γιάννης,2) 

 όχι(καπνιστής(Γιάννης)) 

 

Στην αναπαράσταση γνωρίσµατος-τιµής, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε πολλαπλές πλειάδες σε 

πολλαπλούς πίνακες για να εκφράσουµε ένα τέτοιο παράδειγµα. 
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Τα πρότυπα που ανακαλύπτονται από τα συστήµατα ILP συνήθως εκφράζονται σαν λογικά 

προγράµµατα, ένα σηµαντικό υποσύνολο της Λογικής Πρώτης Τάξης. Τα λογικά προγράµµατα 

αποτελούνται από definite clauses. Αυτά τα clauses µε τη σειρά τους είναι κανόνες πρώτης τάξης 

όπου το τµήµα συµπεράσµατος αναφέρεται σαν κεφαλή (head) ενώ το τµήµα υποθέσεων αποτελεί 

το σώµα (body) του clause. Η κεφαλή και το σώµα ενός clause  αποτελείται από άτοµα.  

Για παράδειγµα θεωρούµε την clause father(X,Y) ∨ mother(X,Y) � parent(X,Y). Αυτή η clause 

διαβάζεται ως εξής: «Αν ο Χ είναι γονέας του Υ τότε ο Χ είναι πατέρας του Υ ή ο Χ είναι µητέρα του 

Υ» (το ∨ αντιπροσωπεύει το λογικό ή). Το parent(X,Y) είναι το σώµα της clause και το father(X,Y) 

∨ mother(X,Y) είναι η κεφαλή της clause. Τα parent, father, mother είναι κατηγορήµατα, τα Χ και Υ 

είναι µεταβλητές και τα parent(Χ,Υ), father(Χ,Υ), mother(Χ,Υ) είναι άτοµα. 

Οι definite clauses περιέχουν ακριβώς ένα άτοµο στην κεφαλή σε αντίθεση µε τις full clauses που 

έχουν τη µορφή father(X,Y) ∨ mother(X,Y) � parent(X,Y). Σε σύγκριση µε τις definite clauses, οι 

program clauses µπορούν να περιέχουν αρνήσεις ατόµων στο σώµα. Τα λογικά προγράµµατα 

(logic program) είναι σύνολα από program clauses. Ενώ η clause father(X,Y) ∨ mother(X,Y) � 

parent(X,Y) είναι full clause, η clause ancestor(X,Y)� parent(Z,Y) ∧ ancestor(X,Z) είναι µια definite 

clause (όπου το ∧ αντιπροσωπεύει το λογικό και). Είναι επίσης µια αναδροµική (recursive) clause 

αφού καθορίζει τη σχέση ancestor µέσω του εαυτού της και του κατηγορήµατος parent. Η clause 

mother(X,Y)� parent(X,Y) ∧ not_male(X) είναι µια program clause. Ένα σύνολο από program 

clauses µε το ίδιο κατηγόρηµα στην κεφαλή καλείται ορισµός κατηγορήµατος (predicate definition). 

Ένα κατηγόρηµα στο ILP αντιστοιχεί σε µία συσχέτιση σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Μια n-

οστού βαθµού συσχέτιση p ορίζεται ως ένα σύνολο πλειάδων (tuples) δηλαδή ένα υποσύνολο του 

καρτεσιανού γινοµένου των n  πεδίων D1 x D2 x ….x Dn, όπου ένα πεδίο ή τύπος (Domain ή Type) 

είναι ένα σύνολο τιµών. Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων (RDB) είναι ένα σύνολο από συσχετίσεις.  

Ένα κατηγόρηµα αντιστοιχεί σε µια συσχέτιση και τα ορίσµατα ενός κατηγορήµατος αντιστοιχούν 

στα γνωρίσµατα (attributes) µιας συσχέτισης. Η βασική διαφορά είναι ότι τα γνωρίσµατα µιας 

συσχέτισης είναι typed (δηλαδή κάθε γνώρισµα συσχετίζεται µε ένα πεδίο).  

Τα program clauses µπορούν να είναι typed. Για παράδειγµα, στη συσχέτιση Lives_in(x,y) θέλουµε 

να καθορίζουµε ότι το x είναι τύπου (typed) person και το y είναι τύπου city. Η βασική διαφορά των 

program clauses και των DB clauses είναι στη χρήση των τύπων (types). Tα DB Clauses είναι 

typed program clauses της µορφής Τ�L1⋀…⋀Lm, όπου Τ είναι άτοµο και τα L1,…Lm είναι 

στοιχειώδεις τύποι.  

Σηµειώνεται ότι τα full clauses όπως η father(X,Y) ∨ mother(X,Y) � parent(X,Y) µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν Περιορισµούς Ακεραιότητας (integrity constraints) των βάσεων 

δεδοµένων.  
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Ενώ οι περισσότερες µέθοδοι ILP χρησιµοποιούνται για την εκµάθηση όψεων (views – λογικών 

ορισµών ή ορισµών κατηγορηµάτων) από extensional συσχετίσεις [86], µερικές µέθοδοι ILP 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την εκµάθηση Περιορισµών Ακεραιότητας [87]. 

 

2.3.3 Γιατί ILP;  
 
Τα τρέχοντα  συστήµατα Εξόρυξης ∆εδοµένων, όπως για παράδειγµα η ανακάλυψη κανόνων 

συσχέτισης, συνήθως ασχολούνται µε  αριθµητικές τιµές σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων, το 

οποίο µπορεί να θεωρηθεί σαν µια αναπαράσταση προγραµµατικών τύπων ή αναπαράσταση 

γνώρισµα-τιµή. Αν χρησιµοποιηθεί µια αναπαράσταση της Λογικής Πρώτης Τάξης, µπορεί να 

εκφραστεί όχι µόνο η τιµή αλλά επίσης οι πολλαπλοί συσχετισµοί µεταξύ αυτών των δεδοµένων. 

Χρησιµοποιώντας τη Λογική Πρώτης Τάξης ως αναπαράσταση της γνώσης τόσο για τις υποθέσεις 

όσο και για τις παρατηρήσεις, ο Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός µπορεί να υπερβεί κάποιες 

σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν άλλα συστήµατα Εξόρυξης ∆εδοµένων, όπως: 

 

• Η χρήση περιορισµένου αριθµού τύπων για την αναπαράσταση της γνώσης 

• Οι δυσκολίες στη χρήση ουσιαστικού γνωστικού υπόβαθρου στη διαδικασία της µάθησης. 

 

Προηγούµενες εµπειρίες [45] στα έµπειρα συστήµατα (expert systems), δείχνουν ότι πολλή γνώση 

πεδίου µπορεί να εκφραστεί µε βέλτιστο τρόπο χρησιµοποιώντας Λογική Πρώτης Τάξης, ή µε µια 

παραλλαγή της Λογικής Πρώτης Τάξης. Η Προτασιακή Λογική έχει µεγάλο περιορισµό σε 

συγκεκριµένα πεδία. Πολλά προγράµµατα λογικής δεν µπορούν να οριστούν χρησιµοποιώντας 

µόνο Προτασιακή Λογική[73]. Η χρήση της γνώσης πεδίου είναι επίσης κρίσιµη διότι ένα από τα πιο 

καλά διαπιστωµένα πορίσµατα της τεχνητής νοηµοσύνης είναι ότι η χρήση της γνώσης πεδίου είναι 

ουσιώδης για να επιτευχθεί έξυπνη συµπεριφορά. Ο ILP κληρονοµεί θεωρίες, αλγορίθµους και 

εργαλεία από την Υπολογιστική Λογική. Πολλά συστήµατα Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού 

επωφελούνται από τη χρήση των αποτελεσµάτων της Υπολογιστικής Λογικής. Το γνωστικό 

υπόβαθρο (background knowledge) βοηθάει περιορίζοντας την αναζήτηση υποθέσεων και είναι ο 

παράγοντας κλειδί για αυξητική και επαναληπτική µάθηση. Οι αρχές που παράγονται σε κάθε 

πέρασµα προστίθενται στο γνωστικό υπόβαθρο. Αυτή η διαδικασία θα τερµατίσει όταν φτάσει σε 

ένα προκαθορισµένο επίπεδο ακρίβειας. Χωρίς γνωστικό υπόβαθρο, ο χώρος αναζήτησης των 

υποθέσεων µεγαλώνει εκθετικά.  

 

2.4 Η βασική εργασία του ILP: υπαγωγή σχεσιακών κανόνων 
 
Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή στον ILP είναι η εργασία της εκµάθησης λογικών ορισµών 

συσχετίσεων, όπου οι πλειάδες (tuples) που ανήκουν ή δεν ανήκουν στη συσχέτιση – στόχο 
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δίνονται σαν παραδείγµατα. Από τα παραδείγµατα εκπαίδευσης ο ILP υπάγει ένα λογικό 

πρόγραµµα (ορισµός κατηγορήµατος) το οποίο αντιστοιχεί σε µία άποψη (view) που καθορίζει τη 

συσχέτιση – στόχο µε τη βοήθεια άλλων συσχετίσεων που δίνονται ως γνώση υποβάθρου. Αυτό το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ILP και το οποίο έχει ως στόχο να µάθει περιγραφές αρχών 

(concept description) µε τη µορφή κανόνων ταξινόµησης και πρόβλεψης πρώτης τάξης, ο οποίος 

στις µέρες µας καλείται ILP – πρόβλεψης (predictive ILP), είναι η πιο συνηθισµένη εφαρµογή του 

ILP. Στο παρελθόν αυτή η εφαρµογή αναφερόταν ως κανονικός (normal) ILP, επεξηγηµατική 

επαγωγή (explanatory induction), διακριτική επαγωγή (discriminatory induction) ή δυνατός (strong) 

ILP. 

Η γενική προδιαγραφή του προβλήµατος του ILP είναι η ακόλουθη: 

• ∆εδοµένου ενός συνόλου παραδειγµάτων, δηλαδή πλειάδων που ανήκουν στην συσχέτιση 

– στόχο p (θετικά παραδείγµατα), και πλειάδων που δεν ανήκουν στη συσχέτιση - στόχο p 

(αρνητικά παραδείγµατα)  

• ∆εδοµένου και συσχετίσεων υποβάθρου (κατηγορηµάτων υποβάθρου) qi που αποτελούν τη 

γνώση υποβάθρου και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό του p 

• ∆εδοµένης µιας γλώσσας υποθέσεων (hypothesis language) που καθορίζει τους 

συντακτικούς περιορισµούς που αφορούν τον ορισµό της p 

• Ζητούµενο αποτελεί ο ορισµός της συσχέτισης p που πρέπει να είναι πλήρης (complete) και 

συνεπής (consistent), δηλαδή να καλύπτει όλα τα θετικά παραδείγµατα και κανένα από τα 

αρνητικά παραδείγµατα αντίστοιχα. 

 

Με άλλα λόγια και µε περισσότερο φορµαλιστικούς όρους, δεδοµένου ενός συνόλου 

παραδειγµάτων 

E = P ⋃ N , 

 

όπου P είναι τα θετικά παραδείγµατα και Ν τα αρνητικά αντίστοιχα, της γνώσης υποβάθρου Β, το 

ζητούµενο είναι να βρεθεί το σύνολο υποθέσεων Η ώστε  

 

∀e∈P: Β∧Η⊨e (το Η είναι πλήρες) και 

∀e∈Ν: Β∧Η|≠ e (το Η είναι συνεπές) 

 

Αυτός ο ορισµός εισήχθη από τον Muggleton [58] και επίσης αποκαλείται εκµάθηση από συνέπεια 

(learning from entailment).  

Σε έναν πιο γενικό ορισµό, κάθε e, καθώς και τα Β και Η µπορεί να είναι µια clausal θεωρία. 

Πρακτικά, στις περισσότερες των περιπτώσεων κάθε e είναι ένα βασικό παράδειγµα (ground 

example-tuple), το Β είναι µια σχεσιακή βάση δεδοµένων και το Η είναι ένα λογικό πρόγραµµα. 
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Υπενθυµίζεται ότι το ⊨ συµβολίζει την λογική υπαγωγή (logical implication – semantic entailment) η 

οποία στην πράξη αντικαθίσταται από τη συντακτική συνέπεια � (syntactic entailment).      

Για παράδειγµα, θεωρούµε το απλό πρόβληµα ILP της εκµάθησης της συσχέτισης daughter(X,Y). 

Το ζητούµενο είναι να καθοριστεί η σχέση κόρη (daughter) η οποία υποδηλώνει ότι ένα άτοµο Χ 

είναι κόρη ενός ατόµου Υ, µε χρήση των συσχετίσεων female και parent. Αυτοί οι συσχετισµοί 

εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Υπάρχουν δύο θετικά και δύο αρνητικά παραδείγµατα του 

ζητούµενου συσχετισµού daughter  Τα θετικά παραδείγµατα συµβολίζονται µε ⊕⊕⊕⊕    και τα αρνητικά 

µε ⊖⊖⊖⊖....        

Με βάση τη γλώσσα υποθέσεων και τις δύο συσχετίσεις female και parent είναι εύκολο να δοθεί ο 

παρακάτω ορισµός της ζητούµενης συσχέτισης relation: 

 

Daughter(X,Y)� female(X),parent(Y,X) 

 

Παραδείγµατα εκπαίδευσης Γνώση υποβάθρου 

daughter(mary, ann)   ⊕⊕⊕⊕ parent(ann, mary) female(eve) 

daughter(eve,tom)       ⊕⊕⊕⊕ parent(tom,eve) female(ann) 

daughter(tom, ann)     ⊖⊖⊖⊖ parent(tom,ian) female(mary) 

daughter(eve, ann)      ⊖⊖⊖⊖ parent(ann,tom)  

 

Πίνακας 2.1: Θετικά και αρνητικά παραδείγµατα και γνωστικό υπόβαθρο 

 

o οποίος ικανοποιεί τις συνθήκες πληρότητας (completeness) και συνέπειας (consistency).  

Σε γενικές γραµµές και ανάλογα µε τη γνώση υποβάθρου, τη γλώσσα των υποθέσεων και την 

πολυπλοκότητα της αρχής – στόχου, ο ορισµός του κατηγορήµατος µπορεί, εναλλακτικά, να 

αποτελείται από ένα σύνολο προτάσεων, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση: 

 

Daughter (X,Y) � female(X), mother(Y,X) 

Daughter (X,Y) � female(X), father(Y,X) 

 

αν οι συσχετίσεις father και mother είναι δεδοµένες στην γνώση υποβάθρου αντί για τη συσχέτιση 

parent. 

Η γλώσσα υποθέσεων είναι τυπικά ένα υποσύνολο της γλώσσας των program clauses. Καθώς η 

πολυπλοκότητα της εκµάθησης αυξάνεται µε την εκφραστικότητα της γλώσσας των υποθέσεων, 

πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί στα clauses που πρόκειται να υποτεθούν (hypothesized 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          55 

clauses). Τυπικοί περιορισµοί είναι η εξάλειψη της αναδροµής (recursion) και περιορισµοί στις 

µεταβλητές που εµφανίζονται στο σώµα του clause αλλά όχι και στην κεφαλή του. 

Από την πλευρά της εξόρυξης δεδοµένων, η εργασία που περιγράφεται παραπάνω είναι µια 

εργασία δυαδικής ταξινόµησης δεδοµένου ότι στα παραδείγµατα (πλειάδες) ανατίθεται µια από τις 

δύο κλάσεις: ⊕⊕⊕⊕    για τα θετικά παραδείγµατα και ⊖⊖⊖⊖    για τα αρνητικά. Οι εργασίες ταξινόµησης 

συνήθως είναι εργασίες για τις οποίες χρησιµοποιούνται δένδρα απόφασης στο ερευνητικό πεδίο 

της εξόρυξης δεδοµένων. Ωστόσο, περιστασιακά, χρησιµοποιείται και η επαγωγή κανόνων. Οι 

κανόνες µπορούν να εξαχθούν από τα δένδρα απόφασης ή µπορούν να επαχθούν απευθείας. 

Τα ILP συστήµατα που ασχολούνται µε την ταξινόµηση συνήθως υιοθετούν τον αλγόριθµο κάλυψης 

(covering algorithm) των συστηµάτων επαγωγής κανόνων. Σε ένα βασικό κύκλο ο αλγόριθµος 

επικάλυψης κατασκευάζει ένα σύνολο από clauses. Ξεκινώντας από ένα κενό σύνολο, 

κατασκευάζει ένα clause που επεξηγεί µερικά από τα θετικά παραδείγµατα, προσθέτει αυτό το 

clause στο σύνολο των υποθέσεων και αφαιρεί τα θετικά παραδείγµατα που επεξηγήθηκαν από 

αυτό το clause. Αυτά τα βήµατα επαναλαµβάνονται µέχρι όλα τα θετικά παραδείγµατα να έχουν 

επεξηγηθεί οπότε και το σύνολο των υποθέσεων είναι πλήρες. 

Στον εσωτερικό κύκλο του αλγορίθµου κάλυψης, κατασκευάζονται clauses εκτελώντας µια ευριστική 

αναζήτηση στο χώρο των πιθανών clauses, ο οποίος δοµείται από ένα τελεστή γενίκευσης 

(generalization) ή εξειδίκευσης (specialization). Συνήθως, η αναζήτηση ξεκινά µε ένα πολύ γενικό 

κανόνα (ένα clause µε καθόλου περιορισµούς στο σώµα του), στη συνέχεια προχωρά µε την 

προσθήκη στοιχειωδών τύπων (literals - που αποτελούν τους όρους/περιορισµούς) σε αυτό το 

clause µέχρι αυτό να καλύψει (επεξηγήσει) το σύνολο των θετικών παραδειγµάτων (consistency). 

Αυτή η αναζήτηση µπορεί να είναι κάτω φραγµένη από τα αποκαλούµενα κάτω (bottom) clauses, τα 

οποία παράγονται από τη λιγότερο γενική γενίκευση (least general generalization) ή αντίστροφη 

ανάλυση/συνεπαγωγή (inverse resolution/entailment). 

Όταν έχουµε να κάνουµε µε µη πλήρη δεδοµένα ή δεδοµένα που έχουν θόρυβο, η οποία είναι και η 

πιο συνηθισµένη περίπτωση, τα κριτήρια της συνέπειας και της πληρότητας χαλαρώνουν. Αντί 

αυτών, συνήθως, χρησιµοποιούνται  στατιστικά κριτήρια τα οποία βασίζονται στον αριθµό των 

θετικών και των αρνητικών παραδειγµάτων που επεξηγούνται από τον ορισµό και τις διακριτές 

προτάσεις. 

Στα περισσότερα συστήµατα ILP, η θεωρία υποβάθρου και οι υποθέσεις θα πρέπει να είναι 

ορισµένες. Η ειδική περίπτωση της καθορισµένης σηµασιολογίας, όπου η απόδειξη περιορίζεται σε 

αληθή και ψευδή βασικά γεγονότα (παραδείγµατα), θα καλείται υπόβαθρο παραδειγµάτων. Το 

υπόβαθρο παραδειγµάτων είναι το κύριο υπόβαθρο του ILP. Αυτό υιοθετείται από µεγάλη 

πλειονότητα των συστηµάτων ILP [45]. 
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2.5 Κατασκευή του χώρου των υποθέσεων 
 
Στην προηγούµενη παράγραφο περιγράφηκε ο τρόπος εκµάθησης του συνόλου των clauses µε τη 

χρήση ενός αλγορίθµου κάλυψης για την επαγωγή του clause/κανόνα. Σ’ αυτή την παράγραφο, 

περιγράφονται µερικοί µηχανισµοί που αποτελούν τη βάση για την επαγωγή της απλής 

clause/απλού κανόνα. 

Για να γίνει συστηµατική αναζήτηση του χώρου των σχεσιακών κανόνων (program clauses), είναι 

χρήσιµο να επιβληθούν κανόνες πάνω σε αυτό το χώρο, για παράδειγµα µια ταξινόµηση. Μια τέτοια 

ταξινόµηση βασίζεται στη θ-υπαγωγή (θ-subsumption). 

Μια αντικατάσταση  (substitution) θ = {V1/t1,…, Vn/tn} είναι µια ανάθεση των όρων ti στις µεταβλητές 

Vi. Η εφαρµογή µιας αντικατάστασης θ σε έναν όρο, ένα άτοµο, ή µια clause F έχει σαν αποτέλεσµα 

τον αρχικοποιηµένο όρο, άτοµο ή clause Fθ όπου ταυτόχρονα όλες οι εµφανίσεις των µεταβλητών 

Vi  αντικαθίστανται από τον όρο ti. 

Έστω ότι c και c’ είναι δύο program clauses. Το clause c θ-υπάγει το c’ αν υπάρχει µια 

αντικατάσταση θ ώστε cθ⊆ c’.  

Για να γίνουν τα παραπάνω περισσότερο αντιληπτά, θεωρούµε το clause c: 

 

c= daughter(X,Y) �parent(Y,X) 

 

Η εφαρµογή της αντικατάστασης θ = {Χ/Mary, Y/ann}  στο clause c έχει σαν αποτέλεσµα: 

 

cθ = daughter(Mary, ann) �parent(ann, Mary) 

 

Επισηµαίνεται ότι η clausal αναπαράσταση daughter(X,Y) �parent(Y,X) είναι ισοδύναµη µε τη  

}X)parent(Y, Y),,daughter(X {  

όπου υποτίθεται ότι όλες οι µεταβλητές είναι καθολικά ποσοτικοποιηµένες και τα κόµµα 

υποδηλώνουν διάζευξη. Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, το clause c θ-υπάγει την c’ αν υπάρχει µια 

αντικατάσταση θ που µπορεί να εφαρµοστεί στη c έτσι ώστε κάθε στοιχειώδης τύπος (literal) στo 

clause που προκύπτει να συµβαίνει και στo c’. To clause c θ-υπάγει τo clause 

 

c’ = daughter(X,Y) �female(X), parent(Y,X) 

 

υπό την κενή αντικατάσταση θ = ⊘, αφού }X)parent(Y, Y),,daughter(X {  είναι ένα υποσύνολο 

του }X)parent(Y, ,female(X) Y),,daughter(X { . Επιπλέον, υπό την αντικατάσταση θ = {Χ/mary, 

Y/ann}, θ-υπάγει τo  

c’ = daughter(mary, ann) �female(mary), parent(ann, mary) 
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Η θ-υπαγωγή εισάγει τη συντακτική έννοια της γενίκευσης(generality). To clause c είναι τουλάχιστον 

τόσο γενικό όσο το clause c’ (c≤c’) αν το c θ-υπάγει το c’. Το clause c είναι περισσότερο γενικό από 

το c’ (c<c’) αν ισχύει ότι c≤c’ και δεν ισχύει c’≤c. Σε αυτή την περίπτωση, λέµε ότι το c’ είναι µια 

εξειδίκευση (specialization) του c και ότι το c είναι µια γενίκευση (generalization) του c’. Αν υο c’ 

είναι µια εξειδίκευση του c τότε το c’ καλείται και διύλιση (refinement) του c. Οι µόνες διυλίσεις από 

clauses που λαµβάνονται υπόψη στα ILP συστήµατα είναι οι ελάχιστες (οι περισσότερο γενικές) 

εξειδικεύσεις του clause. 

Υπάρχουν δύο βασικές ιδιότητες της θ-υπαγωγής: 

• Αν το c θ-υπάγει το c’ τότε το c λογικά συνεπάγει (logically entails) την c’, c⊨c’. Το 

αντίστροφο δεν είναι πάντα αληθές. Για παράδειγµα [91], δίνονται δύο clauses, c = 

list([V|W]) � list (W) και c’ = list([Χ,Υ|Ζ]) � list (Ζ). ∆εδοµένης της κενής λίστας σαν λίστας 

εκκίνησης, το c κατασκευάζει λίστες οποιουδήποτε µεγέθους, ενώ το c’ κατασκευάζει λίστες 

µόνο άρτιου µεγέθους και εποµένως c⊨c’. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντικατάσταση που να 

µπορεί να εφαρµοστεί στο c ώστε να προκύψει το c’, αφού µια τέτοια αντικατάσταση θα 

έπρεπε να αντιστοιχίσει το W στο [Y|Z] και το Ζ το οποίο είναι αδύνατο. Εποµένως, δεν 

ισχύει ότι το c θ-υπάγει το c’. 

• Η συσχέτιση ≤ εισάγει ένα πλέγµα (lattice) στο σύνολο των µειωµένων clauses (reduced 

clauses) [90]. Αυτό σηµαίνει ότι οποιαδήποτε δύο reduced clauses έχουν ελάχιστο άνω 

φράγµα (lub) και ένα µέγιστο κάτω φράγµα (gub). Τόσο το lub όσο και το gub είναι µοναδικά 

υπό την θ-υπαγωγή. Τα ελαχιστοποιηµένα (reduced) clauses είναι οι ελάχιστοι 

αντιπρόσωποι των κατηγοριών ισοδυναµίας των clauses που ορίζονται από την θ-

υπαγωγή. Για παράδειγµα τα clauses  daughter(X,Y) � parent(Y,X), parent(W,V) και 

daughter(X,Y) � parent(Y,X) θ-υπάγουν η µία την άλλη και εποµένως είναι ισοδύναµες 

(equivalent).  

 

Η δεύτερη ιδιότητα της θ-υπαγωγής, οδηγεί στον ακόλουθο ορισµό: Η ελάχιστη γενική γενίκευση 

(lgg - least general generalization) δύο clauses c και c’ η οποία συµβολίζεται µε lgg(c,c’), είναι το 

ελάχιστο πάνω όριο του c και του c’ στο πλέγµα της θ-υπαγωγής [90].  

Σηµειώνεται εδώ ότι η θ-υπαγωγή και η ελάχιστη γενική γενίκευση είναι εξ ολοκλήρου συντακτικές 

αναπαραστάσεις αφού δεν λαµβάνουν υπόψη καθόλου τη γνώση υποβάθρου. Εποµένως, ο 

υπολογισµός τους είναι απλός και είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί σε ένα σύστηµα ILP. Το ίδιο 

ισχύει και για την γενίκευση που βασίζεται στη θ-υπαγωγή. Από την άλλη πλευρά, αν λάβουµε 

υπόψη τη γνώση πεδίου θα οδηγηθούµε στη σηµασιολογική γενίκευση (semantic generality) [92, 

93] η οποία σε γενικές γραµµές ορίζεται ως εξής: το clause είναι τουλάχιστον τόσο γενικό όσο το 

clause c’ σε σχέση µε το γνωστικό υπόβαθρο B αν Β U {c} ⊨c’. 
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Η συντακτική γενίκευση που βασίζεται στη θ-υπαγωγή είναι υπολογιστικά περισσότερο εφικτή. Η 

σηµασιολογική γενίκευση είναι σε γενικές γραµµές µη προβλέψιµη και δεν εισάγει πλέγµα στο 

σύνολο των clauses. Εξαιτίας αυτών των προβληµάτων, η συντακτική γενίκευση χρησιµοποιείται 

πιο συχνά στα συστήµατα ILP. 

H θ-υπαγωγή είναι σηµαντική στα συστήµατα ILP για τους ακόλουθους λόγους: 

• Παρέχει µια ταξινόµηση γενίκευσης για τις υποθέσεις, δηλαδή παρέχει µια δοµή στο χώρο 

των υποθέσεων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κλαδέψει (αφαιρέσει/αποµακρύνει) 

µεγάλα τµήµατα του χώρου αναζήτησης. 

• Η θ-υπαγωγή αποτελεί τη βάση για τις παρακάτω πολύ βασικές µεθόδους ILP 

o Κατασκευή clauses µε από πάνω προς τα κάτω αναζήτηση των γράφων διύλισης 

(refinement graphs)  

o Φράξιµο (κάτω φράγµα) της αναζήτησης των γράφων διύλισης από την κάτω 

(bottom) clause η οποία παράγει 

� Τις ελάχιστες γενικές γενικεύσεις δύο ή περισσότερων παραδειγµάτων 

εκµάθησης που σχετίζονται µε τη δεδοµένη γνώση πεδίου ή 

� Την περισσότερο ειδική αντίστροφη επίλυση (most specific inverse 

resolvement) ενός παραδείγµατος σε σχέση µε δεδοµένη γνώση πεδίου. 

 

2.6 Αναζήτηση στο  χώρο των υποθέσεων 
 
Οι περισσότερες προσεγγίσεις ILP κάνουν αναζήτηση στο χώρο των υποθέσεων των program 

clause από πάνω προς τα κάτω (top down), από τις γενικές στις περισσότερο ειδικές υποθέσεις, 

χρησιµοποιώντας µια θ-υπαγωγή που βασίζεται στον τελεστή εξειδίκευσης (specialization 

operator). Ο τελεστής εξειδίκευσης συνήθως αποκαλείται τελεστής διύλισης (refinement 

operator)[94]. ∆εδοµένης µιας γλώσσας υποθέσεων L, ένας τελεστής διύλισης ρ αντιστοιχίζει µια 

clause c σε ένα σύνολο από clauses ρ(c) οι οποίες είναι εξειδικεύσεις(διυλίσεις) της c: ρ(c) = {c’ | 

c’∈L, c<c’}. 

Συνήθως, ο τελεστής διύλισης υπολογίζει τις ελάχιστες (περισσότερο γενικές) εξειδικεύσεις ενός 

clause υπό µια θ-υπαγωγή εφαρµόζοντας δύο βασικούς συντακτικούς τελεστές στο clause: 

• Εφαρµόζει µια αντικατάσταση στο clause και 

• Προσθέτει ένα στοιχειώδη τύπο στο σώµα του clause 

Ο χώρος των υποθέσεων του clause είναι πλέγµα, το οποίο δηµιουργείται από την ταξινόµηση της 

γενικότητας που έχει υποστεί θ-υπαγωγή. Σε αυτό το πλέγµα, ένας γράφος διύλισης µπορεί να 

οριστεί ως ένας κατευθυνόµενος, άκυκλος γράφος στον οποίο οι κόµβοι είναι program clauses και 

τα τόξα αντιστοιχούν στις βασικές λειτουργίες διύλισης, την αντικατάσταση µιας µεταβλητής µε έναν 

όρο και την προσθήκη ενός στοιχειώδους τύπου στο σώµα της πρότασης. 
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Η παρακάτω εικόνα αναπαριστά ένα τµήµα του γράφου διύλισης για τις οικογενειακές συσχετίσεις 

του Πίνακα 2.1 όπου το ζητούµενο είναι να γίνει εκµάθηση του ορισµού της συσχέτισης daughter µε 

βάση τις συσχετίσεις female και parent. 

Στην κορυφή του γράφου διύλισης (πλέγµα), είναι το clause 

 

C= daughter(X,Y)� 

 

όπου γράφουµε ένα κενό σώµα αντί για το σώµα true. Ο τελεστής διύλισης ρ παράγει τις δυιλίσεις 

του c οι οποίες είναι της µορφής 

ρ(c) = {daughter(X,Y)�L} 

 

όπου L είναι ένας από τους ακόλουθους στοιχειώδεις τύπους: 

• Στοιχειώδεις τύποι που έχουν σαν ορίσµατα τις µεταβλητές από την κεφαλή του clause:  

Χ=Υ (αντιστοιχεί στην εφαρµογή της αντικατάστασης Χ/Υ), female(X), female(Y), parent 

(X,X), parent (X,Y), parent(Y,X) και parent(Y,Y) και  

• Στοιχειώδης τύποι που εισάγουν µια διακριτή µεταβλητή Z (Z≠X και Z≠Υ) στο σώµα του 

clause: parent (X,Z), parent(Z,X) και parent(Y,Z) και parent(Z,Y) 

 

 

Εικόνα 2.1: Μέρος του γράφου διύλισης για το πρόβληµα των συσχετίσεων family  

 

daughter(X,Y) � 

daughter(X,Y) � 
X = Y 

daughter(X,Y) � 
female(X) 

daughter(X,Y) � 
parent(Y,X) 

daughter(X,Y) � 
parent(X,Z) 

daughter(X,Y) � 
female(X) 
female(Y) 

 

daughter(X,Y) � 
female(X) 

parent(Y, X) 
 

.... .... 

.... 
.... 
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Αυτό προϋποθέτει ότι η γλώσσα περιορίζεται σε definite clauses (αφού οι στοιχειώδης τύποι της 

µορφής not L δε λαµβάνονται υπόψη) και µη αναδροµικά clauses( δεδοµένου ότι οι στοιχειώδης 

τύποι µε τα σύµβολα κατηγορήµατος daughter δεν λαµβάνονται υπόψη). 

Η αναζήτηση για το clause αρχίζει από την κορυφή του πλέγµατος, µε το clause d(X,Y)� που 

καλύπτει όλα τα παραδείγµατα (θετικά και αρνητικά). Στη συνέχεια λαµβάνονται υπόψη όλες οι 

διυλίσεις του clause, στη συνέχεια οι διυλίσεις των διυλίσεων του αρχικού clause. Αυτό το βήµα 

επαναλαµβάνεται µέχρι να βρεθεί ένα clause που θα καλύπτει µόνο τα θετικά παραδείγµατα. Στο 

παραπάνω παράδειγµα, το clause  daughter(X,Y) �female(X), parent(Y,X) είναι ένα τέτοια clause. 

Σηµειώνεται ότι σε αυτό το clause µπορούµε να φτάσουµε µε περισσότερους από ένα τρόπους από 

την κορυφή του πλέγµατος, για παράδειγµα προσθέτοντας πρώτα female(X) και µετά το 

parent(Y,X) ή αντίστροφα. 

Στο γράφο διύλισης συνήθως γίνεται ευριστική αναζήτηση κατά επίπεδα, µε χρήση ευριστικών 

κανόνων που σχετίζονται µε τον αριθµό των θετικών και αρνητικών παραδειγµάτων που 

καλύπτονται από ένα clause.  Καθώς ο αριθµός διακλάδωσης είναι πολύ µεγάλος, εφαρµόζονται  

άπληστες µέθοδοι αναζήτησης οι οποίες όµως, συνήθως, χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο 

(περιορισµένο) αριθµό εναλλακτικών σε κάθε επίπεδο. Η ανάβαση λόφου (hill climbing) λαµβάνει 

υπόψη µόνο τη βέλτιστη εναλλακτική σε κάθε επίπεδο, ενώ η αναζήτηση ακτίνας (beam search) 

λαµβάνει υπόψη n εναλλακτικές, όπου n είναι το πλάτος της ακτίνας. Περιστασιακά, χρησιµοποιείται 

και η πλήρης αναζήτηση (complete search), για παράδειγµα η αναζήτηση βέλτιστου πρώτου (best 

first search) ή αναζήτηση πρώτου εύρους (breadth first search). 

 

2.7 Φράσσοντας την αναζήτηση των clauses 
 
O παράγοντας διακλάδωσης (branching factor) ενός γράφου διύλισης, δηλαδή ο αριθµός των 

διυλίσεων µιας clause, µπορεί να είναι πολύ µεγάλος. Αυτό είναι αληθές στην περίπτωση clauses 

που βρίσκονται βαθύτερα στο πλέγµα και περιέχουν πολλές µεταβλητές. Είναι εποµένως 

απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για να µειωθεί ο χώρος των clauses στον οποίο γίνεται η 

αναζήτηση. 

Μια προσέγγιση είναι να γίνει ο γράφος διύλισης µικρότερος επιβάλλοντας στον τελεστή διύλισης να 

λαµβάνει υπόψη τους τύπους των εισόδων/ορισµάτων των κατηγορηµάτων καθώς επίσης και 

δηλώσεις κατάστασης (mode declaration) των εισόδων/εξόδων. Για παράδειγµα, µπορούµε να 

περιορίσουµε το κατηγόρηµα lives_in(X,Y) να µας επιστρέφει την πόλη για ένα συγκεκριµένο άτοµο 

και όχι να µας επιστρέφει όλα τα άτοµα που ζουν στην πόλη, για µια συγκεκριµένη πόλη. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε µια δήλωση κατάστασης όπως η lives_in(+person, -city), η οποία καθορίζει ότι 

πρέπει να δοθεί το πρόσωπο όταν κληθεί αυτό το κατηγόρηµα.  

Οι δηλώσεις τύπου και κατάστασης (type and mode declarations) µπορούν να συνδυαστούν µε την 

κατασκευή ενός bottom clause που φράσσει την αναζήτηση του πλέγµατος διύλισης επιβάλλοντας 
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ένα κάτω φράγµα. Αυτό είναι το περισσότερο συγκεκριµένο (most specific) clause που καλύπτει ένα 

δεδοµένο παράδειγµα (ή παραδείγµατα). Μόνο clauses που βρίσκονται στο µονοπάτι µεταξύ του 

πιο πάνω (upper) και του πιο κάτω (bottom) clause λαµβάνονται υπόψη, οι οποίες βελτιώνουν 

σηµαντικά την απόδοση. 

Το πιο κάτω clause µπορεί να κατασκευαστεί: 

 

• είτε ως η σχετική ελάχιστη γενική γενίκευση (relative least general generalization) δύο ή 

περισσότερων παραδειγµάτων [95] είτε  

• ως η περισσότερο συγκεκριµένη αντίστροφη επίλυουσα (most specific inverse resolvent) 

ενός παραδείγµατος[21]. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις θεωρείται δεδοµένη η γνώση υποβάθρου. Εναλλακτικά, το πιο κάτω 

clause µπορεί να εξαχθεί χρησιµοποιώντας αντίστροφη συνεπαγωγή (inverse entailment) [60]. 

 

2.8 Θεωρία της Mode-Directed Inverse Entailment (MDIE) 
 

Εισαγωγή. Αρχικά, εδώ θα γίνει µια εισαγωγή της θεωρίας της MDIE [60]. Σ’ αυτή τη προσέγγιση 

ας θεωρήσουµε τη γενική προδιαγραφή του προβλήµατος του ILP: ∆εδοµένων ενός γνωστικού 

υποβάθρου Β και κάποιων παραδειγµάτων Ε βρίσκουµε την απλούστερη συνεπή υπόθεση Η (όπου 

η απλότητα µετράται σε σχέση µε προηγούµενη κατανοµή) έτσι ώστε: 

Β∧Η⊨Ε  (4) 

όπου Β, Η και Ε είναι τυχαία λογικά προγράµµατα. Κάθε πρόταση στην απλούστερη Η πρέπει να 

ερµηνεύει τουλάχιστον ένα παράδειγµα, διαφορετικά θα υπάρχει ένα πιο απλό  Η’  που θα το κάνει. 

Θεωρούµε την περίπτωση που τα Η και Ε είναι απλά Horn clauses. Αυτό µπορεί τώρα να φαίνεται 

σαν µια γενικευµένη µορφή απορρόφησης και αναδιατάσσοντας προκύπτει: 

Β∧Ē⊨ H
−

              (5) 

Σε γενικές γραµµές, όπως ειπώθηκε προηγουµένως, τα B, H και Ε είναι τυχαία λογικά 

προγράµµατα αλλά αν θέσουµε τον περιορισµό τα Η και τα Ε να είναι απλά Horn clauses, τότε 

H
−

και Ē θα είναι ground skolemized unit clauses. Έστω ⊥  είναι η σύζευξη (ενδεχοµένως άπειρη)  

των βασικών στοιχειωδών τύπων που είναι αληθή σε όλα τα µοντέλα των Β∧Ē. Τότε  

Β∧Ē⊨ ⊥                        (6) 

Αφού το H
−

 πρέπει να είναι αληθές σε κάθε µοντέλο των Β∧Ē, πρέπει να περιέχει ένα υποσύνολο 

των βασικών στοιχειωδών τύπων στο ⊥ . Συνεπώς 
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Β∧Ē⊨ ⊥⊨H
−

   (7) 

και εποµένως 

Η ⊨⊥    (8) 

 

 

Β Ε ⊥ 

anim(X)�pet(X).  

pet(X) �dog(X). 

nice(X) �dog(X).  nice(X) �dog(X), pet(X), anim(X).  

hasbeak(X)�bird(X). 

bird(X)�vulture(X). 

hasbeak(tweety). hasbeak(tweety); bird(tweety); vulture(tweety). 

white(swan1). �black(swan1). �black(swan1), white(swan1). 

sentence([ ],[ ]). sentence([a,a,a],[ ]). sentence([a,a,a],[])�sentence([ ],[ ]). 

 

Πίνακας 2.2: Το ειδικό clause ⊥ για διάφορες µορφές της γνωστικού υποβάθρου Β και των παραδειγµάτων Ε. 

 

Ένα υποσύνολο των επιλύσεων για το Η µπορεί να βρεθεί θεωρώντας τις προτάσεις που θ-υπάγει 

το ⊥. Το πλήρες σύνολο υποψηφίων για το Η µπορεί θεωρητικά να βρεθεί από εκείνες τις clauses 

που υπάγουν το ⊥. Το Η θα πρέπει να ικανοποιεί µερικούς συντακτικούς περιορισµούς όπως αυτοί 

καθορίζονται από ένα σύνολο ορισµών κατάστασης Μ (όπως περιγράφεται στη συνέχεια). 

 

Ορισµός κατάστασης. Γενικά το ⊥ µπορεί να έχει άπειρο αριθµό στοιχείων συνόλου. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν δηλώσεις για να περιορίσουν το χώρο αναζήτησης για προτάσεις όπου θ-υπάγει 

το ⊥. Ένας ορισµός κατάστασης[60] m µπορεί να είναι: 

• είτε µια δήλωση κεφαλής (head declaration), οπότε έχει τη µορφή modeh(n, atom) 

• είτε µια δήλωση σώµατος (body declaration), οπότε έχει τη µορφή modeb(n, atom) 

όπου n µπορεί να είναι είτε ένας ακέραιος (η ανάκληση (recall), n≥1) είτε *, και atom είναι ένα 

βασικό άτοµο (το σχήµα). Οι όροι στο άτοµο είναι είτε κανονικοί είτε σηµεία του χώρου. Ένας 

κανονικός όρος είναι είτε µια σταθερά είτε ένα σύµβολο συνάρτησης ακολουθούµενο από όρους 

µέσα σε αγκύλες. Ένα σηµείο του χώρου είναι ένα από τα ακόλουθα: +type, -type, #type, όπου type 

είναι µια σταθερά και τα +, - και # καλούνται place-markers. Κάθε άτοµο (σχήµα) µπορεί να 

θεωρηθεί σαν ένα «πρότυπο» όπου οι place-markers #, + και – σηµειώνουν τις σταθερές 

παραµέτρους, τις µεταβλητές εισόδου και τις µεταβλητές εξόδου αντίστοιχα. Η διάκριση ανάµεσα 

στις µεταβλητές εισόδου και εξόδου δίνεται από τον περιορισµό ότι οποιαδήποτε µεταβλητή 

εισόδου σε ένα σώµα στοιχειώδη τύπου πρέπει να είναι µεταβλητή εισόδου στην κεφαλή ή µια 
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µεταβλητή εξόδου σε ένα προηγούµενο σώµα στοιχειώδη τύπου. Με αυτό τον τρόπο, ένα σύνολο Μ 

από ορισµούς καταστάσεων σχετίζεται µε ένα σύνολο από clauses LM, οι οποίες ονοµάζονται  

γλώσσα του LM, τέτοιες ώστε C = L1 ∨ L2 ∨ … ∨ Ln  ∈ LM,  αν και µόνο αν το L1 (αντίστοιχα το Li  για 

ένα οποιοδήποτε i, 1<i≤n) προκύπτει από κάποια δήλωση κεφαλής (αντίστοιχα δήλωση σώµατος) 

από ένα πρότυπο του Μ αντικαθιστώντας όλους τους place-markers # µε σταθερές και 

αντικαθιστώντας όλους τους place-markers + (αντίστοιχα -) µε µεταβλητές εισόδου (αντίστοιχα 

εξόδου). Το σχήµα(schema) ενός ορισµού  κατάστασης συµβολίζεται µε schema(m) και ορίζεται  ως 

ένας στοιχειώδης τύπος που προκύπτει από το σχήµα(schema) του m αν αντικατασταθούν όλοι οι 

place-markers µε διακριτές µεταβλητές. Όπως επεξηγείται στο [60], το recall µιας δήλωσης 

κατάστασης χρησιµοποιείται για να φράξει τον αριθµό των φορών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 

σχήµα.  

Παράδειγµα:  

• Αν M = { modeh(1, uncle(+,+)), modeb(1, ¬brother(+,−)),modeb(1, ¬father(+,+)) }  

• τότε uncle(X, Y )∨¬brother(Y,Z) ∨ ¬father(Z, Y ) ∈ LM 

• αλλά uncle(pete, Y ) ∨ ¬brother(Z, Y ) ∨father(Z, Y ) ∉ LM. 

 

Η περισσότερο ειδική πρόταση. Αλγόριθµοι MDIE όπως η Progol αναζητούν ένα φραγµένο 

υποπλέγµα για κάθε παράδειγµα e σχετικό µε το γνωστικό υπόβαθρο Β και τους ορισµούς 

καταστάσεων Μ. Το υποπλέγµα έχει ένα πιο γενικό στοιχείο ⊤ που είναι η κενή πρόταση ⊙, και ένα 

ελάχιστο γενικό στοιχείο ⊥i που είναι το πιο ειδικό στοιχείο έτσι ώστε 

Β∧⊥i ∧ē⊢h⊙   (8) 

όπου ⊢h⊙ δηλώνει παραγωγή της κενής πρότασης. 

 

Τελεστής διύλισης (Refinement) στο MDIE. Κατά τη γενίκευση ενός παραδείγµατος e σε σχέση 

µε το γνωστικό υπόβαθρο Β, ο αλγόριθµος MDIE φτιάχνει ⊥i  και ψάχνει από το γενικό στο ειδικό 

δια µέσου του υποπλέγµατος των υποθέσεων της απλής πρότασης Η έτσι ώστε ⊙pΗp⊥i. Αυτό το 

υποπλέγµα είναι άνω και κάτω φραγµένο. Η αναζήτηση αυτή είναι εποµένως καλύτερα 

περιορισµένη από άλλες αναζητήσεις από το γενικό στο ειδικό στις οποίες η αναζήτηση του 

υποπλέγµατος δεν είναι κάτω φραγµένη. Για το σκοπό της αναζήτησης σε ένα πλέγµα προτάσεων 

διατεταγµένο µε θ-υπαγωγή, χρειάζεται ένας κατάλληλος τελεστή διύλισης (refinement). 

Ο τελεστής διύλισης (refinement) στο MDIE έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει περιττή επανάληψη 

και για να διατηρεί τη σχέση ⊙pΗp⊥i για κάθε πρόταση Η. Αφού Ηp⊥i , συνεπάγεται ότι υπάρχει 

µια αντικατάσταση θ έτσι ώστε Ηθ⊆⊥i. Συνεπώς για κάθε στοιχειώδη τύπο l στο Η υπάρχει ένας 
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στοιχειώδης τύπος l’ στο ⊥i έτσι ώστε l θ=l’. Προφανώς, υπάρχει ένα µοναδικά ορισµένο 

υποσύνολο ⊥i(Η) αποτελούµενο από όλα τα l’ στο ⊥i για το οποίο  υπάρχει l στο Η και lθ=l’. Μια 

µη-ντετερµινιστική προσέγγιση για την επιλογή ενός αυθαίρετου υποσυνόλου S’ ενός συνόλου S 

περιλαµβάνει τη διατήρηση ενός δείκτη k. Για κάθε τιµή του k µεταξύ του 1 και του n, όπου n ο 

αριθµός στοιχείων του συνόλου S, αποφασίζεται κατά πόσο θα περιέχεται το k-οστό στοιχείο του S 

στο S’. Συνεπώς, το σύνολο όλων των σειρών των n επιλογών αντιστοιχεί στο σύνολο όλων των 

υποσυνόλων του S. Επίσης για κάθε υποσύνολο του S, υπάρχει ακριβώς µια σειρά των n 

επιλογών.  Για να αποφύγει την περιττή επανάληψη και για να διατηρηθεί η θ-υπαγωγή του ⊥i, ο 

τελεστής διύλισης (refinement) του MDIE διατηρεί και το k και το θ. 

     

Αλγόριθµος ακολουθιακής κάλυψης. Βασισµένος στη θεωρία που εισήχθη πιο πάνω, υπάρχει 

ένας γενικευµένος αλγόριθµος ακολουθιακής κάλυψης χρήσιµος για συστήµατα MDIE,  π.χ. Progol.  

• Βήµα 1: Επιλογή παραδείγµατος. Επιλέγουµε ένα παράδειγµα που θα γενικευθεί. Αν δεν 

υπάρχει, σταµατούµε, διαφορετικά προχωρούµε στο επόµενο βήµα. 

• Βήµα 2: Χτίσιµο πιο ειδικής πρότασης. Κατασκευάζουµε την πιο ειδική πρόταση που απαιτεί το 

επιλεγµένο παράδειγµα και η οποία είναι εντός των περιορισµών που παρέχει η γλώσσα. Αυτή είναι 

συνήθως µια καθορισµένη πρόταση προγράµµατος µε πολλά κατηγορήµατα και καλείται πρόταση- 

πηγή (bottom clause). Αυτό το βήµα καλείται πολλές φορές βήµα κορεσµού. 

• Βήµα 3: Αναζήτηση. Βρίσκουµε µια πρόταση πιο γενική από την πρόταση-πηγή (bottom 

clause). Αυτό γίνεται αναζητώντας κάποιο υποσύνολο των κατηγορηµάτων στην πρόταση-πηγή 

(bottom clause) που έχει τη καλύτερη βαθµολογία. 

• Βήµα 4: ∆ιαγραφή παραδειγµάτων που πλεονάζουν. Η πρόταση µε την καλύτερη βαθµολογία 

προστίθεται στην τρέχουσα θεωρία και όλα τα παραδείγµατα που πλεονάζουν διαγράφονται. Αυτό 

το βήµα µερικές φορές καλείται βήµα αφαίρεσης κάλυψης. 
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3 Υπάρχοντα ILP συστήµατα και το µοντέλο BSP 
 

Αυτό το κοµµάτι της µεταπτυχιακής εργασίας παρέχει µια σύνοψη των υπαρχόντων συστηµάτων 

ILP από τα οποία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο ILP δεν είναι µόνο µια ερευνητική ακαδηµαϊκή 

περιοχή αλλά έχει χρησιµοποιηθεί σε µια µεγάλη ποικιλία από εφαρµογές Μηχανικής Μάθησης 

(Machine Learning) και Εξόρυξης ∆εδοµένων. Παρουσιάζεται ένας σειριακός αλγόριθµος ILP, 

βασισµένος στην προσέγγιση MDIE, και το κόστος ανάλυσής του. Τέλος, παρουσιάζεται το µοντέλο 

BSP (Bulk Synchronous Parallelism). 

3.1 Υπάρχοντα ILP συστήµατα 

3.1.1 FOIL 
Το FOIL [71] είναι ένα σύστηµα για την εκµάθηση εννοιακών ορισµών αρχών (intensional concept 

definitions) από σχεσιακές πλειάδες. Έχει πρόσφατα εφαρµοστεί στην Εξόρυξη ∆εδοµένων από το 

διαδίκτυο [57]. Οι ορισµοί επαγόµενων αρχών (induced concept definitions) αναπαρίστανται σαν 

Horn clauses χωρίς συναρτήσεις, οι οποίοι περιλαµβάνουν, προαιρετικά, αρνητικά κατηγορήµατα. 

Τα κατηγορήµατα του γνωστικού υποβάθρου αναπαριστώνται ως σύνολα βασικών πλειάδων. Ο 

FOIL εισάγει µια ευριστική στρατηγική αναζήτησης που αποκόπτει τµήµατα του χώρου υποθέσεων. 

Είναι ένας αλγόριθµος που εφαρµόζεται από πάνω προς τα κάτω, µη αλληλεπιδραστικός και 

χρησιµοποιεί εκµάθηση ενός κατηγορήµατος. Σαν γενική στρατηγική αναζήτησης, τo FOIL υιοθετεί 

µια προσέγγιση κάλυψης. Η επαγωγή µιας πρότασης ξεκινά µε µια κενή πρόταση που εξειδικεύεται 

προσθέτοντας συνεχώς στην πρόταση που έχει σχηµατιστεί µέχρι τώρα νέα κατηγορήµατα. 

Μαθαίνει προτάσεις θεωρίας µία προς µία. Κάθε νέα πρόταση C που κατασκευάζει ο αλγόριθµος 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε η C µαζί µε την τρέχουσα θεωρία και το γνωστικό υπόβαθρο να 

υποδηλώνει ένα σύνολο θετικών παραδειγµάτων που δεν παράγονται χωρίς την C, ενώ η C µαζί µε 

τα θετικά παραδείγµατα και το γνωστικό υπόβαθρο, να µην συνεπάγεται αρνητικά παραδείγµατα. 

Στη συνέχεια το FOIL προσθέτει αυτή την πρόταση στην τρέχουσα θεωρία και αφαιρεί τα 

παραγόµενα θετικά παραδείγµατα από το σύνολο των παραδειγµάτων. Στη συνέχεια, κατασκευάζει 

µια άλλη πρόταση, την προσθέτει στην τρέχουσα θεωρία και συνεχίζει µέχρι να εξαχθούν όλα τα 

απαραίτητα παραδείγµατα. 

Μεταξύ των υποψήφιων κατηγορηµάτων, το FOIL επιλέγει ένα στοιχειώδη τύπο για να προστεθεί 

στο σώµα της πρότασης της υπόθεσης. Η επιλογή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας ένα 

ευριστικό αλγόριθµο κέρδους πληροφορίας. Ο αλγόριθµος «άπληστης» αναζήτησης του FOIL το 

κάνει εξαιρετικά αποδοτικό αλλά επίσης το καθιστά εξαιρετικά επιρρεπές στο να εξαιρέσει τους 

ζητούµενους ορισµούς αρχών από το χώρο αναζήτησης. Μερικές βελτιστοποιήσεις της αναζήτησης 

ανάβασης λόφου (hill-climbing)  βελτιώνουν το πρόβληµα, όπως για παράδειγµα η εισαγωγή µιας 

συγκεκριµένης κατηγορίας κατηγορηµάτων µε µηδενικό κέρδος πληροφορίας στην πρόταση της 

υπόθεσης και ένας απλός µηχανισµός οπισθοδρόµησης (backtracking). 
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3.1.2 GOLEM 
 
Το GOLEM [71] είναι ένας κλασικός αλγόριθµος µεταξύ των εµπειρικών συστηµάτων ILP. Έχει 

εφαρµοστεί µε επιτυχία σε προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου όπως η πρόβλεψη της δοµής 

πρωτεϊνών. Το GOLEM έχει υψηλές αποδόσεις σε µεγάλους όγκους από δεδοµένα. Πετυχαίνει 

αυτή την αποδοτικότητα διότι αποφεύγει να ψάχνει µεγάλο χώρο υποθέσεων για συνεπείς 

υποθέσεις, όπως για παράδειγµα κάνει το FOIL, αλλά κατασκευάζει µια µοναδική πρόταση που 

καλύπτει ένα σύνολο από θετικά παραδείγµατα που σχετίζονται µε την προϋπάρχουσα γνώση. 

Αυτή η αρχή βασίζεται στις σχετικές ελάχιστες γενικές γενικεύσεις (relative least general 

generalizations - rlggs) [45]. Το GOLEM εµπεριέχει την κατασκευή των rlggs σε µια προσέγγιση 

κάλυψης. Για την επαγωγή µιας πρότασης, επιλέγει τυχαία διάφορα ζεύγη θετικών παραδειγµάτων 

και υπολογίζει τα rlggs. Μεταξύ αυτών των rlggs, τo GOLEM επιλέγει αυτό που καλύπτει το µέγιστο 

αριθµό θετικών παραδειγµάτων και είναι συνεπές µε το σύνολο των αρνητικών παραδειγµάτων. 

Αυτή η πρόταση γενικεύεται ακόµη περισσότερο. Το GOLEM τυχαία επιλέγει ένα σύνολο από 

θετικά παραδείγµατα και κατασκευάζει τα rlggs για κάθε ένα από αυτά τα παραδείγµατα και την 

πρόταση που παρήχθη στο πρώτο βήµα κατασκευής. Και πάλι επιλέγεται το rlgg µε την µεγαλύτερη 

κάλυψη και γενικεύεται µε την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία γενίκευσης συνεχίζεται µέχρι η κάλυψη 

της καλύτερης πρότασης να σταµατήσει να αυξάνεται. Το GOLEM εκτελεί ένα στάδιο µετα-

επεξεργασίας που µειώνει τις επαγόµενες προτάσεις αφαιρώντας τα άσχετα κατηγορήµατα. Στη 

γενική περίπτωση, το rlgg µπορεί να περιέχει άπειρα κατηγορήµατα. Εποµένως, τo GOLEM εισάγει 

µερικούς περιορισµούς στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται καθώς και στη γλώσσα υποθέσεων 

που εξασφαλίζει ότι το µήκος των rlggs µεγαλώνει, στη χειρότερη περίπτωση, πολυωνυµικά µε τον 

αριθµό των θετικών παραδειγµάτων. Το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο του GOLEM πρέπει να 

αποτελείται από βασικά γεγονότα (ground facts). Για τη γλώσσα υποθέσεων εφαρµόζεται η 

απαγόρευση της αποφασιστικότητας (determinacy restriction) η οποία σηµαίνει ότι, για δεδοµένες 

τιµές των βασικών µεταβλητών µιας πρότασης, οι τιµές των ορισµάτων των κατηγορηµάτων 

καθορίζονται µοναδικά. Η πολυπλοκότητα της γλώσσας υποθέσεων του GOLEM ελέγχεται 

επιπλέον από δύο παραµέτρους, το I και το J, που περιορίζουν τον αριθµό και το βάθος των 

µεταβλητών σε µια πρόταση υπόθεσης. 

 

3.1.3 LINUS 
 
Το LINUS είναι ένας αλγόριθµος εκµάθησης ILP [71] που ενσωµατώνεται σε πολλά συστήµατα 

εκµάθησης που βασίζονται στις τιµές των γνωρισµάτων. Η βασική ιδέα του αλγορίθµου είναι να 

µετασχηµατιστεί µια περιορισµένη κατηγορία προβληµάτων ILP σε µορφή προγραµµατικών τύπων 

και να επιλυθεί το µετασχηµατισµένο πρόβληµα εκµάθησης µε έναν αλγόριθµο εκµάθησης που 
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βασίζεται στις τιµές των γνωρισµάτων. Το προτασιακό αποτέλεσµα εκµάθησης µετασχηµατίζεται 

στη συνέχεια σε Γλώσσα Πρώτης Τάξης. Από τη µία πλευρά, αυτή η προσέγγιση ενδυναµώνει τους 

προτασιακούς µαθητές µε τη χρήση γνωστικού υποβάθρου και της πιο εκφραστικής γλώσσας 

υποθέσεων. Από την άλλη πλευρά, δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν επιτυχηµένοι 

προτασιακοί αλγόριθµοι εκµάθησης σε ένα πλαίσιο πρώτης τάξης. Καθώς πολλοί προτασιακοί 

αλγόριθµοι εκµάθησης µπορούν να συµπεριληφθούν στο LINUS αλλά και να προσπελαστούν από 

το LINUS, το LINUS µπορεί να θεωρηθεί σαν µια ILP εργαλειοθήκη που προσφέρει πολλούς 

αλγορίθµους εκµάθησης µε τα συγκεκριµένα δυναµικά τους ο καθένας. Το LINUS µπορεί να 

εκτελεστεί σε δύο καταστάσεις. Όταν εκτελείται στην κατάσταση κατηγορίας – κλάσης (class mode), 

αντιστοιχεί σε ένα αποδοτικό αλγόριθµο εκµάθησης που βασίζεται στις τιµές των γνωρισµάτων. 

Στην κατάσταση συσχέτισης (relation mode), το LINUS συµπεριφέρεται σαν ένα σύστηµα ILP. Εδώ 

θα αναφερθούµε στην κατάσταση συσχέτισης. Η βασική αρχή για το µετασχηµατισµό από πρώτης 

τάξης σε µορφή προγραµµατικών τύπων είναι ότι όλα τα κατηγορήµατα που είναι πιθανό να 

εµφανιστούν σε µια πρόταση υπόθεσης προκαθορίζονται, οπότε λαµβάνονται υπόψη οι τύποι όλων 

των µεταβλητών. Κάθε ένα από αυτά τα κατηγορήµατα αντιστοιχεί σε ένα Boolean γνώρισµα στην 

µορφή προγραµµατικών τύπων. Για κάθε ένα δεδοµένο παράδειγµα, κάθε µια από τις τιµές του 

γνωρίσµατος αντικαθίσταται από τις µεταβλητές του κατηγορήµατος. Αφού όλες οι µεταβλητές στα 

κατηγορήµατα είναι απαραίτητο να εµφανίζονται σαν µεταβλητές κεφαλής στην πρόταση της 

υπόθεσης, η εναλλαγή αποτελεί ένα βασικό γεγονός. Αν είναι ένα πραγµατικό γεγονός, η αντίστοιχη 

τιµή του γνωρίσµατος του παραδείγµατος είναι αληθής, διαφορετικά ψευδής. Τα αποτελέσµατα 

εκµάθησης που παράγονται από τους αλγορίθµους προτασιακής εκµάθησης 

επαναµετασχηµατίζονται µε τον προφανή τρόπο. Οι επαγωγικές υποθέσεις συµπιέζονται στο βήµα 

µεταεπεξεργασίας. 

 

Πρακτικές εφαρµογές του ILP 

 

Οι εργασίες [71] και [43] συνοψίζουν τις πρακτικές εφαρµογές του ILP: 

Κανόνες εκµάθησης της δοµής των φαρµάκων. Η ερευνητική δουλειά που πραγµατοποιήθηκε 

από την οµάδα Μηχανικής Μάθησης του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης έχει αποδείξει ότι ο ILP 

µπορεί να παράγει κανόνες που είναι σε θέση να προβλέψουν τη δραστηριότητα µη δοκιµασµένων 

φαρµάκων, δεδοµένων παραδειγµάτων φαρµάκων των οποίων η φαρµακευτική δραστηριότητα 

είναι ήδη γνωστή. Αυτοί οι κανόνες αποδείχθηκε ότι είναι περισσότερο ακριβείς από τις στατιστικές 

συσχετίσεις. Είναι περισσότερο σηµαντικό ότι, επειδή αυτά τα παραδείγµατα εκφράζονται µε λογική, 

είναι πιθανό να περιγράφουν τυχαίες ιδιότητες και σχέσεις µεταξύ ατόµων και οµάδων. Η λογική 

φύση των κανόνων τους καθιστά εύκολα αντιληπτούς και είναι σε θέση να παρέχει µια ισχυρή 

γνώση που επιτρέπει ικανοποιητικές µειώσεις στον αριθµό των συνθετικών των φαρµάκων που 

απαιτείται να ελεγχθούν [43][75].  
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Κανόνες εκµάθησης για την πρόβλεψη µεταλλαγών.  Το πρόβληµα εδώ ήταν να προβλεφθεί η 

µεταλλακτική ικανότητα ενός συνόλου από 230 αρωµατικά και ετεροαρωµατικά µείγµατα της 

νιτρογλυκερίνης. Η πρόβλεψη της µεταλλακτικής ικανότητας είναι σηµαντική καθώς σχετίζεται µε 

την κατανόηση και την πρόβλεψη της καρκινογένεσης. ∆εν είναι δυνατό να ελεγχθούν εµπειρικά 

όλα τα µείγµατα όσο αφορά τη µεταλλαγή. Τα µείγµατα εδώ είναι περισσότερο ετερογενή όσον 

αφορά τη δοµή τους από κάθε άλλη περίπτωση συνόλων δεδοµένων ILP όσον αφορά τη 

δραστηριότητα της χηµικής δοµής. Τα δεδοµένα εδώ προέρχονται από πειράµατα ILP που 

εκτελέστηκαν µε την Progol. Από τα 230 µείγµατα, τα 138 έχουν θετικό επίπεδο λογαριθµικής 

µεταλλακτικής ικανότητας. Αυτά µαρκάρονται σαν ενεργά και αποτελούν τα θετικά παραδείγµατα, τα 

υπόλοιπα 92 µαρκάρονται σαν µη ενεργά και αποτελούν τα αρνητικά παραδείγµατα. Οι αλγόριθµοι 

που είναι ικανοί για πλήρη παλινδρόµηση µπορούν να επιχειρήσουν να προβλέψουν τις 

λογαριθµικές τιµές της µεταλλακτικής ικανότητας απευθείας [43][76][77][78][79][80]. 

Κανόνες εκµάθησης για την πρόβλεψη της δευτερεύουσας δοµής των πρωτεϊνών. Η 

πρόβλεψη του τρισδιάστατου µοντέλου των πρωτεϊνών από την ακολουθία των αµινοξέων 

πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήµατα στη µοριακή βιολογία. Είναι επίσης 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τις φαρµακευτικές εταιρείες αφού το σχήµα µιας πρωτεΐνης γενικά 

καθορίζει τη λειτουργία της σαν ένζυµο [43][81] 

Επαγωγική εκµάθηση κανόνων σκακιού. Τα προγράµµατα σκακιού στον υπολογιστή µπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχουν δύο τµήµατα, µια γεννήτρια κινήσεων και έναν αλγόριθµο που αξιολογεί τη 

δύναµη των παραγόµενων κινήσεων. Η γεννήτρια κινήσεων παρέχει αποδοτικά στον υπολογιστή 

την πληροφορία που σχετίζεται µε τους κανόνες του σκακιού. 

Η µέθοδος περιλαµβάνει το διαµερισµό του προβλήµατος σε 40 υποπροβλήµατα δηµιουργώντας 

µια δοµή περίπου 15 επιπέδων. Με δοµηµένη επαγωγή, οι προτάσεις που έχουν εκµαθηθεί σε ένα 

προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας προστίθενται στο γνωστικό υπόβαθρο για να γίνει δυνατή η 

εκµάθηση νέων προτάσεων (χρήση Progol). [71][82][83][84] 

Εκµάθηση πρώτης τάξης για την Εξόρυξη ∆εδοµένων από το διαδίκτυο. ∆ύο προβλήµατα 

εκµάθησης του πραγµατικού κόσµου που αφορούν την εξόρυξη πληροφορίας από το διαδίκτυο µε 

χρήση εκµάθησης πρώτης τάξης µε το FOIL παρουσιάζονται στο [57]. Το πείραµα δείχνει ότι, σε 

κάποιες περιπτώσεις, οι αλγόριθµοι εκµάθησης πρώτης τάξης µαθαίνουν ορισµούς που έχουν 

µεγαλύτερη ακρίβεια από τους στατιστικούς ταξινοµητές κειµένου. Κατά τη διαδικασία της 

εκµάθησης ορισµών σχέσεων µεταξύ ιστοσελίδων, αποδεικνύεται ότι οι αλγόριθµοι εκµάθησης 

πρώτης τάξης µπορούν να µαθαίνουν ακριβείς, µη τετριµµένους ορισµούς που εµπεριέχουν 

απαραιτήτως µια σχεσιακή αναπαράσταση. 

Άλλοι αλγόριθµοι ILP περιλαµβάνουν [71]: 

• Εκµάθηση κανόνων για σχεδιασµό δικτύου πεπερασµένου αριθµού στοιχείων  

• Εκµάθηση διαγνωστικών κανόνων για βαθµωτά µοντέλα τροφοδότησης ενέργειας δορυφόρων 

• Εκµάθηση κανόνων για βαθµωτά µοντέλα του συστήµατος U-tube 
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• Εκµάθηση κανόνων για βαθµωτά µοντέλα για functional genomics (λειτουργικά γονιδιώµατα) 

 

3.1.4 Ακολουθιακός αλγόριθµος ILP βασισµένος στην MDIE 
 

Σ’ αυτό το κοµµάτι της µεταπτυχιακής εργασίας, αναλύεται ένας γενικός MDIE αλγόριθµος ILP και 

παρέχεται µια ανάλυση κόστους αυτού του αλγορίθµου.  

 

3.1.4.1 Θεωρητικό µοντέλο του ακολουθιακού αλγορίθµου ILP 
 

Με στόχο να δοθεί µια παράλληλη έκδοση του αλγορίθµου ILP για την Εξόρυξη ∆εδοµένων, είναι 

απαραίτητο να είναι γνωστά τα γενικά βήµατα που περιλαµβάνει ένας ακολουθιακός αλγόριθµος 

Εξόρυξης ∆εδοµένων ILP. Όπως εµφανίζεται και στην Παράγραφο 4.4, µια προσέγγιση που 

βασίζεται στην κατάσταση µπορεί να αποδώσει ένα απλό και βολικό τρόπο στην εκµάθηση των 

επαγωγικών αρχών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται µια γενική διαδικασία Εξόρυξης γνώσης ILP που 

βασίζεται στον αλγόριθµο Mode-Directed Inverse Entailment (MDIE). Ολόκληρη η διαδικασία του 

ακολουθιακού αλγορίθµου Εξόρυξης ∆εδοµένων αποτελείται από ένα βρόχο: σε κάθε κύκλο, γίνεται 

εκµάθηση µερικών αρχών και µερικά θετικά παραδείγµατα που καλύπτονται από τις νέες 

επαγόµενες αρχές αφαιρούνται από το σύνολο των παραδειγµάτων. Ο βρόχος σταµατά να 

επαναλαµβάνεται όταν όλα τα θετικά παραδείγµατα καλύπτονται από το τελικό επαγόµενο σύνολο 

αρχών και κανένα θετικό παράδειγµα δεν έχει αποµείνει στο σύνολο των παραδειγµάτων. Το Σχήµα 

3.1 παρέχει µια γενική προσέγγιση στον ακολουθιακό αλγόριθµο ILP. 

 

Επανάλαβε 

 Αν υπάρχει ακόµη ένα θετικό e στο Ε που δεν καλύπτεται από το Η και το Β 

 Επίλεξε ένα παράδειγµα e στο Ε 

 Αναζήτησε µια καλή αρχή Η που καλύπτει το e 

 Πρόσθεσε το Η στο γνωστικό υπόβαθρο 

 Αφαίρεσε τα περιττά παραδείγµατα που καλύπτονται από το Η 

Τέλος αν 

Τέλος επανάληψης 

 

Σχήµα 3.1: Ακολουθιακός αλγόριθµος ILP 

 

Επιλογή των παραδειγµάτων. Η επιλογή των παραδειγµάτων µπορεί να είναι τυχαία. Η επιλογή 

των παραδειγµάτων µπορεί επίσης να βασιστεί στη σειρά του συνόλου των δεδοµένων: ο 

αλγόριθµος ILP επιλέγει ένα θετικό παράδειγµα και στη συνέχεια ένα άλλο σύµφωνα µε τη σειρά µε 
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την οποία είναι τοποθετηµένα στο σύνολο των δεδοµένων. Μια περισσότερο εκλεπτυσµένη 

προσέγγιση είναι να επιλεγεί ένα παράδειγµα µε βάση τη βαθµολογία του. Η βαθµολογία ενός 

παραδείγµατος καθορίζεται από τις ιδιότητές του, π.χ. ένα παράδειγµα παίρνει µια υψηλή 

βαθµολογία όταν η παρουσία του στο σύνολο των δεδοµένων είναι περισσότερο συχνή από άλλα 

παραδείγµατα. Με αυτό τον τρόπο, o ILP µπορεί στην αρχή να εξάγει τις πιο σηµαντικές αρχές. 

Όταν µια αρχή γενικεύεται και καλύπτει περισσότερα θετικά παραδείγµατα στο σύνολο των 

δεδοµένων, το σύνολο των δεδοµένων ελαττώνεται γρηγορότερα µετά από κάθε επανάληψη και 

έτσι βελτιώνεται η απόδοση όλης της διαδικασίας εκµάθησης. Αν και αυτή η προσέγγιση µοιάζει 

αληθοφανής στον ακολουθιακό αλγόριθµο, µπορεί να είναι προβληµατική στην παράλληλη 

προσέγγιση. Στην παράλληλη διαδικασία εκµάθησης, η τελευταία προσέγγιση θα αυξήσει την 

πιθανότητα δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές να επιλέξουν το ίδιο παράδειγµα και εποµένως θα 

δαπανηθεί περιττός χρόνος για να εξαχθεί η ίδια αρχή. 

Η διαδικασία της γενίκευσης των αρχών από τα παραδείγµατα. Πρόκειται για την πιο 

σηµαντική εργασία που διακρίνει τα διαφορετικά συστήµατα ILP. Ένα επαγόµενο σύνολο αρχών 

είναι υπερβολικά ισχυρό αν καλύπτει λανθασµένα µερικά αρνητικά παραδείγµατα τα οποία το 

κάνουν µη συνεπές. Από την άλλη πλευρά, ένα σύνολο αρχών είναι υπερβολικά ασθενές αν δεν 

µπορεί να καλύψει όλα τα θετικά παραδείγµατα, οπότε καθίσταται µη πλήρες. Ένα σύνολο αρχών 

είναι συνολικά γενικό αν είναι πλήρες σε σχέση µε το σύνολο των θετικών παραδειγµάτων Ε+ αλλά 

µη συνεπές σε σχέση µε το σύνολο των αρνητικών παραδειγµάτων Ε-. Ένα σύνολο αρχών είναι 

πλήρως εξειδικευµένο όταν είναι συνεπές σε σχέση µε το Ε- αλλά όχι πλήρες σε σχέση µε το  Ε+. 

Ένα σύστηµα ILP εννοείται ότι αναζητά στο χώρο της υπόθεσης για να βρει ένα σύνολο αρχών που 

δεν είναι ούτε υπερβολικά ισχυρό ούτε υπερβολικά ασθενές. 

Οι δύο βασικές τεχνικές στην αναζήτηση για την εύρεση ενός σωστού συνόλου αρχών είναι η 

εξειδίκευση (specialization) και η γενίκευση (generalization). Αν το τρέχον σύνολο αρχών µαζί µε το 

γνωστικό υπόβαθρο δεν αντιβαίνει µε τα αρνητικά παραδείγµατα, τότε θα πρέπει να εξασθενίσει. 

Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να αναζητηθεί µια περισσότερο ειδική θεωρία έτσι ώστε η νέα θεωρία 

και το γνωστικό υπόβαθρο να είναι συνεπή µε το σύνολο των αρνητικών παραδειγµάτων. Αυτό 

αποκαλείται εξειδίκευση. Από την άλλη πλευρά, αν η τρέχουσα θεωρία µαζί µε το γνωστικό 

υπόβαθρο δεν καλύπτει όλα τα θετικά παραδείγµατα, η θεωρία πρέπει να ενδυναµωθεί: πρέπει να 

βρεθεί µια νέα περισσότερο γενική θεωρία έτσι ώστε όλα τα θετικά παραδείγµατα να µπορούν να 

καλυφθούν. Αυτό αποκαλείται γενίκευση. Να σηµειωθεί ότι µια θεωρία µπορεί να είναι υπερβολικά 

ισχυρή και υπερβολικά ασθενής συγχρόνως οπότε απαιτείται εξειδίκευση και γενίκευση. 

Για να επιτευχθούν οι δύο παραπάνω στόχοι, εισάγονται εδώ δύο προσεγγίσεις:  

1. Από πάνω προς τα κάτω (Top-to-Down) Αρχίζουµε µε τη θεωρία Σ έτσι ώστε Σ U B να είναι εξ 

ολοκλήρου γενική και στη συνέχεια εξειδικεύουµε. 
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2. Από κάτω προς τα πάνω (Bottom-Up). Ξεκινάµε µε τη θεωρία Σ ώστε Σ U B να είναι εξ 

ολοκλήρου ειδική και στη συνέχεια γενικεύουµε. 

Στον MDIE, µια περισσότερο εξειδικευµένη πρόταση σχηµατίζεται στην πρώτη φάση όταν 

παράγεται η υπόθεση από ένα παράδειγµα. Στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση στο χώρο της 

υπόθεσης από τη γενική σ’ αυτή την περισσότερο εξειδικευµένη πρόταση για να βρεθεί µια καλή 

αρχή. 

Τι σηµαίνει καλή αρχή; Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στο χώρο της υπόθεσης, το σύστηµα 

ILP θα παράγει και θα αξιολογήσει µερικές υποψήφιες αρχές. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ποια 

από τις αρχές είναι καλύτερη από τις άλλες. Πρακτικά, ένα σκορ µπορεί να ανατεθεί σε κάθε µια 

από τις υποψήφιες αρχές. Η υποψήφια αρχή µε το υψηλότερο σκορ είναι και η καλύτερη. Και τώρα, 

το ερώτηµα που ανακύπτει είναι µε ποιον τρόπο καθορίζεται το σκορ; Ένας τρόπος να καθοριστεί 

το σκορ είναι να υπολογιστεί µε τη βοήθεια µιας συνάρτησης µε λίγες παραµέτρους f(Y,N,C) η 

οποία αποδίδει σε κάθε επαγόµενο υποψήφιο σύνολο υποθέσεων Η ένα σκορ βασιζόµενη στα: 

• Y: o αριθµός των θετικών παραδειγµάτων που καλύπτεται από το Η 

• N: ο αριθµός των αρνητικών παραδειγµάτων που καλύφθηκαν λανθασµένα από το Η 

• C: η περιεκτικότητα (conciseness) του Η που γενικά υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των  

κατηγορηµάτων στο Η. 

Για παράδειγµα, η f θα µπορούσε να ήταν: 

f(Y,N,C) = Y+C-N   (9) 

Η υποψήφια αρχή µε το µεγαλύτερο σκορ προστίθεται στο τελικό σύνολο της επαγόµενης θεωρίας. 

Όταν παράγεται µια υποψήφια Η’ από ένα παράδειγµα e, ο αλγόριθµος ILP γενικά αναζητά στο 

χώρο της υπόθεσης για να βρει τους υποψήφιους. Για να αποδοθεί ένα σκορ f(Y,N,C) σε κάθε 

υποψήφια H’, o αλγόριθµος ILP πρέπει να ψάξει όλο το πλήθος των δεδοµένων. 

 

3.1.4.2 Κόστος των ακολουθιακών αλγορίθµων ILP 
 

Ο αλγόριθµος Εξόρυξης ∆εδοµένων ILP που περιγράφηκε παραπάνω έχει την ιδιότητα ότι η γενική 

δοµή του είναι ένας κύκλος αφού σε κάθε επανάληψη εξάγονται όλο και περισσότερες αρχές. Ας 

υποθέσουµε ότι αυτός ο κύκλος εκτελείται kS φορές. Η ακολουθιακή πολυπλοκότητα αυτού του 

αλγορίθµου µπορεί να περιγραφεί από τον τύπο: 
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CostS = kS [STEP(nm) + ACCESS(nm)]    (10) 

όπου το STEP δίνει το κόστος µιας επανάληψης του κύκλου και ACCESS είναι το κόστος της 

προσπέλασης των δεδοµένων σε ένα βήµα, n είναι ο αριθµός των αντικειµένων στο σύνολο των 

δεδοµένων και m είναι το µέγεθος ενός παραδείγµατος. Για να δοθεί ένα πιο ειδικό µοντέλο κόστους 

για τον ακολουθιακό αλγόριθµο ILP, υπάρχει ένας ακόµη τύπος: 

CostS = kS [SEL(nm) + ε(GEN(nm) + EVA(nm)) + RET(nm)] 

όπου SEL δίνει το κόστος της επιλογής ενός παραδείγµατος από το σύνολο των δεδοµένων, GEN 

δίνει το κόστος της παραγωγής µιας υποψήφιας υπόθεσης από το επιλεγµένο παράδειγµα και EVA 

δίνει το κόστος της αξιολόγησης της υποψήφιας υπόθεσης και του υπολογισµού του σκορ της. 

Συνήθως αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει την προσπέλαση του συνόλου των δεδοµένων µόνο µια 

φορά. O RET δίνει το κόστος της αφαίρεσης των περιττών θετικών παραδειγµάτων που ήδη 

καλύπτονται από το νέο επαγόµενο σύνολο αρχών. Το ε είναι ο αριθµός των υποψήφιων 

υποθέσεων που παράγονται σε κάθε βήµα. Σηµειώνεται ότι το EVA και το RET περιλαµβάνουν 

προσπέλαση σε δεδοµένα που συνεπάγεται ότι θα επικρατήσουν ανάµεσα σε όλα τα κόστη στην 

περίπτωση των µεγάλων συνόλων δεδοµένων. 

Το κόστος του SEL ποικίλλει σε διάφορες υλοποιήσεις, από µόνο µία προσπέλαση στα δεδοµένα 

σε τυχαία ή ακολουθιακή επιλογή µέχρι εξ ολοκλήρου προσπέλαση των δεδοµένων σε µερικούς 

περισσότερο εξειδικευµένους αλγορίθµους. Υποθέτουµε ότι η τυχαία ή η ακολουθιακή επιλογή 

υιοθετείται στον αλγόριθµο ILP. Επίσης το κόστος του GEN ποικίλει σε διαφορετικούς αλγορίθµους 

επαγωγικής εκµάθησης ILP. Ο MDIE περιλαµβάνει πρώτα την κατασκευή της πιο εξειδικευµένης 

πρότασης και στη συνέχεια την αναζήτηση από το χώρο υποθέσεων για να κατασκευαστεί κάθε 

υποψήφια υπόθεση. Είναι το πιο σηµαντικό υπολογιστικό κόστος σε ένα βήµα.  

Η τιµή του ε εξαρτάται από το χώρο αναζήτησης των υποθέσεων και τον αλγόριθµο αναζήτησης. Οι 

περισσότεροι αλγόριθµοι ILP αναζητούν στο χώρο της υπόθεσης από το γενικό στο ειδικό ή 

αντίστροφα για να βρουν τις κατάλληλες αρχές. Για να µειώσουν το χώρο αναζήτησης, µερικοί 

αλγόριθµοι υιοθετούν γλώσσες όπως οι δηλώσεις MODE στον MDIE. Επίσης µερικοί ευριστικοί 

αλγόριθµοι αναζήτησης βοηθούν στο να µειωθεί η τιµή του ε. Αφού αυτή η παράµετρος καθορίζει 

τον αριθµό των περασµάτων σε όλο το σύνολο των δεδοµένων σε κάθε βήµα, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική όσον αφορά την απόδοση των συστηµάτων Εξόρυξης ∆εδοµένων ILP.  

To κόστος EVA συνήθως περιλαµβάνει ένα πέρασµα σε όλο το σύνολο των δεδοµένων για να 

παράγει ένα σκορ για κάθε µία υποψήφια υπόθεση. Με τον ίδιο τρόπο, το κόστος του RET 

περιλαµβάνει ένα πέρασµα σε όλο το εύρος των δεδοµένων για να αφαιρεθούν πλεονάζοντα 

παραδείγµατα. 
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Αν µετά από κάθε κύκλο, ο λόγος των παραδειγµάτων που παραµένουν ακάλυπτα από τη νέα 

επαγόµενη αρχή προς τα αρχικά παραδείγµατα (n) είναι η, τότε θα ισχύει 0<=η<=1 και µπορεί να 

δοθεί ένας περισσότερο ακριβής τύπος για τον υπολογισµό του κόστους: 

CostS= kS [SEL(nm*ηi) + ε(GEN(nm) + EVA(nm*ηi)) + RET(nm*ηi)] 

όπου µετά από κάθε µεγάλο βήµα, ένα τµήµα (1-η) των παραδειγµάτων αφαιρούνται από το 

σύνολο των δεδοµένων και η δουλειά στον επόµενο κύκλο περιορίζεται κατά ένα παράγοντα η.  

 

3.2 Εισαγωγή στο BSP µοντέλο 
 

Εισαγωγή. Στην προηγούµενη παράγραφο µελετήθηκε ο ακολουθιακός αλγόριθµος ILP. Για να 

µπορέσει αυτός ο αλγόριθµος να δουλέψει µε παράλληλο τρόπο και να επιταχύνει τη διαδικασία 

εκµάθησης είναι απαραίτητη η παρουσία ενός παράλληλου υπολογιστικού µοντέλου. Ο σύγχρονος 

παραλληλισµός µεγάλου µεγέθους (Bulk Synchronous Parallelism - BSP) [69] παρέχει ένα βασικό 

µοντέλο για το παράλληλο σύστηµα. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί µια ανάλυση κόστους που 

βασίζεται στις εξισώσεις κόστους του BSP χωρίς να είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν τα 

διαφορετικά είδη των συστηµάτων [46]. Στα συνηθισµένα συστήµατα µεταφοράς µηνυµάτων, ένας 

προγραµµατιστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι δε θα συµβεί καµία σύγκρουση όταν ένας όρος 

δεδοµένων προσπελαύνεται από δύο ή περισσότερες διαδικασίες. Αν και µερικά συστήµατα 

µπορούν να προσφέρουν έλεγχο αδιεξόδου, έλεγχο ταυτόχρονης προσπέλασης και 

αποµακρυσµένο έλεγχο των δεδοµένων, αυτοί οι µηχανισµοί προσθέτουν επιπλέον κόστος. Είναι 

πολύ δύσκολο να υιοθετηθεί ένα µοντέλο κόστους αν λάβει κανείς υπόψη τη µεγάλη ποικιλία των 

προτύπων προσπέλασης της µνήµης και της αρχιτεκτονικής του δικτύου. 

Είναι απαραίτητη η µέτρηση της παράλληλης πολυπλοκότητας η οποία θα πρέπει να είναι σωστή 

µε ένα σταθερό παράγοντα απόκλισης. Μια τέτοια µέτρηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα κόστη 

που σχετίζονται µε την ιεραρχία της µνήµης και να αναπαριστά µε ακρίβεια τα κόστη της 

επικοινωνίας, είτε µε σαφή τρόπο, όπως στα προγράµµατα µετάδοσης µηνυµάτων (message 

passing), είτε µε πλάγιο τρόπο, όπως στα προγράµµατα διαµοιρασµού της µνήµης (shared 

memory). 

O παραλληλισµός µεγάλου µεγέθους που διαιρεί τον υπολογισµό και την επικοινωνία σε 

ξεχωριστές φάσεις. Αυτές οι φάσεις αποκαλούνται υπερβήµατα (supersteps). Ένα υπερβήµα 

αποτελείται από ένα σύνολο από ανεξάρτητους τοπικούς υπολογισµούς, ακολουθούµενο από µια 

καθολική φάση επικοινωνίας και ένα συγχρονισµό. Η συγγραφή προγραµµάτων µε το µοντέλο BSP 

επιτρέπει τον ακριβή υπολογισµό του κόστους των προγραµµάτων από µερικές απλές 
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αρχιτεκτονικές παραµέτρους. Αντίθετα µε τη γενική αίσθηση, η δοµή που επιβάλλει ο BSP δεν 

περιορίζει την απόδοση ενώ επιφέρει πολλά οφέλη από την πλευρά της δόµησης (building) της 

εφαρµογής. 

Προγραµµατισµός BSP. Τα υπερβήµατα είναι, όπως είπαµε, µια βασική έννοια στο BSP. To 

πρόγραµµα BSP απλά εκτελείται σε φάσεις µε τις απαραίτητες καθολικές επικοινωνίες να 

λαµβάνουν χώρα µεταξύ των φάσεων. Αυτή η προσέγγιση στον παράλληλο προγραµµατισµό 

µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε κατανεµηµένα συστήµατα όσο και σε συστήµατα µε πολλαπλούς  

επεξεργαστές διαµοιραζόµενης µνήµης. Ο BSP παρέχει ένα σταθερό και πολύ γενικό πλαίσιο µέσα 

στο οποίο µπορεί να αναπτυχθεί µεταφέρσιµο λογισµικό για βαθµωτούς υπολογισµούς.  

Ένας υπολογισµός BSP αποτελείται από µια ακολουθία από υπερβήµατα. Στη φάση του 

συγχρονισµού λαµβάνουν χώρα όλες οι µη τοπικές προσπελάσεις στα δεδοµένα. Οι αιτήσεις για µη 

τοπικά δεδοµένα ή για να ανανεωθούν τοποθεσίες µη τοπικών δεδοµένων µπορούν να γίνουν κατά 

τη διάρκεια ενός υπερβήµατος αλλά δεν είναι εγγυηµένο ότι θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το στάδιο 

του συγχρονισµού στο τέλος του υπερβήµατος. Τέτοιες διαδικασίες δεν είναι δεσµευτικές µε την 

έννοια ότι δεν σταµατούν τους υπολογισµούς.  

Η άποψη του προγραµµατιστή για τον υπολογιστή είναι ότι έχει µια µεγάλη και καθολικά 

προσπελάσιµη µνήµη. Για να επιτευχθεί η διαβάθµιση (scalability) είναι απαραίτητο να οργανωθούν 

οι υπολογισµοί µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθούν τα αρνητικά αποτελέσµατα τυχόν 

καθυστερήσεων στο δίκτυο της επικοινωνίας. 

∆ιαχωρίζοντας τη διαδικασία του υπολογισµού στα τοπικά δεδοµένα από τη διαδικασία της 

µεταφοράς των διαµοιραζόµενων δεδοµένων, η οποία εκτελείται από λογισµικό κατωτέρου 

επιπέδου, εξασφαλίζεται ότι ο ίδιος υπολογιστικός κώδικας θα είναι δυνατό να εκτελεστεί σε 

διαφορετικές hardware αρχιτεκτονικές. 

Η δοµή υπερβηµάτων των BSP προγραµµάτων βοηθά αποφασιστικά στη βελτιστοποίηση των 

µεταφορών των δεδοµένων. Όλες οι µεταφορές σε ένα υπερβήµα µεταξύ ενός δεδοµένου ζεύγους 

επεξεργαστών µπορούν να ενοποιηθούν σε µεγαλύτερα µηνύµατα που είναι δυνατό να 

αποσταλούν µε µικρότερο κόστος (καθυστέρηση) το οποίο βοηθά στην αποφυγή δικτυακών 

διενέξεων. Το λογισµικό επικοινωνίας κατωτέρου επιπέδου µπορεί επίσης να εκµεταλλευτεί τους 

πιο αποδοτικούς µηχανισµούς επικοινωνίας που παρέχονται από το πραγµατικό hardware. Αφού 

αυτό το λογισµικό δεν εξαρτάται από την εφαρµογή, το κόστος της επίτευξης της αποδοτικότητας 

µπορεί να διαµοιραστεί µεταξύ πολλών εφαρµογών.  

Το µοντέλο κόστους του BSP. Αυτό που χρειάζεται στη συνέχεια είναι να αναγνωριστούν οι 

βασικές παράµετροι του παράλληλου συστήµατος BSP που καθορίζουν την απόδοσή του [46]. 

Προφανώς ο αριθµός των επεξεργαστών και η υπολογιστική τους ταχύτητα είναι από τις βασικές 
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παραµέτρους. Αν καθοριστεί ότι ένα βήµα είναι η βασική µονάδα του υπολογισµού, τότε η ταχύτητα 

µπορεί να εκφραστεί σαν s βήµατα/sec. 

Επίσης βασικό στοιχείο είναι η χωρητικότητα και η ταχύτητα του δικτύου επικοινωνίας. Για να είναι 

εύκολη η σύγκριση µεταξύ των συστηµάτων, η απόδοση του δικτύου επικοινωνίας θα µετράται σε 

µονάδες της ταχύτητας υπολογισµών. Το κόστος της εκτέλεσης ενός συγχρονισµού των 

επεξεργαστών για παράδειγµα µπορεί να µετρηθεί σε επίπεδο αριθµού βηµάτων που θα 

µπορούσαν να είχαν εκτελεστεί στο χρόνο που θα απαιτούσε ο συγχρονισµός. Αυτό επιτρέπει  να 

αντιπαραβάλλουµε ένα σύστηµα µε γρήγορο συγχρονισµό, στο οποίο σχετικά λίγα βήµατα θα 

µπορούσαν να εκτελεστούν στο χρόνο που απαιτείται για το συγχρονισµό, µε ένα σύστηµα που έχει 

πολύ χειρότερη απόδοση σε σχέση µε την υπολογιστική του ισχύ. Γενικά, αναµένεται καλύτερη 

συνολική απόδοση από ένα σύστηµα µε χαµηλότερες τιµές αυτής της παραµέτρου. 

Παρόµοια, όταν υπολογίζεται η απόδοση σε επικοινωνιακό επίπεδο των δικτυωµένων 

επεξεργαστών, εξετάζεται το κόστος σε βήµατα για κάθε λέξη των δεδοµένων που µεταδίδεται. Όσο 

πιο µικρό είναι αυτό το µέγεθος, τόσο καλύτερη είναι η ισορροπία µεταξύ της υπολογιστικής 

δύναµης και της επικοινωνιακής δύναµης του συστήµατος και τόσο πιο εύκολο είναι να προκύψει 

βαθµωτή απόδοση. 

Σύµφωνα µε εκτενή έρευνα, οι ακόλουθες τέσσερις παράµετροι είναι ικανές [70] για τους παραπάνω 

υπολογισµούς:  

• p: αριθµός των επεξεργαστών 

• s:ταχύτητα του επεξεργαστή (αριθµός βηµάτων ανά δευτερόλεπτο) 

• l: κόστος σε βήµατα για την επίτευξη συγχρονισµού (εξαρτάται από την καθυστέρηση του 

δικτύου) 

• g: κόστος, σε βήµατα ανά λέξη, για την παράδοση των δεδοµένων του µηνύµατος 

Σηµειώνεται ότι όλες οι παράµετροι βασίζονται στις βασικές παραµέτρους του συστήµατος. Οι τιµές 

καθορίζονται από πραγµατικές µετρήσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλες µετρικές που µιµούνται το 

µέσο υπολογιστικό και επικοινωνιακό φορτίο.  

Η ταχύτητα s είναι ίση µε τον πραγµατικό ρυθµό στον οποίο γίνεται ένας πραγµατικός υπολογισµός: 

δεν είναι η µέγιστη απόδοση που περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 

Η τιµή του g υπολογίζεται από το µέσο κόστος της µεταφοράς κάθε λέξης µηνυµάτων όλων των 

µεγεθών µε τη παρουσία και άλλου φορτίου στο δίκτυο. ∆εν βασίζεται στο εύρος ζώνης του 

κατασκευαστή. ∆εν µετράται µε βάση µεταφορές από ένα σηµείο προς ένα άλλο σηµείο αλλά µετρά 
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την ταχύτητα που θα συναντήσει ο κώδικας µιας πραγµατικής  εφαρµογής. Η τιµή του g µπορεί να 

προσεγγιστεί µε τον υπολογισµό του όρου (συνολικός αριθµός τοπικών λειτουργιών από όλους 

τους επεξεργαστές ανά sec)/(αριθµός των λέξεων που παραδίδεται από το σύστηµα επικοινωνίας 

ανά sec). Η τιµή του g επιτρέπει τον υπολογισµό του χρόνου που απαιτείται για την ανταλλαγή των 

δεδοµένων µεταξύ των επεξεργαστών. Αν ο µέγιστος αριθµός λέξεων που φθάνει σε οποιοδήποτε 

επεξεργαστή κατά τη διάρκεια µιας ανταλλαγής είναι h, τότε υπολογίζεται ότι µπορούν να έχουν 

εκτελεστεί µέχρι gxh βήµατα κατά τη διάρκεια αυτής της ανταλλαγής.  

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της απλής δοµής των BSP προγραµµάτων είναι ότι η µοντελοποίηση της 

απόδοσής τους είναι πολύ πιο εύκολη, για παράδειγµα, από τα συστήµατα µεταβίβασης µηνυµάτων 

(message passing systems). Στη θέση του τυχαίου συγχρονισµού ανά ζεύγη που χαρακτηρίζει τα 

συστήµατα µεταβίβασης µηνυµάτων, το υπερβήµα των προγραµµάτων BSP διευκολύνει την 

εξαγωγή µοντέλων κόστους (δηλαδή τον τύπο που δίνει την εκτίµηση του συνολικού αριθµού των 

βηµάτων που απαιτούνται για τον παράλληλο υπολογισµό, συµπεριλαµβανοµένου και της ανοχής 

για την επικοινωνία που απαιτείται). 

Τα µοντέλα κόστους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν την απαραίτητη αλγοριθµική 

προσέγγιση στον παραλληλισµό. Μας βοηθούν να συγκρίνουµε την απόδοση διαφορετικών 

προσεγγίσεων χωρίς να είναι απαραίτητο να γράψουµε τον κώδικα και να µετρήσουµε χειρωνακτικά 

την απόδοση. Παρέχονται επίσης εργαλεία για πρόβλεψη του βαθµού της διαβάθµισης στην 

απόδοση που αναµένεται σε κάθε δεδοµένη αρχιτεκτονική για ένα συγκεκριµένο µέγεθος 

προβλήµατος.  

Έχει αποδειχθεί ότι τα µοντέλα κόστους είναι πολύ χρήσιµοι οδηγοί στην ανάπτυξη παράλληλου 

λογισµικού υψηλής ποιότητας. 

Oxford BSPlib. Όπως και σε πολλές άλλες βιβλιοθήκες επικοινωνίας, η βιβλιοθήκη BSPlib υιοθετεί 

ένα προγραµµατιστικό µοντέλο Single Program Multiple Data (SPMD). H εργασία της συγγραφής 

ενός προγράµµατος SPMD συνήθως περιλαµβάνει την απεικόνιση ενός προβλήµατος που 

διαχειρίζεται µια δοµή δεδοµένων µεγέθους Ν σε p αντίγραφα ενός προγράµµατος κάθε ένα από τα 

οποία διαχειρίζεται ένα µπλοκ µεγέθους N/p από δεδοµένα του αρχικού πεδίου. Ο ρόλος του BSP 

είναι να παρέχει την κατάλληλη εσωτερική υποδοµή που απαιτείται ώστε ο χρήστης να διαχειριστεί 

την κατανοµή των δεδοµένων και την κατάλληλη επικοινωνία που απαιτείται για τη διαχείριση 

µέρους από την εσωτερική δοµή δεδοµένων που βρίσκεται σε µια αποµακρυσµένη διεργασία. Ένας 

εναλλακτικός ρόλος για τον BSPlib είναι να παρέχει ένα στόχο ανεξάρτητο από την αρχιτεκτονική 

για υψηλού επιπέδου βιβλιοθήκες ή προγραµµατιστικά εργαλεία που αυτόµατα κατανέµουν το 

πρόβληµα µεταξύ των διαφόρων διεργασιών. Η BSPlib χρησιµοποιείται για να αναπτυχθεί το 

παράλληλο σύστηµα ILP και για να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση κόστους. Ο πίνακας 3.1 

περιλαµβάνει µια λίστα µε τις λειτουργίες της BSPlib. 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          77 

Bsp-end Τερµατισµός του κώδικα SPMD (End of SPMD code)
Bsp-init ∆υναµική προσοµοίωση ∆ιαδικασιών (Simulate dynamic processes)
Bsp-abort Μια διαδικασία τις σταµατάει όλες (One process stops all)
Bsp-nprocs Αριθµός διαδικασιών (Number of processes)
Bsp-pid Βρίσκει το αναγνωριστικό µιας διαδικασίας (Find my process identifier)
Bsp-time Τοπική ώρα (Local time)
Bsp-sync Συγχρονισµός φραγµών (Barrier synchronization)
Bsp-push-reg Κλανε την καθολική περιοχή ορατή (Make area globally visible)
Bsp-pop-reg ∆ιέγραψε την καθολική ορατότητα (Remove global visibility)
Bsp-put Αντιγραφή σε απόµακρη µνήµη (Copy to remote memory)
Bsp-get Αντιγραφή από την απόµακρη µνήµη (Copy from remote memory)
Bsp-set-tagsize Επίλεξε αριθµό ετικέτας (Choose tag size)
Bsp-send Αποστολή σε αποµακρυσµένη ουρά (Send to remote queue)
Bsp-qsize Αριθµός µηνυµάτων στην ουρά (Number of messages in queue)
Bsp-get-tag Παίρνοντας την ετικέτα ενός µηνύµατος (Getting the tag of a message)
Bsp-move Μετακίνησε από την ουρά (Move from queue)
Bsp-hpput µη αποθηκευµένη σε buffer επικοινωνία (Unbuffered communication)

 

Πίνακας 3.1: Λειτουργία BSPlib 

Σ΄ αυτή την παράγραφο παρουσιάστηκαν βασικές γνώσεις για τον ILP και MDIE. Παρουσιάστηκε 

ένας ακολουθιακός αλγόριθµος ILP και η ανάλυση κόστους του. Σαν µέσο υλοποίησης ενός 

παράλληλου αλγόριθµου ILP, παρουσιάστηκε το BSP µοντέλο. Στην επόµενη παράγραφο, 

παρουσιάζεται ένας παράλληλος αλγόριθµος ILP που χρησιµοποιεί το BSP µοντέλο και βασίζεται 

στον ακολουθιακό αλγόριθµο που περιγράφηκε σε αυτό το κεφάλαιο.  
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4 Παράλληλη Επαγωγική Λογική στην Εξόρυξη ∆εδοµένων. 
 

Ο γενικός σκοπός του Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού είναι να ψάξει ένα προκαθορισµένο 

υποχώρο της Λογικής Πρώτης Τάξεως για υποθέσεις, µαζί µε το γνωστικό υπόβαθρο, που 

ερµηνεύει τα παραδείγµατα. Ωστόσο, εξαιτίας της εκφραστικότητας της αναπαράστασης της 

γνώσης µια τέτοια αναζήτηση είναι συνήθως υπολογιστικά ακριβή. Πολλά συστήµατα ILP πρέπει  

να προσπελάσουν πολλές φορές ολόκληρο το σύνολο των παραδειγµάτων για να βρουν µια 

πετυχηµένη επαγόµενη  θεωρία Η µεταξύ άλλων υποψήφιων επαγόµενων αρχών, κάτι το οποίο 

αυξάνει µε τη σειρά του το υπολογιστικό κόστος δραµατικά. Όταν τέτοια συστήµατα ILP 

εφαρµοστούν σε πραγµατικές εργασίες Εξόρυξης ∆εδοµένων, το κόστος των αλγορίθµων φαίνεται 

να είναι µεγάλο εµπόδιο. Συνεπώς, το πως να επιταχύνουµε τη µαθησιακή διαδικασία των 

αλγορίθµων ILP έχει γίνει πρακτικό και κρίσιµο θέµα. Σε αυτό το τµήµα, παρουσιάζεται µια 

παράλληλη προσέγγιση που εµφανίζει µια γραµµική ή υπέρ-γραµµική επιτάχυνση σε αρκετές 

εφαρµογές για παραδοσιακούς σειριακούς αλγορίθµους ILP.  Σηµαντικά θέµατα σε αυτή την 

προσέγγιση συζητούνται λεπτοµερέστατα. Παρατίθεται επίσης µια ανάλυση κόστους των 

παράλληλων αλγορίθµων ILP.  

 

4.1 Αιτίες, πιθανότητες και προσεγγίσεις του παράλληλου ILP στην 
Εξόρυξη ∆εδοµένων 

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν αρκετές αιτίες που χρειάζεται ο παραλληλισµός στην 

Εξόρυξη ∆εδοµένων ILP.  Ο πρώτος και ο πιο σηµαντικός λόγος σχετίζεται µε το µέγεθος των 

δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την Εξόρυξη ∆εδοµένων είναι 

συνήθως υπερβολικά µεγάλες. Όσο αυτές οι βάσεις δεδοµένων µεγαλώνουν ξεπερνώντας τις 

εκατοντάδες των Gigabytes και φθάνουν προς τα Terabytes ή περισσότερα, γίνονται δύσκολα 

διαχειρίσιµες σε µια απλή σειριακή µηχανή που εκτελεί έναν απλό σειριακό αλγόριθµο. Άλλος λόγος 

για την ανάγκη εφαρµογής του παραλληλισµού είναι το κόστος των συστηµάτων ILP. Αυτό το 

κόστος προκύπτει από δύο λόγους: 

• Οι αλγόριθµοι ILP απαιτoύν περισσότερη υπολογιστική δύναµη από την προτασιακή Εξόρυξη 

∆εδοµένων. 

• Ψάχνοντας πολλές φορές ολόκληρο το σύνολο των δεδοµένων για να βρεθεί µια επιτυχηµένη 

υπόθεση Η µεταξύ υποψήφιων αρχών, αυξάνεται σηµαντικά η προσπέλαση του δίσκου. Εποµένως, 

η προσπέλαση του δίσκου (Ι/Ο) είναι µία από τις σηµαντικότερες καθυστερήσεις για τα σειριακά 

συστήµατα ILP. 

 Η παράλληλη Εξόρυξη ∆εδοµένων ILP απαιτεί διαµοιρασµό της εργασίας, έτσι ώστε οι 

επεξεργαστές να µπορούν να πετύχουν χρήσιµη πρόοδο προς την εύρεση µιας λύσης όσο το 
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δυνατόν πιο γρήγορα. Καθώς από τον σειριακό αλγόριθµο ILP, παρατηρείται ότι η προσπέλαση του 

δίσκου είναι µια από τις πιο αξιοσηµείωτες καθυστερήσεις, ο τρόπος µε τον οποίο διαιρείται η 

προσπέλαση στο σύνολο των δεδοµένων και ελαχιστοποιείται η  επικοινωνία µεταξύ επεξεργαστών 

είναι σηµαντική στη συνολική απόδοση. 

Γενικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις [67] στην παράλληλη Εξόρυξη ∆εδοµένων. 

Αυτές είναι:  

• Ανεξάρτητη αναζήτηση. Κάθε επεξεργαστής έχει πρόσβαση σε όλο το σύνολο των δεδοµένων, 

αλλά καθένας γυρίζει πίσω σε ένα διαφορετικό τµήµα του χώρου αναζήτησης, ξεκινώντας από ένα 

τυχαία επιλεγµένο αρχικό σηµείο. 

• Ο παραλληλισµός ενός σειριακού αλγορίθµου Εξόρυξης ∆εδοµένων. Υπάρχουν δύο δυνατές 

προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση είναι ότι το σύνολο των αρχών διαχωρίζεται στους επεξεργαστές, και 

κάθε επεξεργαστής εξετάζει ολόκληρο το σύνολο των δεδοµένων για να προσδιορίσει ποιες από τις 

τοπικές του αρχές είναι καθολικά σωστές. Η άλλη προσέγγιση είναι να διαχωριστεί το σύνολο των 

δεδοµένων σε στήλες, και κάθε επεξεργαστής να υπολογίσει αυτές τις µερικές αρχές που ισχύουν 

για τις στήλες που παρατηρεί. Για να προσδιοριστεί ποιες µερικές αρχές είναι καθολικά σωστές, και 

στις δύο προσεγγίσεις, απαιτούνται κανονικές ανταλλαγές των πληροφοριών των αρχών . 

• Αντιγραφή ενός σειριακού αλγορίθµου Εξόρυξης ∆εδοµένων. Κάθε επεξεργαστής δουλεύει σε 

ένα τµήµα του συνόλου των δεδοµένων και εκτελεί τον σειριακό αλγόριθµο. Επειδή η πληροφορία 

που ο επεξεργαστής παρακολουθεί είναι µόνο µερική, κατασκευάζει ολόκληρες αρχές που είναι 

τοπικά σωστές, αλλά µπορεί να µην είναι καθολικά σωστές. Αυτές οι αρχές καλούνται αρχές κατά 

προσέγγιση. Οι επεξεργαστές ανταλλάσσουν αυτές τις αρχές κατά προσέγγιση για να ελέγξουν αν 

αυτές είναι καθολικά σωστές. Αφού το κάνουν αυτό, καθένας µαθαίνει για τα τµήµατα του συνόλου 

των δεδοµένων που δεν µπορεί να δει. 

Η ανεξάρτητη αναζήτηση είναι απλή και δουλεύει καλά για προβλήµατα ελαχιστοποίησης. Ωστόσο, 

δεν µπορεί να διαιρέσει το σύνολο των δεδοµένων, έτσι δεν µπορεί να µειώσει την προσπέλαση 

του δίσκου. Συνεπώς, δεν είναι κατάλληλη για προβλήµατα µε τεράστιο σύνολο δεδοµένων.  

Οι προσεγγίσεις παραλληλισµού προσπαθούν να µειώσουν τόσο την ποσότητα της µνήµης που 

χρησιµοποιεί κάθε επεξεργαστής για να κρατήσει τις αρχές όσο και το κλάσµα του συνόλου των 

δεδοµένων που κάθε επεξεργαστής πρέπει να προσπελάσει. Αλλά ο καλά σχεδιασµένος 

παραλληλισµός τους απαιτεί πολύ περισσότερη επικοινωνία. 

Η προσέγγιση  αντιγραφής είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για τον παραλληλισµό εφαρµογών 

Εξόρυξης ∆εδοµένων ILP καθώς έχει δύο σηµαντικά πλεονεκτήµατα: πρώτον, ο διαµερισµός του 

συνόλου δεδοµένων είναι αναγκαίος και έτσι κατανέµεται η προσπέλαση του δίσκου, και δεύτερον, 

το µέγεθος των επαγόµενων αρχών  που πρέπει να ανταλλαχθεί µεταξύ των φάσεων είναι µικρό, 

έτσι η επικοινωνία είναι σχετικά µικρού κόστους. Προηγούµενη εργασία όσον αφορά στη χρήση του 

BSP µοντέλου κόστους (για να βελτιστοποιηθεί η εκπαίδευση σε παράλληλα νευρωνικά δίκτυα [65]) 

αναδεικνύει ότι η προσέγγιση αντιγραφής δίνει την καλύτερη βελτίωση απόδοσης µεταξύ αυτών των 
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τριών προαναφερθέντων προσεγγίσεων. Υιοθετείται αυτή η προσέγγιση στους παράλληλους 

αλγορίθµους ILP για την απλότητά της και τη δυνατότητα διπλής επιτάχυνσης όσον αφορά την 

απόδοση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια διπλή επιτάχυνση στα ακόλουθα τµήµατα και η 

δυνατότητα υιοθέτησης του παραλληλισµού στην Εξόρυξη ∆εδοµένων ILP. 

• Εξαιτίας της φύσης της Εξόρυξης ∆εδοµένων, υπάρχουν πολλές οµοιότητες και περιττές 

επαναλήψεις µέσα σε ένα µεγάλο σύνολο δεδοµένων. Εποµένως, είναι εύλογο να επαχθούν 

σωστές θεωρίες από ένα µικρό τµήµα του συνόλου των δεδοµένων. 

• Στα περισσότερα συστήµατα ILP, η όλη διαδικασία µάθησης των αρχών αποτελείται από µια 

επαναληπτική δοµή. Μετά από κάθε επανάληψη, µια επιτυχής υπόθεση βρίσκεται και προστίθεται 

στο τελικό σύνολο επαγόµενων αρχών. Η διαδικασία της µάθησης σταµατά όταν όλα τα θετικά 

παραδείγµατα έχουν ερµηνευτεί από τις επαγόµενες αρχές. Το µέγεθος των επαγόµενων 

υποθέσεων κατά τη διάρκεια κάθε φάσης είναι µικρό συγκρινόµενο µε το σύνολο των δεδοµένων. 

Έτσι είναι εύλογο να αφήσουµε τις p διεργασίες να επάγουν αρχές από ένα υποσύνολο των 

δεδοµένων. Στο τέλος κάθε φάσης, αυτές οι p διεργασίες ανταλλάσσουν τις τοπικά επαγόµενες 

αρχές και προσδιορίζουν τις έγκυρες (καθολικά σωστές) αρχές µετά από αξιολόγηση. 

 

4.2 Λογικές προδιαγραφές του παράλληλου ILP 
 

Σε αυτό το τµήµα µελετώνται οι λογικές προδιαγραφές της διαίρεσης της εργασίας ILP σε 

υποεργασίες που είναι δυνατό να είναι διαχειρίσιµες ταυτόχρονα από πολλαπλές διεργασίες που 

εκτελούν έναν κοινό σειριακό αλγόριθµό ILP. Γίνεται προσπάθεια να εξερευνηθεί µια παράλληλη 

προσέγγιση ώστε να προκύψει ένας αλγόριθµος µε µια επιτάχυνση ανάλογη µε τον αριθµό των 

επεξεργαστών σε σχέση µε το βέλτιστο διαθέσιµο σειριακό αλγόριθµο. 

Το βασικό θέµα στο σχεδιασµό ενός υπολογιστικού συστήµατος που θα θέλαµε να υποστηρίζει 

παραλληλισµό είναι το πως θα τεµαχιστεί µια δοσµένη εργασία σε υποεργασίες, καθεµιά από τις 

οποίες θα εκτελείται παράλληλα µε τις άλλες. Γενικά, ο ILP ξεκινάει µε ένα αρχικό γνωστικό 

υπόβαθρο Β και αρκετά παραδείγµατα Ε. Ο σκοπός είναι να επάγει µια υπόθεση Η που, µαζί µε το 

γνωστικό υπόβαθρο Β, να ερµηνεύσει τα παραδείγµατα Ε. 

Μια διαµέριση (partition) Τ1,...,Τn µιας εργασίας ILP T=(B,E) είναι ένα σύνολο εργασιών ILP Τi 

=(B,Ei) έτσι ώστε Ei⊂Ε για κάθε i, και U
n

i
i=1

E =Ε. O διαµελισµός Τ1,...,Τn µιας εργασίας ILP Τ είναι 

έγκυρος αν και µόνο αν η ένωση U
n

i
i=1

H των µερικών υποθέσεων Ηi , που προκύπτουν εφαρµόζοντας 

έναν κοινό σειριακό αλγόριθµο ILP A στις εργασίες Τi , είναι ισοδύναµη µε την υπόθεση επίλυσης Η 

που προκύπτει εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο Α στην εργασία Τ. Η πληρότητα (completeness) και η 

συνέπεια (consistency) του παράλληλου ILP µπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως: 
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Πληρότητα: 

 1HB U |=   +
1E  

)(
1
UU

n

i

HiB
=

|=   ↔+E  2HB U |= +
2E  

                                  … 

 nHB U |= +
nE  

 

 

Συνέπεια: 

 

 1HB U |≠   −
1E  

)(
1
UU

n

i

HiB
=

|≠   ↔−E  2HB U |≠ −
2E  

                                  … 

 nHB U |≠ −
nE  

 

Με άλλα λόγια, ο ILP αναζητά ένα σύνολο υποθέσεων H που να καλύπτει όλα τα θετικά 

παραδείγµατα E+ (completeness) και κανένα από τα αρνητικά παραδείγµατα E- (consistency). 

Στην συνέχεια επεξηγείται, µε ένα διαισθητικό τρόπο, το γιατί στην παράλληλη προσέγγιση ισχύουν 

η πληρότητα και η συνέπεια. 

 

4.3 Μια προσέγγιση στον παράλληλο ILP χρησιµοποιώντας το µοντέλο 
BSP 

 

Βασιζόµενοι στο σειριακό αλγόριθµο που παρουσιάστηκε, παρατίθεται ένας παράλληλος 

αλγόριθµος ILP βασισµένος στην προσέγγιση αντιγράφου που προαναφέρθηκε. Υπάρχουν δύο 

σηµαντικοί λόγοι για να γίνεται χρήση της προσέγγισης αυτής. Πρώτον, διαµελίζει το σύνολο 

δεδοµένων και έτσι το κόστος της προσπέλασης δεδοµένων κατανέµεται σε όλους τους 

επεξεργαστές. ∆εύτερον, τα δεδοµένα που πρέπει να ανταλλαχτούν ανάµεσα στις φάσεις είναι λίγα, 

έτσι η απαιτούµενη επικοινωνία δεν απαιτεί µεγάλο κόστος. Το µέγεθος µιας παραγόµενης αρχής 

από κάθε επεξεργαστή σε ένα βήµα είναι περίπου 102 χαρακτήρες στις δοκιµαστικές περιπτώσεις. 

Αν η τιµή του g είναι 4.1 flops/32bit λέξεις και υπάρχουν 4 επεξεργαστές, τότε το κόστος της 

επικοινωνίας ανά συνολική ανταλλαγή ισούται µε 1600 flops. Αυτό είναι αρκετά µικρό αν συγκριθεί 

µε το τοπικό κόστος υπολογισµού ή το κόστος προσπέλασης δεδοµένων που είναι εκατοντάδες 

φορές µεγαλύτερο. Εποµένως, αν και η προσέγγιση αντιγράφου δεν είναι ιδιαιτέρως καινούρια, είναι 

πιθανόν ο βέλτιστος τρόπος να αυξηθεί η απόδοση στις εργασίες Εξόρυξης ∆εδοµένων ILP. 
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Όπως προαναφέρθηκε η διαδικασία γίνεται ως εξής: Το σύνολο δεδοµένων υποδιαιρείται σε p 

υποσύνολα και κάθε υποσύνολο ανατίθεται σε έναν επεξεργαστή. Κάθε επεξεργαστής εκτελεί τον 

ίδιο (ή παρόµοιο) σειριακό αλγόριθµο ILP Εξόρυξης ∆εδοµένων, που παρουσιάστηκε πιο πάνω, 

στο δικό του υποσύνολο δεδοµένων. Σε συγκεκριµένα σηµεία συγχρονισµού, όλοι οι επεξεργαστές 

ανταλλάσσουν τις τοπικές τους επαγόµενες αρχές και τις αξιολογούν. Μόνο οι καθολικά σωστές 

αρχές θα παραµείνουν και θα προστεθούν στο τελικό σύνολο αρχών. Η εικόνα 4.1 παρουσιάζει τον 

παράλληλο αλγόριθµο. 

Σε αυτή την προσέγγιση, κάθε επεξεργαστής δουλεύει στο δικό του υποσύνολο για να βρει το δικό 

του σύνολο των τοπικά σωστών αρχών Ηi σε κάθε βήµα. Η µέτρηση f(y,n,c) σε κάθε επεξεργαστή 

βασίζεται στο δικό του υποσύνολο δεδοµένων. Προκειµένου να γνωρίζουµε αν το τοπικά σωστό 

σύνολο αρχών είναι και καθολικά σωστό αλλά και να βρεθεί το επιτυχηµένο Η στο σύνολο, είναι 

απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος εκµάθησης της γενικής γνώσης ολόκληρου του συνόλου 

δεδοµένων. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν µια πλήρη ανταλλαγή 

όταν όλοι οι επεξεργαστές φτάσουν στο σηµείο συγχρονισµού όπου και θα έχει βρεθεί για τον 

καθένα το τοπικά σωστό σύνολο αρχών r
iH . Μετά την πλήρη ανταλλαγή, κάθε επεξεργαστής 

παίρνει όλα τα Ηi που προέκυψαν από τους υπόλοιπους επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής δίνει 

για κάθε r
iH  (i=1,2,..p) µια βαθµολογία f(p,n,c) βασιζόµενος στην τοπική του γνώση από το 

υποσύνολο όλων των δεδοµένων. Τότε, λαµβάνει χώρα µια δεύτερη πλήρη ανταλλαγή: το 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης r
iH s ανταλλάσσεται µεταξύ των p επεξεργαστών. Με αυτόν τον τρόπο 

κάθε επεξεργαστής µαθαίνει ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων και µπορεί να δώσει µια καθολική 

βαθµολογία στη δική του υποψήφια αρχή r
iH . Με την τρίτη φάση της πλήρους ανταλλαγής, τα 

έγκυρα r
iH  προστίθενται στο τελικό σύνολο αρχών κάθε επεξεργαστή και τα περιττά παραδείγµατα 

αποµακρύνονται. 

Όλος ο υπολογισµός σε αυτή την προσέγγιση αποτελείται από µια σειρά υπερβηµάτων, όπου κάθε 

υπερβήµα είναι ένας σειριακός υπολογισµός ILP που εκτελείται στα τοπικά δεδοµένα, 

ακολουθούµενος από ένα συγχρονισµό. Σε αυτό το σηµείο, όλες οι επαγόµενες  αρχές σε αυτό το 

βήµα ανταλλάσσονται και αξιολογούνται. Το κόστος για τέτοια φάση περιγράφεται από µια έκφραση 

της µορφής: 

 

             (11) 

όπου wi είναι ο αριθµός των εκτελέσιµων εντολών που εκτελούνται από τον επεξεργαστή i. Η τιµή 

του hi είναι ο αριθµός των αρχών που ανταλλάσσονται µεταξύ των επεξεργαστών. Αυτό το µοντέλο 

κόστους παρήχθη από το BSP και έχει ήδη αναλυθεί. Το σύστηµα παραµέτρων των s, l, g  µπορεί 

να ληφθεί από το Oxford BSPlib. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί στο ότι όλοι οι όροι είναι στην 

ίδια µονάδα: του χρόνου. Αυτό αποφεύγει την ανάγκη να αποφασιστεί πως θα ζυγιστεί το κόστος 
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της επικοινωνίας σε σχέση µε το κόστος υπολογισµών και καθιστά εφικτή τη σύγκριση αλγορίθµων 

µε διαφορετικούς συνδυασµούς κόστους υπολογισµών και επικοινωνίας. 

 

∆ιαίρεσε το σύνολο δεδοµένων σε p υποσύνολα 

Επανάλαβε  

 Για όλους τους επεξεργαστές i 

  Αν υπάρχει ακόµα ένα e  στο Ei 

   Επίλεξε e  στο Ei 

   Από ένα σύνολο των καλών αρχών Hi που καλύπτει το e 

   Ολική ανταλλαγή Hi (i=1, 2 … p) 

   Υπολογίζω Hi (i=1, 2 … p) 

   Αποτέλεσµα αποτίµησης ολικής ανταλλαγής του Hi 

   Βρες το επιτυχηµένο Hi µε καθολικά καλό σκορ 

   Ολική ανταλλαγή που είναι τα έγκυρα Hi 

   Πρόσθεσε όλα τα έγκυρα Hi στο Β 

   Ανακάλεσε τα περιττά παραδείγµατα που καλύπτονται από το Hi 

  Τέλος_Αν 

 Τέλος_Για 

Τέλος_Επανάληψης 

 

Εικόνα 4.1: Παράλληλος αλγόριθµος ILP 

 

4.4 Πιθανά προβλήµατα µε την προσέγγιση BSP στον ILP 

4.4.1  Ακρίβεια της επαγωγικής θεωρίας σε µικρότερο σύνολο δεδοµένων. 
 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να ασχοληθούµε µε ένα θέµα που σχετίζεται µε το πως θα εξασφαλιστεί 

ότι οι ξεχωριστές επαγόµενες αρχές από κάθε έναν επεξεργαστή, οι οποίες είναι τοπικά σωστές, 

είναι και καθολικά σωστές. Αν κάθε επεξεργαστής ξοδεύει πολύ χρόνο για να βρει τις  ανεπιθύµητες 

αρχές, δεν θα υπάρχει βελτίωση στην απόδοση µε τη χρήση του παραλληλισµού. 

Καθεµιά αποδεκτή αρχή σε όλο το σύνολο των δεδοµένων, θα είναι αποδεκτή τουλάχιστον σε ένα 

από τα ξένα υποσύνολα του συνόλου των δεδοµένων [45]. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα σύνολο αρχών 

το οποίο έχει προκύψει από τη συγχώνευση συνόλων αποδεκτών αρχών, περιέχει αρχές που θα 

βρίσκονταν µε βάση όλο το σύνολο των δεδοµένων. Προηγούµενη εργασία [45] έχει αποδείξει ότι το 

συγχωνευµένο σύνολο αρχών περιελάµβανε τις ίδιες αρχές µε αυτές που βρέθηκαν κατά τη 

διαδικασία εκµάθησης όλων των δεδοµένων. Αν υπάρχουν αρκετά αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα για κάθε κατηγορία σε καθένα από τα p  ξένα υποσύνολα των δεδοµένων, οι αρχές 

που θα προέκυπταν από την παράλληλη επεξεργασία θα έχουν µεγάλη ακρίβεια. 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          85 

Στην προσέγγιση της παράλληλης Εξόρυξης ∆εδοµένων, µια σηµαντική ερώτηση είναι πόσο 

µεγάλο µπορεί να είναι το p  πριν να λάβει χώρα σηµαντική µείωση του ρυθµού παραγωγής αρχών 

εξαιτίας του επικοινωνιακού κόστους. Αλλά η πιο σηµαντική ερώτηση είναι το πως µπορεί να 

προσδιοριστεί το p για το οποίο η ακρίβεια του τελικού συνόλου αρχών είναι αποδεκτή. Υπάρχει µια 

ισορροπία (trade off) µεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας αφού πρόκειται για µεγέθη αντιστρόφως 

ανάλογα. Η χρήση περισσότερων επεξεργαστών υπόσχεται ότι καθένας επεξεργαστής µπορεί να 

µαθαίνει γρηγορότερα µε ένα µικρότερο υποσύνολο των δεδοµένων µε το συνηθισµένο κόστος 

επικοινωνίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα δεύτερο κόστος ακρίβειας που θα δαπανάται όταν το p γίνεται 

πολύ µεγάλο και είναι εποµένως πολύ δύσκολο να διατηρηθούν σε κάθε υποσύνολο τα 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα όλου του συνόλου των δεδοµένων. Προηγούµενη εργασία [27] 

από τον Owen Rogers στα παράλληλα νευρωνικά δίκτυα Εξόρυξης ∆εδοµένων απέδειξε αντίστοιχα 

πράγµατα. 

 

4.4.2 ∆ιεκπεραιώνοντας αρνητικά παραδείγµατα 
 
Υπάρχουν πάντα κάποια προβλήµατα µε την διεκπεραίωση αρνητικών παραδειγµάτων, που 

σχετίζονται µε το αν είναι ή όχι µια αρχή, επαγόµενη από έναν επεξεργαστή, σύµφωνη µε όλα τα 

άλλα υποσύνολα των δεδοµένων. Αν µια αρχή, που είναι τοπικά συνεπής, µπορεί εύκολα να 

απορριφθεί από τους άλλους επεξεργαστές, θα υπάρχει σοβαρό κόστος αποδοτικότητας σε αυτή 

την προσέγγιση. Στην πραγµατικότητα το πρόβληµα µπορεί να µην είναι τόσο σοβαρό όσο 

φαίνεται. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό: 

• Τα αρνητικά παραδείγµατα σε πραγµατικές εφαρµογές είναι συνήθως σπάνια σε σχέση µε όλο 

το σύνολο των δεδοµένων. Έτσι, είναι λογικό να υποτεθεί ότι είναι υψηλό το ενδεχόµενο µια τοπικά 

συνεπής αρχή να είναι και καθολικά συνεπής. Αν και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες 

τοπικά συνεπείς αρχές απορρίπτονται από τους άλλους επεξεργαστές, το συνολικό αρνητικό 

κόστος δεν είναι πολύ υψηλό και είναι ανεκτό σε σύγκριση µε την αυξηµένη επιτάχυνση. 

• Αφού ο αριθµός των αρνητικών παραδειγµάτων είναι µικρός συγκρινόµενος µε τα θετικά 

παραδείγµατα, είναι δυνατό να κρατηθεί ένα αντίγραφο του συνόλου όλων των αρνητικών 

παραδειγµάτων σε κάθε επεξεργαστή. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι τοπικά συνεπείς αρχές είναι 

επίσης καθολικά συνεπείς, µε το κόστος, βέβαια, των περιττών επαναλήψεων. Αυτή είναι και η 

προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις δοκιµαστικές περιπτώσεις. Υπάρχουν µερικά αρνητικά 

παραδείγµατα στη δοκιµαστική περίπτωση 2 –  στην εκµάθηση των σκακιστικών κινήσεων. Επειδή 

ο αριθµός των αρνητικών παραδειγµάτων δεν είναι τόσο µεγάλος συγκρινόµενος µε αυτόν των 

θετικών (περίπου 10%), αντιγράφηκαν όλα τα αρνητικά παραδείγµατα σε όλους τους επεξεργαστές. 

Αν και  υπάρχει πλεονασµός στο τοπικό υποσύνολο των δεδοµένων, η συνολική αύξηση της 

απόδοσης είναι προφανής και παρατηρείται διπλασιασµός της επιτάχυνσης. 
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• Υπάρχουν αρκετοί αποτελεσµατικοί αλγόριθµοι µάθησης που µπορούν να µάθουν µόνο από 

θετικά δεδοµένα. ∆εν υπάρχει ζήτηµα συνέπειας κατά τη διαδικασία της εκµάθησης από θετικά 

δεδοµένα (δοκιµαστικές περιπτώσεις 1 και 3). 

 

4.4.3 Κόστος επικοινωνίας 
 
Υπάρχει ένας προβληµατισµός ότι σε συγκεκριµένες φάσεις ο αριθµός των επεξεργαστών γίνεται 

πολύ µεγάλος και το κόστος επικοινωνίας είναι αρκετά µεγάλο. Ωστόσο, το κόστος επικοινωνίας δεν 

είναι µεγάλο πρόβληµα στην παράλληλη προσέγγιση. 

• Πρώτον, το µέγεθος των δεδοµένων που ανταλλάσσεται µεταξύ των επεξεργαστών είναι µικρό. 

Αφού µόνο οι επαγόµενες αρχές ανταλλάσσονται και το µέγεθος µιας επαγόµενης αρχής – 

συνήθως µια λογική πρόταση – είναι πολύ µικρό, το κόστος επικοινωνίας των ανταλλαγών τόσο 

µικρού µεγέθους αρχών δεν είναι µεγάλο πρόβληµα στην προσέγγιση. 

• ∆εύτερον, υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθεί µια λογική ποσότητα δεδοµένων σε κάθε υποσύνολο 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν αρκετά αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα. Αυτό, µε τη σειρά 

του, δεν επιτρέπει στο p να µεγαλώσει πολύ. 

•  Τρίτον, αφού κάθε επεξεργαστής εκτελεί τον ίδιο σειριακό αλγόριθµο και το µέγεθος του κάθε 

υποσυνόλου είναι παρεµφερές, είναι λογικό να προβλεφθεί ότι ο χρόνος που απαιτείται για ένα 

τοπικό υπολογισµό σε καθέναν από τους p επεξεργαστές είναι πανοµοιότυπος. Εποµένως, το 

µοντέλο συγχρονισµού δεν είναι µεγάλο πρόβληµα όσον αφορά την αποδοτικότητα σε αυτή την 

προσέγγιση. 

Από τη παραπάνω ανάλυση εξάγεται το συµπέρασµα ότι το κόστος επικοινωνίας είναι ελάχιστο εν 

συγκρίσει µε το τοπικό υπολογιστικό κόστος που εξοικονοµείται. Αυτό το συµπέρασµα 

υποστηρίζεται και από τις δοκιµαστικές περιπτώσεις. Στις δοκιµαστικές περιπτώσεις, το µέγεθος 

των επαγόµενων αρχών είναι περίπου 100 χαρακτήρες. Η τιµή του g είναι 4.1 flops/32bit λέξεις. Η 

τιµή του l είναι 118 flops. Υπάρχουν τρεις συνολικές επικοινωνίες σε ένα µεγάλο βήµα µε 4 

επεξεργαστές που εργάζονται παράλληλα. Έτσι, το κόστος επικοινωνίας σε ένα µεγάλο βήµα είναι: 

3*(4*100*4.1+118)=5274 flops. Η ταχύτητα της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας είναι 10.1 Mflops. 

Άρα, το κόστος της επικοινωνίας σε ένα µεγάλο βήµα είναι περίπου 0.0005 second. Το κόστος 

τοπικών υπολογισµών και το κόστος προσπέλασης του δίσκου σε ένα βήµα είναι µεγαλύτερο από 1 

second στις δοκιµαστικές περιπτώσεις. Είναι εύκολο να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το κόστος 

επικοινωνίας σε παράλληλο αλγόριθµο ILP δεν είναι µεγάλο πρόβληµα. 
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4.4.4 Πλεονάζουσα εργασία από ξεχωριστούς επεξεργαστές 
 

Υπάρχει ένας µεγάλος σκεπτικισµός σχετικά µε το πως θα εξασφαλιστεί ότι διαφορετικοί 

επεξεργαστές κάνουν το δικό τους τµήµα εργασίας χωρίς να σπαταλούν πολύ χρόνο σε 

πλεονάζουσα εργασία. Πρόκειται για µια κατάσταση που είναι πολύ πιθανό να συµβεί όταν 

ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων περιέχει παρεµφερή και/ή περιττά παραδείγµατα. Αφού ένα 

υποσύνολο µπορεί να περιέχει τα ίδια ή παρεµφερή παραδείγµατα3 µε ένα άλλο υποσύνολο, 

υπάρχει µια πιθανότητα δύο επεξεργαστές να επιλέξουν τα ίδια παραδείγµατα σε συγκεκριµένο 

βήµα και κάνουν µια πλεονάζουσα επαγωγή. Αν υπάρχουν πολλά πλεονάζοντα παραδείγµατα στα 

υποσύνολα, ο πλεονασµός µπορεί να είναι σοβαρό πρόβληµα, επηρεάζοντας τη ολική απόδοση. 

Από τα πειράµατα, βρέθηκε ότι αυτό το πρόβληµα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Οι λόγοι 

είναι οι παρακάτω: 

• Πρώτον, αν ο επιλεγµένος επεξεργαστής επιλέξει τυχαία ή µε σειριακή διάταξη ένα παράδειγµα, 

η πιθανότητα δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές να επιλέξουν το ίδιο παράδειγµα είναι µικρή σε ένα 

µεγάλο και τυχαία κατανεµηµένο σύνολο δεδοµένων. 

• ∆εύτερον, όταν ένας επεξεργαστής επάγει µια έγκυρη (καθολικά σωστή) υπόθεση από ένα 

παράδειγµα, αυτή η υπόθεση θα ενηµερωθεί σε όλα τα σύνολα επαγόµενης θεωρίας των 

επεξεργαστών και όλα τα παραδείγµατα που καλύπτονται από αυτή την υπόθεση θα αποσυρθούν 

από το υποσύνολο παραδειγµάτων κάθε επεξεργαστή. Ένας τέτοιος  µηχανισµός θα εκµηδενίσει 

την πιθανότητα της πλεονάζουσας εργασίας που γίνεται από διάφορους επεξεργαστές σε 

διαφορετικά βήµατα. 

• Τρίτον, ακόµη και αν υπάρχουν µερικές περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές 

επιλέξουν παρεµφερή παραδείγµατα στο ίδιο βήµα, αυτό δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην 

συνολική απόδοση. Στις δοκιµαστικές περιπτώσεις, ένας τέτοιος πλεονασµός επέρχεται σε µερικά 

µεγάλα βήµατα. Αλλά ακόµη και τότε, υπάρχει προφανής βελτίωση της απόδοσης στην παράλληλη 

προσέγγιση. 

Στα πειράµατα αποκαλύφθηκε ότι τέτοιες πιθανότητες είναι µικρές ακόµη και αν τα σύνολα των 

δεδοµένων περιέχουν πολλά περιττά και παρόµοια παραδείγµατα. 

 

4.5 Ανάλυση του κόστους και επιχειρήµατα για τη διπλή επιτάχυνση  
 

Η παράλληλη προσέγγιση που αναλύθηκε προηγουµένως αποτελείται από έναν αριθµό φάσεων, 

κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει τοπικούς υπολογισµούς οι οποίοι ακολουθούνται από µια 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των επεξεργαστών. Σε αυτή την προσέγγιση είναι εύκολο να 

προσδιορίσει κανείς το χρονικό σηµείο που οι υπολογισµοί θα υπερισχύσουν έναντι της 

                                                 
3 Η υπόθεση ότι τα υποσύνολα είναι ξένα µεταξύ τους εξασφαλίζει απαραίτητα ότι και τα δεδοµένα τους είναι 
διακριτά. Όµως, είναι πιθανό το αρχικό σύνολο δεδοµένων να περιέχει δεδοµένα που επαναλαµβάνονται. 
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προσπέλασης της µνήµης, οπότε και το κόστος προσπέλασης µνήµης είναι δυνατό να προβλεφθεί. 

Το µοντέλο κόστους που προαναφέρθηκε είναι πολύ πιθανό να παράγει ακριβείς εκτιµήσεις των 

χρόνων εκτέλεσης σε υπαρκτούς παράλληλους υπολογιστές. Εξαιτίας του ότι το µοντέλο κόστους 

εξαρτάται µόνο από τις υψηλού επιπέδου ιδιότητες των αλγορίθµων, µπορεί να εφαρµοστεί σε έναν 

αλγόριθµο. 

Η βασική δοµή του παράλληλου αλγορίθµου είναι η εξής: 

• ∆ιαίρεση των δεδοµένων σε p υποσύνολα, ένα για κάθε επεξεργαστή 

• Επανάληψη 

  Εκτέλεση του σειριακού αλγορίθµου ILP σε κάθε υποσύνολο. 

  Ανταλλαγή της πληροφορίας που έµαθε κάθε επεξεργαστής µε τους άλλους επεξεργαστές. 

Το κόστος έχει την ακόλουθη γενική µορφή: 

 
(12) 

όπου kr είναι ο αριθµός των απαιτούµενων επαναλήψεων του παράλληλου αλγορίθµου, r είναι το 

µέγεθος των δεδοµένων που είναι σχετικά µε τις υποψήφιες επαγόµενες αρχές που παράγονται 

από κάθε επεξεργαστή, COMM είναι το κόστος της συνολικής ανταλλαγής και της αξιολόγησης 

µεταξύ των επεξεργαστών αυτών των υποψήφιων αρχών. 

 

Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι: 

 

(13) 

 (14) 

Πρώτον, υποθέτοντας ότι ks και kr είναι συγκρίσιµα µεγέθη, προκύπτει ότι: 

 

Αναµένεται µια σχεδόν γραµµική επιτάχυνση. Για να γίνει ο παραπάνω τύπος πιο συγκεκριµένος σε 

σχέση µε τον παράλληλο αλγόριθµο ILP, προκύπτει ότι: 

 

όπου SEL είναι το κόστος της επιλογής ενός παραδείγµατος από το σύνολο δεδοµένων. Το GEN 

είναι το κόστος παραγωγής µιας υποψήφιας αρχής από το επιλεγµένο παράδειγµα. Το EVA 

αποτελεί το κόστος της αξιολόγησης της υποψήφιας υπόθεσης και της απόδοσης σε αυτήν µια 

υποψήφιας βαθµολογίας. Τέλος, το RET είναι το κόστος της απόσυρσης των περιττών θετικών 

παραδειγµάτων που έχουν ήδη καλυφθεί από την ήδη  επαγόµενη αρχή. Ο ε είναι ο αριθµός των 

επαγόµενων αρχών που παράγονται σε κάθε βήµα. Το σύµβολο rpg+l είναι το κόστος της 

συνολικής ανταλλαγής των υποψήφιων αρχών µεταξύ των επεξεργαστών. Αφού υπάρχουν τρεις 

συνολικές ανταλλαγές αρχών στον παράλληλο αλγόριθµο, το συνολικό κόστος επικοινωνίας θα 

πρέπει να είναι 3(rpg+l). ∆εδοµένου ότι κάθε επεξεργαστής παίρνει και αξιολογεί p υποψήφιες 
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αρχές που παράγονται από τους p επεξεργαστές, το κόστος της αξιολόγησης EVA θα πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί µε έναν παράγοντα p. 

Είναι λογικό να υποθέσουµε: 

 

(16)  

(17) 

Αφού η τιµή του GEN(nm) είναι συνήθως πολύ µικρότερη από την τιµή του EVA(nm) όταν το 

σύνολο των δεδοµένων είναι µεγάλο: 

 

(18) 

Αν ks και kr είναι συγκρίσιµα µεγέθη, προκύπτει µια p-fold επιτάχυνση όταν δεν περιλαµβάνεται το 

κόστος επικοινωνίας. 

Σ’ αυτή την προσέγγιση, κάθε επεξεργαστής επάγει τις αρχές από το δικό του υποσύνολο των 

δεδοµένων. Έτσι είναι πολύ πιθανό οι επαγόµενες αρχές από κάθε επεξεργαστή να είναι 

διαφορετικές. Συχνή ανταλλαγή αυτών των αρχών θα βελτίωνε τον ρυθµό µε τον οποίο επάγονται 

αυτές οι αρχές. Ένας επεξεργαστής θα µαθαίνει επαγόµενες αρχές από τους άλλους επεξεργαστές 

κατά τη διάρκεια της φάσης της συνολικής ανταλλαγής. Εποµένως θα περιµέναµε ότι kr ≪ ks. Αυτό 

το φαινόµενο καλείται διπλή επιτάχυνση. Το ενδιαφέρον φαινόµενο του διπλασιασµού της 

επιτάχυνσης λαµβάνει χώρα στα δοκιµαστικά παραδείγµατα. Κάθε επεξεργαστής µαθαίνει, µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο, ό,τι έµαθε κάθε άλλος επεξεργαστής από τα δικά του δεδοµένα, κάθε φορά 

που συµβαίνουν οι φάσεις της επικοινωνίας. Η πληροφορία έχει σαν αποτέλεσµα την επιτάχυνση 

τόσο της διαδικασίας µάθησης όσο και της διαδικασίας σύγκλισης. Το συνολικό αποτέλεσµα είναι 

ότι το kr είναι πολύ µικρότερο από το ks και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε διπλασιασµό της 

επιτάχυνσης. Αν κάθε υποσύνολο διατηρεί τα χαρακτηριστικά ολόκληρου του συνόλου δεδοµένων, 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ότι οι τοπικά σωστές σκέψεις θα είναι και καθολικά σωστές. Αν ο 

αλγόριθµος επιλέξει τυχαία ένα παράδειγµα, η πιθανότητα δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές να 

εργάζονται σε παρεµφερή παραδείγµατα είναι µικρή. Όλα αυτά τα επιχειρήµατα υποδηλώνουν µια 

πολύ γρήγορη διαδικασία εκµάθησης, κάτι που παρατηρήθηκε στις δοκιµαστικές περιπτώσεις. 

Υποθέτουµε ότι η πρώτη φάση του σειριακού αλγορίθµου απαιτεί εργασία (υπολογιστική) w, αλλά 

αυτή η εργασία στις επόµενες φάσεις µπορεί να ελαττωθεί κατά ένα παράγοντα πολλαπλασιασµού 

α. Τότε ο σειριακός αλγόριθµος έχει κόστος υπολογισµού της µορφής  

 
(19) 

Ο παράλληλος αλγόριθµος, ας υποθέσουµε ότι, χρησιµοποιεί τέσσερις επεξεργαστές και απαιτεί 

λιγότερο συνολικό χρόνο. Η πρώτη παράλληλη φάση παίρνει χρόνο w, αλλά η δεύτερη φάση 

παίρνει µόνο α4w. Αυτή η ελάττωση είναι συναρτήσει του w, το οποίο µε τη σειρά του είναι 

συνάρτηση του µεγέθους του συνόλου δεδοµένων. Ο παράλληλος αλγόριθµος έχει ένα κόστος 

υπολογισµού της µορφής 
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(20)

Αν α = 0.9, τότε 39.0coscos ≈sr tt , αν α=0.1, τότε 90.0coscos ≈sr tt . Αυτή η ανάλυση είναι 

αισιόδοξη διότι έχει γίνει  η υπόθεση ότι η ελάττωση είναι ανεξάρτητα προσθετική και το κόστος 

επικοινωνίας δεν περιλαµβάνεται σε αυτόν τον υπολογισµό. Ωστόσο, αυτό δίνει µια εξήγηση γιατί ο 

διπλασιασµός της επιτάχυνσης λαµβάνει χώρα στα πειράµατα. 

Σύνοψη. Σ’ αυτήν την παράγραφο προτάθηκε ένας παράλληλος αλγόριθµος ILP, βασισµένος  στον 

σειριακό αλγόριθµο που παρουσιάστηκε σε προηγούµενη παράγραφο. Τα σχετικά ζητήµατα που 

συζητήθηκαν λεπτοµερώς σε αυτήν την παράλληλη προσέγγιση, είναι: 

• Ακρίβεια της επαγωγικής θεωρίας σε µικρότερο σύνολο δεδοµένων. 

• Χειρισµός αρνητικών παραδειγµάτων. 

• Κόστος επικοινωνίας 

• Περιττή εργασία από ξεχωριστούς επεξεργαστές. 

 

Παρουσιάστηκε µια ανάλυση κόστους χρησιµοποιώντας το µοντέλο κόστους του  BSP. Συζητήθηκε 

η δυνατότητα του φαινοµένου διπλασιασµού της επιτάχυνσης. Στο επόµενο κεφάλαιο θα συζητηθεί 

ένα παράλληλο σύστηµα ILP βασισµένο σε αυτήν την παράλληλη προσέγγιση. Παρέχονται µερικές 

δοκιµαστικές περιπτώσεις και δίνεται η ανάλυση του κόστους. 

 

Για κάθε επεξεργαστή  i 

Έναρξη: Αν Εi = κενό επίστρεψε Β 

 Έστω e είναι το πρώτο παράδειγµα στο Ei 

 Φτιάξε την ειδικότερη πρόταση ⊥⊥⊥⊥ για το e 

 Φτιάξε την υπόθεση Hi από το ⊥⊥⊥⊥ 

 Μεταβίβασε το Hi σε όλες τις άλλες διεργασίες  

 Υπολόγισε το Hi (i=1,2 …p) στοEi 

 Μεταβίβασε τα αποτελέσµατα της αποτίµησης σε όλους τους επεξεργαστές 

 Αποφάσισε αν το Hi είναι έγκυρο 

 Μεταβίβασε τα έγκυρα αποτελέσµατα των Hi σε όλους τους άλλους επεξεργαστές 

 Έστω Β=Β∪∪∪∪H1∪∪∪∪…∪∪∪∪Hp 

 Έστω Ε’ = (e: e ∈∈∈∈ E και B ⊨⊨⊨⊨ e) 

 Έστω Ε = Ε – Ε’ 

 Πήγαινε στο Έναρξη 

Τέλος Για_κάθε Ι 

Εικόνα 4.2. Παράλληλος αλγόριθµος Progol 
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5 Παράλληλη Progol 
 

Για να γίνουν τα πορίσµατα της προηγούµενης παραγράφου περισσότερο προφανή, αναπτύχθηκαν 

µερικά προγράµµατα [73] ώστε να δειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ο παράλληλος 

αλγόριθµος ILP και να παρουσιαστεί µια ανάλυση της απόδοσής του. ∆εδοµένου ότι η Progol είναι 

ένα MDIE ILP σύστηµα και έχει συγκεντρώσει µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, 

αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ένα παράλληλο Progol σύστηµα. Ο πηγαίος κώδικας σε C  της Progol 

είναι ελεύθερα διαθέσιµος από το δικτυακό τόπο του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης (οµάδα 

Μηχανικής Μάθησης). Ο Yu Wang υλοποίησε [73] µια παράλληλη έκδοση της CProgol – PCProgol 

– που επάγει αρχές µε παράλληλο τρόπο σε πολλούς επεξεργαστές µε την υποστήριξη της Oxford 

BSPlib. Για να δειχθεί πως δουλεύει η PCProgol, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τρία 

παραδείγµατα. Όλα δείχνουν µια υπεργραµµική αύξηση στην ταχύτητα σε σχέση µε τον αριθµό των 

επεξεργαστών. 

 

5.1 Ο παράλληλος αλγόριθµος Progol 
 

Σύµφωνα µε τη γενική παράλληλη προσέγγιση ILP του προηγούµενου κεφαλαίου, διαµερίζεται το 

σύνολο των παραδειγµάτων σε πολλά υποσύνολα κάθε ένα από τα οποία αποθηκεύεται σε ένα 

αρχείο. Το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο και οι δηλώσεις κατάστασης περιλαµβάνονται σε κάθε αρχείο. 

Πολλαπλοί επεξεργαστές δουλεύουν παράλληλα για να γενικεύσουν αυτά τα παραδείγµατα. Κάθε 

διεργασία δουλεύει πάνω σε ένα τµήµα των δεδοµένων και εκτελεί το ακολουθιακό πρόγραµµα 

CProgol.  

Στην εικόνα 4.2 παρουσιάζεται ο αλγόριθµος PCProgol. Παρέχει ένα τρόπο να εξεταστεί αν η 

τοπικά σωστή αρχή είναι και καθολικά σωστή. Για τη διεργασία i, B είναι η γνώση υποβάθρου και Ei 

είναι το αντίστοιχο υποσύνολο των παραδειγµάτων.  

Πως διαιρείται το σύνολο των δεδοµένων. Στην προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ, το σύνολο 

των θετικών παραδειγµάτων υποδιαιρείται σε p υποσύνολα και κάθε υποσύνολο ανατίθεται σε έναν 

επεξεργαστή. Σε πολλές περιπτώσεις, το µέγεθος των θετικών παραδειγµάτων είναι πολύ 

µεγαλύτερο από το µέγεθος της γνώσης υποβάθρου και το µέγεθος των αρνητικών παραδειγµάτων. 

Για να είναι βέβαιο ότι οι τοπικά σωστές αρχές είναι και καθολικά σωστές, φυλάσσεται ένα 

αντίγραφο των αρνητικών παραδειγµάτων σε κάθε επεξεργαστή. 

Πως αξιολογείται το Η. Όταν επάγονται οι αρχές σε ένα επεξεργαστή, η PCProgol χρησιµοποιεί 

πολλαπλές παραµέτρους για να αποδώσει στην επαγόµενη αρχή Η µια βαθµολογία σε σχέση µε το 

τοπικό υποσύνολο. Ένα Η µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία θα είναι η τοπικά σωστή αρχή που 

επάγεται σε αυτό το βήµα. Η βαθµολογία f µιας υποψήφιας αρχής s καθορίζεται ως εξής: 

f= Y – (N+C+R) 
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όπου  

• Y, ο αριθµός των θετικών παραδειγµάτων που εξάγονται σωστά από το s 

• N, ο αριθµός των αρνητικών παραδειγµάτων που εξάγονται λανθασµένα από το s 

• C, το µήκος της αρχής s 

• R, o αριθµός των επιπλέον ατόµων που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η επαγόµενη αρχή 

Το R υπολογίζεται εξετάζοντας τις µεταβλητές εξόδου στην πρόταση και αποφασίζοντας αν έχουν 

καθοριστεί ή όχι. 

Οπότε το f είναι µια µέτρηση για το πόσο καλά µια αρχή s εξηγεί όλα τα θετικά παραδείγµατα, µε 

προτίµηση στα πιο µικρά από αυτά. Η διαδικασία αξιολόγησης θα διαπεράσει όλο το σύνολο των 

δεδοµένων µια φορά για να δώσει σε ένα υποψήφιο s µια βαθµολογία f. Στη χειρότερη περίπτωση, 

θα εξετάσει όλες τις προτάσεις στη σειρά και ο αλγόριθµος θα διαπεράσει πολλές φορές όλο το 

σύνολο των δεδοµένων για να βρει µια σωστή αρχή. 

Όταν όλοι οι επεξεργαστές έχουν βρει την τοπικά σωστή αρχή τους Hi, τότε φτάνουν σε ένα σηµείο 

συγχρονισµού. Σε αυτό το σηµείο κάθε επεξεργαστής στέλνει την τοπικά σωστή αρχή του Hi σε 

κάθε άλλο επεξεργαστή. Μετά τη συνολική ανταλλαγή, κάθε επεξεργαστής έχει ένα αντίγραφο των 

αρχών που παρήχθησαν σε αυτό το στάδιο. Κάθε επεξεργαστής αξιολογεί αυτές τις αρχές και δίνει 

µια βαθµολογία f σε κάθε Hi σε σχέση µε το υποσύνολο δεδοµένων του. Μετά λαµβάνει χώρα ένας 

δεύτερος κύκλος ανταλλαγών των βαθµολογιών f. Όταν ένας επεξεργαστής έχει συλλέξει τις 

βαθµολογίες από όλους του άλλους επεξεργαστές για το Hi του, µπορεί να δώσει στο Hi µια 

συνολική βαθµολογία και µετά να αποφασίσει αν ήταν σωστό ή όχι. Οπότε η συνολική ανταλλαγή 

πληροφορίας παρέχει ένα τρόπο για κάθε επεξεργαστή να αξιολογήσει τις τοπικά σωστές αρχές του 

έναντι σε όλο το σύνολο των δεδοµένων. Αφού η αξιολόγηση γίνει από όλους τους επεξεργαστές, 

ακολουθεί η τρίτη φάση της συνολικής ανταλλαγής. Κατά τη διάρκεια της φάσης επικοινωνίας, κάθε 

επεξεργαστής λέει στους υπόλοιπους αν το Hi του είναι συνολικά σωστό. Αν ναι, τότε όλοι οι 

επεξεργαστές θα ενηµερώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο µε αυτό το Hi και θα διαγράψουν τα 

περιττά παραδείγµατα που έχουν ήδη καλυφθεί. Συνήθως περισσότερες από µία συνολικά σωστές 

αρχές παράγονται σε ένα µεγάλο βήµα. 

 

5.2 Πειράµατα 
 

Περιβάλλον πειραµάτων. Ο BSP µπορεί να υποστηρίξει υπολογιστικά περιβάλλοντα τόσο 

διαµοιραζόµενης όσο και κατανεµηµένης µνήµης. Στα πειράµατα που παρουσιάζονται παρακάτω, 

υλοποείται και εκτελείται η PCProgol σε δύο διαφορετικές µηχανές. Το πρώτο µηχάνηµα είναι ένα 

µηχάνηµα SUN µε τέσσερις επεξεργαστές και διαµοιραζόµενη µνήµη. Η πλατφόρµα είναι: 

• Όνοµα: teaspoon.cs.queensu.ca 

• Μοντέλο: SUN Enterprise Server 3000 
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• Επεξεργαστές: τέσσερις επεξεργαστές Sparc, κάθε ένας λειτουργεί στα 50 MHz και έχει έναν 

επεξεργαστή Sparc κινητής υποδιαστολής 

Το δεύτερο µηχάνηµα είναι ένα µηχάνηµα SUN µε 6 επεξεργαστές και διαµοιραζόµενη µνήµη. Η 

πλατφόρµα είναι: 

• Όνοµα: zeus.caslab.queensu.ca 

• Μοντέλο: SUN Enterprise Server 3500 

• Επεξεργαστές: έξι επεξεργαστές UltraSparcII, κάθε ένας λειτουργεί στα 336 MHz και έχει 

έναν επεξεργαστή Sparc κινητής υποδιαστολής 

Αν και αυτό το πρόγραµµα αναπτύσσεται και εκτελείται σε µηχανήµατα SMP, αυτή η παράλληλη 

προσέγγιση µπορεί µε διαφανή τρόπο να υιοθετηθεί και σε υπολογιστικά περιβάλλοντα 

κατανεµηµένης µνήµης µε την υποστήριξη του BSP. 

 

Παράδειγµα Αριθµός Ks 

Kr 

(4 επεξεργαστές) 

 

Kr 

(6 επεξεργαστές) 

 

Ταξινοµητής ζώων 4000 9 2 2 

Πρόγραµµα εκµάθησης σκακιού 4000 23 4 3 

Πρόγραµµα ολοκλήρωσης 

παιχνιδιών 
2000 12 4 4 

 

Πίνακας 5.1: Παραδείγµατα και ακολουθιακή απόδοση 

 

Υπάρχουν 3 σύνολα παραδειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για να ελέγξουν την παράλληλη 

Progol τα οποία και περιλαµβάνονται στον πίνακα 5.1.  

Το πηγαίο αρχείο Types περιγράφει τις κατηγορίες των στόχων στον υπό σκέψη κόσµο. Το Modes 

περιγράφει τη σχέση µεταξύ των αντικείµενων των δεδοµένων τύπων και τη µορφή που µπορούν 

να πάρουν αυτά τα άτοµα σε µια πρόταση. Το τµήµα Παραδείγµατα περιλαµβάνει όλα τα θετικά και 

αρνητικά παραδείγµατα. 

 
Παράδειγµα 1: Ταξινοµητής ζώων 
 
Το πρώτο παράδειγµα περιλαµβάνει έναν ταξινοµητή ζώων. Σε αυτή την περίπτωση, η πληροφορία 

για την ταξινόµηση των ζώων δίνεται σε θετικά παραδείγµατα. Η γνώση υποβάθρου παρέχεται για 

να περιγράψει τις ιδιότητες ενός συγκεκριµένου ζώου. Το πρόγραµµα προσπαθεί να σχηµατίσει 

µερικούς γενικούς κανόνες για να ταξινοµήσει ένα ζώο ανάλογα µε τις ιδιότητές του. Υπάρχουν 

4000 παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις δοκιµές, µερικά από τα οποία είναι 

επαναλαµβανόµενα ή πανοµοιότυπα. 

 
 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          94 

Τύποι (Types) 
 
Ο Τύπος παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο του αντικειµένου. 
ζώο(σκύλος)   ζώο(δελφίνι) 
κλάση(θηλαστικό)  κλάση(ψάρι) 
κάλυµµα4(λέπια)  κάλυµµα(πούπουλα) 
κάτοικος(γη)   κάτοικος(νερό) 
....... 
 
Καταστάσεις (Modes) 
 
Για την αρχή κάθε γενικού κανόνα που καθορίζει την κατηγορία – κλάση (class), παρέχονται οι 

ακόλουθοι ορισµοί µεθόδων 

 
:-modeh(1,κλάση(+ζώο, #κλάση)) 
 
το οποίο σηµαίνει ότι η κατηγορία µπορεί να έχει δύο ορίσµατα, τύπου ζώου και τύπου κατηγορίας. 

Ένα σύµβολο + υπονοεί ότι το όρισµα είναι µια µεταβλητή εισόδου. Το σύµβολο # σηµαίνει ότι 

πρόκειται για µια σταθερά. Για τα άτοµα στο σώµα του γενικού κανόνα, οι δηλώσεις στο mode 

σώµα είναι οι ακόλουθες: 

:-modeb(1,έχει-βράγχια(+ζώο))? 
:-modeb(1,έχει_τρίχωµα(+ζώο, #τρίχωµα))? 
:-modeb(1,έχει_πόδια(+ζώο, #διαφορά))? 
:-modeb(1,είναι_οµοθερµικό(+ζώο))? 
 
Παραδείγµατα 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται µερικά παραδείγµατα σχετικά µε το ποιο ζώο ανήκει σε ποια κατηγορία. 
 
κατηγορία (αετός, πουλί)  κατηγορία (νυχτερίδα, θηλαστικό) 
κατηγορία (σκύλος, θηλαστικό) κατηγορία (στρουθοκάµηλος, θηλαστικό) 
  
 
Γνώση υποβάθρου 
Έχει_κάλυµµα(σκύλος, τρίχωµα) Έχει_ κάλυµµα(δελφίνι, κανένα) 
  
 
Παράδειγµα 2: εκµάθηση κινήσεων σκακιού 
 
Το δεύτερο παράδειγµα είναι ένα πρόγραµµα εκµάθησης κινήσεων σκακιού. Προσπαθεί να µάθει 

τις νόµιµες κινήσεις στο σκάκι. Οι κινήσεις των κοµµατιών του σκακιού, όπου κοµµάτια = (Βασιλιάς, 

Βασίλισσα, Αξιωµατικός, Ιππότης και Πύργος), µαθαίνονται από τα παραδείγµατα. Κάθε ένα από τα 

παραδείγµατα αναπαρίσταται από µια τριάδα στο πεδίο: 

κοµµάτι (Αρχική_Γραµµή*Αρχική_Στήλη) (Τελική_Γραµµή *Τελική_Στήλη)5 

Υπάρχουν 4000 τέτοια παραδείγµατα. 

                                                 
4 Με την κατηγορία τύπο κάλυµµα υπονοείται το «κάλυµµα» που προφυλάσσει τα ζώα από το περιβάλλον 
τους, πχ τα λέπια για ένα ψάρι ή τα πούπουλα για ένα ζώο-πτηνό 
5 Η θέση κάθε πιονιού στη σκακιέρα καθορίζεται από τη στήλη και τη γραµµή  που βρίσκεται. Για το 
παράδειγµα 2, η στήλη µπορεί να παίρνει τιµές από Α έως Η και η γραµµή από 1 έως 8. Για το παράδειγµα 3, 
η στήλη µπορεί να παίρνει τιµές από 0 έως 7 και η γραµµή από 0 έως 7. 
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Τύποι 
 
πιόνι(βασιλιάς)  πιόνι(βασίλισσα) 
 
 
Κατηγορίες 
 
:-modeh(1,κίνηση(#πιόνι, µετακίνηση(+στήλη, +γραµµή), µετακίνηση (+στήλη, +γραµµή)))? 
:-modeb(1,rdiff(+γραµµή, + γραµµή, -διαφορά))? 
:-modeb(1,fdiff(+στήλη, + στήλη, - διαφορά))? 
 
Παραδείγµατα 
 
Υπάρχουν µερικά αρνητικά παραδείγµατα σε αυτή την περίπτωση. Το :- χρησιµοποιείται για τα 

αρνητικά παραδείγµατα. Από τα παρακάτω παραδείγµατα, τα πρώτα τρία παραδείγµατα είναι 

θετικά (αναφέρονται σε νόµιµες κινήσεις στο σκάκι) ενώ τα τρία επόµενα είναι αρνητικά 

παραδείγµατα (αναφέρονται σε µη νόµιµες κινήσεις). 

  
µετακίνηση(βασιλιάς, θέση(b,7), θέση(c,6)) 
µετακίνηση (αξιωµατικός, θέση(b,7), θέση(c,6)) 
µετακίνηση (βασίλισσα, θέση(e,6), θέση(h,3)) 
:- µετακίνηση (πιόνι, θέση(g,3), θέση(c,5)) 
:- µετακίνηση (βασιλιάς, θέση(h,2), θέση(e,2)) 
:- µετακίνηση (βασιλιάς, θέση(e,2), θέση(a,5)) 
 
Γνώση υποβάθρου 
 
Η µόνη γνώση υποβάθρου που χρησιµοποιήθηκε είναι η συµµετρική διαφορά (symmetric 

difference): 

 
diff(Χ,Υ) = απόλυτη διαφορά µεταξύ X, Y 
 
Η συµµετρική διαφορά ορίζεται ξεχωριστά όσον αφορά τη γραµµή και τη στήλη. 
 
rdiff(γραµµή1, γραµµή2, διαφορά) :- γραµµή (γραµµή1), γραµµή(γραµµή2), διαφορά1 είναι γραµµή1-
γραµµή2, απόλυτη_τιµή(διαφορά1, διαφορά) 
fdiff(στήλη1, στήλη2, διαφορά) :- στήλη(στήλη1), στήλη(στήλη2), προβολή(στήλη1, γραµµή1), 
προβολή(στήλη2, γραµµή2), διαφορά1 είναι γραµµή1 – γραµµή2 , απόλυτη_τιµή(διαφορά1, 
διαφορά) 
απόλυτη_τιµή (Χ,Χ) :- X >=0 
απόλυτη_τιµή(Χ,Y) :- X <0, το Υ είναι –Χ 
 
Παράδειγµα 3: πρόβληµα τερµατισµού παιχνιδιού 
 
Η τρίτη περίπτωση είναι ένα πρόβληµα τερµατισµού ενός παιχνιδιού σκακιού. Προσπαθεί να 

σχηµατίσει ένα κανόνα για να αποφασίσει αν ο τερµατισµός µε τον λευκό Βασιλιά(WK), τον λευκό 

Πύργο(WR) και τον µαύρο Βασιλιά(BK) είναι αντικανονικός όταν τα λευκά πιόνια πρόκειται να 

κινηθούν. Παραδείγµατα θέσεων µπορούν να καθοριστούν ως ακολούθως: 

µη νόµιµη(WKΓραµµή(WK_γραµµή), WKΣτήλη(WK_στήλη), WRΓραµµή(WR_γραµµή),  
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      WRΣτήλη(WR_στήλη), BKΓραµµή(BK_γραµµή), ΒKΣτήλη(ΒK_στήλη)). 

Αυτή η δήλωση πρακτικά σηµαίνει ότι όταν τα WK, WR και ΒΚ είναι στις θέσεις (WK_γραµµή, 

WK_στήλη), (WR_γραµµή, WR_στήλη), (BK_γραµµή, BK_στήλη) αντίστοιχα, τότε αν τα λευκά 

πιόνια πρόκειται να κινηθούν, το παιχνίδι δεν θα τερµατιστεί κανονικά.  

Υπάρχουν 2000 παραδείγµατα σε αυτή την περίπτωση. 

 
Τύποι 
Rf(x) :- nat(X), 0 =<X, X<=7 
 
Καταστάσεις 
:-modeh(1, µη νόµιµη (+rf, +rf, +rf, +rf, +rf, +rf))? 
:-modeb(1, adj(+rf, +rf)? 
 
Παραδείγµατα 
 
µη νόµιµη (5,5,4,6,4,1)   µη νόµιµη (5,6,7,5,7,5)    
µη νόµιµη (3,2,4,6,6,6)   µη νόµιµη (2,1,6,1,2,0)    
µη νόµιµη (3,0,2,3,4,0)   µη νόµιµη (6,2,5,1,6,1)    
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6 Αποτελέσµατα των δοκιµών. 
 
 Για κάθε δοκιµαστική περίπτωση πραγµατοποιήθηκαν [73] τα ακόλουθα πειράµατα: 

• Εκτέλεση ακολουθιακού αλγορίθµου στον teaspoon 

• Εκτέλεση ακολουθιακού αλγορίθµου στον zeus 

• Εκτέλεση παράλληλου αλγορίθµου στον teaspoon µε 4 επεξεργαστές (διεργασίες) 

• Εκτέλεση παράλληλου αλγορίθµου στον zeus µε 4 επεξεργαστές 

• Εκτέλεση παράλληλου αλγορίθµου στον zeus µε 6 επεξεργαστές 

Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν τα αντίστοιχα δεδοµένα τα οποία εµφανίζονται στους πίνακες αυτού 

του κεφαλαίου. Από αυτά τα δεδοµένα υπολογίστηκε το φαινόµενο διπλασιασµού της επιτάχυνσης 

το οποίο παρατηρήθηκε σε αυτές τις 3 δοκιµαστικές περιπτώσεις, δηλαδή rtp cos* < stcos  όπου 

cos rt  είναι το κόστος µιας διεργασίας στην παράλληλη έκδοση, και stcos  είναι το κόστος της 

ακολουθιακής έκδοσης. 

Σύµφωνα µε τους τύπους (8)-(11) που είδαµε στα Κεφάλαια 3 και 4, το κόστος επιλογής ενός 

παραδείγµατος, παραγωγής µιας υπόθεσης από την πιο ειδική πρόταση ⊥, αποτίµησης µιας 

υποψήφιας αρχής και ανίχνευσης περιττών παραδειγµάτων σε ένα υποσύνολο θα είναι 1/p του 

ακολουθιακού αλγορίθµου. Ο Πίνακας 6.2 δείχνει τις τιµές SEL(), EVA(), RET() στον ακολουθιακό 

αλγόριθµο. Η πρώτη στήλη δείχνει τον αριθµό της δοκιµαστικής περίπτωσης και το όνοµα 

παραµέτρου, η δεύτερη και η τρίτη στήλη δείχνουν τις τιµές στους teaspoon και zeus. Αφού ο zeus 

είναι ταχύτερη µηχανή από τον teaspoon, οι τιµές του zeus είναι µικρότερες. Στον Πίνακα 6.3 

σηµειώνονται οι τιµές των SEL(), EVA(), RET() στον παράλληλο αλγόριθµο. Η πρώτη στήλη δείχνει 

τον αριθµό της δοκιµαστικής περίπτωσης και το όνοµα παραµέτρου, η δεύτερη και η τρίτη στήλη 

δείχνουν τις τιµές στους teaspoon και zeus µε τους 4 επεξεργαστές(διεργασίες), η τελευταία στήλη 

δείχνει τις τιµές στον zeus µε 6 επεξεργαστές(διεργασίες). Οι διακυµάνσεις ήταν συνήθως εντός του 

20%. Λεπτοµερέστερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στους Πίνακες 6.2 και 6.3. Τα αποτελέσµατα 

των δοκιµών που φαίνονται στους Πίνακες 6.2 και 6.3, δεν ταιριάζουν απόλυτα µε την πιο πάνω 

ανάλυση. Υποθέτουµε ότι αυτό είναι εξαιτίας του φόρτου εργασίας του µηχανήµατος, που ήταν 

κοινής χρήσης, και ο χρόνος προσπέλασης του δίσκου επηρεάζεται από την αρχιτεκτονική του 

υλικού. Αυτές οι τιµές βασίζονται στο µέγεθος του συνόλου δεδοµένων και της ταχύτητας της 

µηχανής. Έτσι αυτοί ποικίλλουν ελάχιστα µεταξύ κάθε µεγάλου βήµατος. Επαναλήφθηκαν τα 

πειράµατα στην ίδια µηχανή για τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια διαφορετικών στιγµών της µέρας 

για να συλλεχθούν τα δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.2 και 6.3 

(µέσες τιµές). Η τιµή του GEN() ποικίλλει σε διάφορες δοκιµαστικές περιπτώσεις, κάτι το οποίο έχει 

σχέση µε τον τρόπο που παράγεται  µια υποψήφια αρχή από το ⊥. Όταν το σύνολο δεδοµένων 

είναι µεγάλο, το κόστος του GEN() είναι µικρό συγκρινόµενο µε το κόστος προσπέλασης του δίσκου 
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EVA(). Η τιµή του ε(GEN(nm/p)+EVA(nm/p) είναι το σηµαντικότερο κόστος τοπικού υπολογισµού σε 

κάθε µεγάλο βήµα. 

Αν και η ανάλυση του κόστους που δίνεται σε αυτά τα παραδείγµατα, είναι σε όρους χρόνου 

εκτέλεσης, εύκολα προσαρµόζεται στον αριθµό των κύκλων εντολών µε τις παραµέτρους του 

συστήµατος που παρέχονται από το BSPlib. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάλυση του κόστους 

εφαρµόζεται καθολικά και ανεξάρτητα της ιδιαιτερότητας της αρχιτεκτονικής της µηχανής. 

Οι παράµετροι του συστήµατος BSP στους teaspoon και zeus φαίνονται στον Πίνακα 6.1. Με τις 

παραµέτρους του συστήµατος διαθέσιµες, µπορεί να δοθεί το αισιόδοξο (ελάχιστο) κόστος 

επικοινωνίας. Το µέγεθος των δεδοµένων r σε µια συνολική επικοινωνία είναι περίπου 100 λέξεις. 

Υπάρχουν τρεις συνολικές επικοινωνίες σε ένα µεγάλο βήµα. Η τιµή του g στον teaspoon είναι 4.1 

flops/word, το p είναι 4, το s είναι 10.1 Mflops και το ℓ είναι 118 flops. Έτσι 

3*(rpg+ℓ)=3*(100*4*4.1+118)flops = 5274flops=0.0005274 s.  Η τιµή του g στον zeus είναι 3.17 

flops/word, το p είναι 4, το s είναι 44.5 Mflops και το ℓ είναι 697.4 flops. Έτσι 3*(rpg+ 

ℓ)=3*(100*4*3.17+697.4)flops = 5896 flops = 0.00013 s.   

 

Parameter Teaspoon zeus zeus 

Αριθµός διεργασιών 4 4 6 

BSP parameter s 10.1 Mflops 44.5 Mflops 

BSP parameter l 118 flops 499 flops 

BSP parameter g 4.1 flops/32bit word 3.17 flops/32b it word 

Πίνακας 6.1: Πληροφορία συστήµατος 

 

VALUE teaspoon Zeus 

Περίπτωση τεστ 1:SEL(nm) 

Περίπτωση τεστ 1:EVA(nm) 

Περίπτωση τεστ 1:RET(nm) 

0.04s 

0.60s 

0.60s 

0.01s 

0.13s 

0.13s 

Περίπτωση τεστ 2:SEL(nm) 

Περίπτωση τεστ 2:EVA(nm) 

Περίπτωση τεστ 2:RET(nm) 

0.04s 

1.51s 

1.51s 

0.01s 

0.13s 

0.13s 

Περίπτωση τεστ 3:SEL(nm) 

Περίπτωση τεστ 3:EVA(nm) 

Περίπτωση τεστ 3:RET(nm) 

0.04s 

0.60s 

0.60s 

0.01s 

0.07s 

0.07s 

Πίνακας 6.2: Τα SEL, EVA και RET είναι οι τιµές του ακολουθιακού αλγορίθµου 
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VALUE teaspoon Zeus Zeus 

Processes 4 4 6 

Περίπτωση τεστ 1:SEL(nm) 

Περίπτωση τεστ 1:EVA(nm) 

Περίπτωση τεστ 1:RET(nm) 

0.04s 

0.60s 

0.60s 

0.01s 

0.06s 

0.06s 

0.01s 

0.04s 

0.04s 

Περίπτωση τεστ 2:SEL(nm) 

Περίπτωση τεστ 2:EVA(nm) 

Περίπτωση τεστ 2:RET(nm) 

0.04s 

1.51s 

1.51s 

0.01s 

0.12s 

0.12s 

0.01s 

0.08s 

0.08s 

Περίπτωση τεστ 3:SEL(nm) 

Περίπτωση τεστ 3:EVA(nm) 

Περίπτωση τεστ 3:RET(nm) 

0.04s 

0.60s 

0.60s 

0.01s 

0.08s 

0.08s 

0.01s 

0.05s 

0.05s 

Πίνακας 6.3: Τα SEL, EVA και RET είναι οι τιµές του παράλληλου αλγορίθµου 

 

6.1 Αποτέλεσµατα του τεστ στην ταξινόµηση των ζώων. 
 

Ο πίνακας 6.4 δείχνει τα αποτελέσµατα του τεστ στον ακολουθιακό αλγόριθµο. Εµφανίζονται οι 

επαγόµενες αρχές σε κάθε µεγάλο βήµα. Η τιµή του GEN(nm)+EVA(nm) δείχνει το κόστος 

παραγωγής  και αποτίµησης µιας υποψήφιας αρχής, που είναι το σηµαντικότερο υπολογιστικό 

κόστος. Οι τιµές που φαίνονται στον πίνακα είναι οι µέσες τιµές. Φαίνεται επίσης η περιοχή και ο 

αριθµός των κόµβων δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί. Η τιµή του ε δείχνει τον αριθµό των 

υποψήφιων αρχών που παράγονται σε κάθε βήµα. Το κόστος κάθε µεγάλου βήµατος θα µπορούσε 

να ισούται µε ε(GEN(nm)+EVA(nm)). Ο ακολουθιακός αλγόριθµος χρειάζεται 9 βήµατα για να 

παράγει όλους τους κανόνες. 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          100 

 

Πίνακας 6.4: ∆οκιµαστική περίπτωση 1: αποτελέσµατα του ακολουθιακού αλγορίθµου 

 

Στην παράλληλη προσέγγιση µε 4 επεξεργαστές, τα 4000 παραδείγµατα διαιρούνται σε 4 

υποσύνολα. Οι τέσσερις επεξεργαστές επάγουν παράλληλα το σύνολο αρχών του δικού τους 

υποσυνόλου δεδοµένων. Ο αριθµός των µεγάλων βηµάτων µειώνεται στο 2. Τα αποτελέσµατα της 

δοκιµής σε κάθε µηχανή φαίνονται στον πίνακα 6.5. Οι αρχές που επάγονται από τους 

διαφορετικούς επεξεργαστές σε ένα µεγάλο βήµα φαίνονται στον πίνακα. Η τιµή του 

ε(GEN(nm/p)+EVA(nm/p)) δείχνει το κόστος του τοπικού υπολογισµού στον επεξεργαστή που 

διαρκεί περισσότερο χρόνο σε ένα µεγάλο βήµα. Η τιµή του 3(rpg+ℓ) δείχνει το κόστος επικοινωνίας 

που µετρήθηκε. Στην παράλληλη προσέγγιση µε 6 επεξεργαστές, τα 4000 παραδείγµατα 

διαιρέθηκαν σε 6 υποσύνολα δεδοµένων. Ο αριθµός των µεγάλων βηµάτων είναι επίσης 2. τα 

αποτελέσµατα της δοκιµής φαίνονται στον πίνακα 6.6. 
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Πίνακας 6.5: περίπτωση δοκιµής 1: αποτελέσµατα του παράλληλου αλγορίθµου µε 4 επεξεργαστές 

 

 
Πίνακας 6.6: περίπτωση δοκιµής 1: αποτελέσµατα του παράλληλου αλγορίθµου µε 6 επεξεργαστές 

 

Στον παράλληλο αλγόριθµο µε τέσσερις επεξεργαστές, κάθε επεξεργαστής επάγει µια διαφορετική 

αρχή στο πρώτο βήµα. Έτσι, στο τέλος του πρώτου µεγάλου βήµατος, κάθε διεργασία 

(επεξεργαστής) έχει µάθει τέσσερις καθολικές αρχές. Στο δεύτερο µεγάλο βήµα, οι τέσσερις 

επεξεργαστές επάγουν µόνο µια αρχή. Στον παράλληλο αλγόριθµο µε έξι επεξεργαστές, υπάρχουν 

5 επαγόµενες αρχές στο πρώτο βήµα. Στο δεύτερο µεγάλο βήµα οι έξι επεξεργαστές επάγουν µόνο 

µία αρχή. Παρότι υπάρχει πλεονασµός (περιττή επανάληψη), η συνολική απόδοση είναι ακόµα 
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πολύ βελτιωµένη. Στον πίνακα 6.7 φαίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής περίπτωσης ένα. 

Συγκρίνονται τα κόστη του ακολουθιακού αλγορίθµου και του παράλληλου αλγορίθµου µε τέσσερις 

και έξι επεξεργαστές και στα δυο µηχανήµατα. Η γραµµή rtcos  εµφανίζει το µέσο κόστος ενός 

επεξεργαστή στον παράλληλο αλγόριθµο. Η γραµµή stcos  εµφανίζει το µέσο κόστος στον 

ακολουθιακό αλγόριθµο. Παρατηρείται το φαινόµενο διπλασιασµού της επιτάχυνσης σε αυτό το 

παράδειγµα και στα δύο µηχανήµατα µε διαφορετικό αριθµό επεξεργαστή, το οποίο εµφανίζεται ως 

sr ttp coscos* < . 

 

Πίνακας 6.7: ∆οκιµαστική περίπτωση 1: σύγκριση σειριακού και παράλληλου αλγορίθµου 

 

6.2 Αποτελέσµατα του τεστ µάθησης σκακιστικών κινήσεων. 
 

Ο πίνακας 6.8 δείχνει τα αποτελέσµατα του τεστ στον ακολουθιακό αλγόριθµο. Εµφανίζονται οι 

επαγόµενες αρχές σε κάθε µεγάλο βήµα. Η τιµή του GEN(nm)+EVA(nm) δείχνει το κόστος 

παραγωγής  και αποτίµησης µιας υποψήφιας αρχής. Οι τιµές που φαίνονται στον πίνακα είναι οι 

µέσες τιµές. Φαίνονται επίσης η περιοχή και ο αριθµός των κόµβων δεδοµένων που έχουν 

συλλεχθεί. Η τιµή του ε δείχνει τον αριθµό των υποψήφιων αρχών που παράγονται σε κάθε βήµα. 

Το κόστος κάθε µεγάλου βήµατος θα µπορούσε να ισούται µε ε(GEN(nm)+EVA(nm)). Ο 

ακολουθιακός αλγόριθµος χρειάζεται 23 βήµατα για να παράγει όλους του κανόνες. 
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Πίνακας 6.8 : ∆οκιµαστική περίπτωση 2: αποτελέσµατα του σειριακού αλγορίθµου 

 

Στην παράλληλη προσέγγιση µε 4 επεξεργαστές, τα 4000 παραδείγµατα διαιρούνται σε 4 

υποσύνολα. Οι τέσσερις επεξεργαστές επάγουν παράλληλα το σύνολο αρχών του δικού τους 

υποσυνόλου δεδοµένων. Ο αριθµός των µεγάλων βηµάτων µειώνεται στο 4. Τα αποτελέσµατα της 

δοκιµής σε κάθε µηχανή φαίνονται στον πίνακα 6.9. Οι αρχές που επάγονται από τους 

διαφορετικούς επεξεργαστές σε ένα µεγάλο βήµα φαίνονται στον πίνακα. Η τιµή του 

ε(GEN(nm/p)+EVA(nm/p)) δείχνει το κόστος του τοπικού υπολογισµού στον επεξεργαστή που 

διαρκεί περισσότερο χρόνο σε ένα µεγάλο βήµα. Η τιµή του 3(rpg+ℓ) δείχνει το κόστος επικοινωνίας 
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που µετρήθηκε. Στην παράλληλη προσέγγιση µε 6 επεξεργαστές, τα 4000 παραδείγµατα 

διαιρέθηκαν σε 6 υποσύνολα δεδοµένων. Ο αριθµός των µεγάλων βηµάτων µειώθηκε επιπλέον στα 

3. τα αποτελέσµατα της δοκιµής φαίνονται στον πίνακα 6.10. 

 

 
Πίνακας 6.9 : ∆οκιµαστική περίπτωση 2: αποτελέσµατα παράλληλου αλγορίθµου µε 4 επεξεργαστές 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          105 

 

Πίνακας 6.10: ∆οκιµαστική περίπτωση 2: αποτελέσµατα του παράλληλου αλγόριθµου µε 6 επεξεργαστές 

 

Αυτή η δοκιµαστική περίπτωση αναδεικνύει την κλιµάκωση του παράλληλου αλγορίθµου. Ο 

παράλληλος αλγόριθµος µε έξι επεξεργαστές επάγει αρχές µε γρηγορότερο τρόπο από την 

περίπτωση µε τους τέσσερις επεξεργαστές. Έτσι το συνολικό κόστος του παράλληλου αλγόριθµου 

µε έξι επεξεργαστές είναι µικρότερο από το κόστος του παράλληλου αλγόριθµου µε τέσσερις 

επεξεργαστές. Στον πίνακα 6.11 φαίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής περίπτωσης 2. 

Συγκρίνονται τα κόστη του ακολουθιακού αλγορίθµου και του παράλληλου αλγορίθµου µε τέσσερις 

και έξι επεξεργαστές. Αν και υπάρχει πλεονασµός, π.χ οι επαγόµενες αρχές στο τελευταίο µεγάλο 

βήµα είναι ίδιες, η συνολική απόδοση είναι  ακόµα βελτιωµένη. Η γραµµή rtcos  εµφανίζει το µέσο 

κόστος ενός επεξεργαστή σε παράλληλο αλγόριθµο. Η γραµµή stcos  εµφανίζει το µέσο κόστος σε 

ακολουθιακό αλγόριθµο. Το φαινόµενο διπλασιασµού της επιτάχυνσης παρατηρείται σε αυτό το 
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παράδειγµα και στα δύο µηχανήµατα µε διαφορετικό αριθµό επεξεργαστή, το οποίο εµφανίζεται ως 

sttt coscos*4cos*6 46 << . 

 
Πίνακας 6.11: ∆οκιµαστική περίπτωση 2: σύγκριση σειριακού και παράλληλου αλγόριθµου 

 

6.3 Αποτέλεσµα του τεστ σε πρόβληµα παράνοµου τερµατισµού σε 
παρτίδα σκακιού 

 
Στον πίνακα 6.12 φαίνονται τα αποτελέσµατα του τεστ για ακολουθιακό αλγόριθµο. Εµφανίζονται οι 

επαγόµενες αρχές σε κάθε µεγάλο βήµα. Η τιµή του GEN(nm)+EVA(nm) δείχνει το κόστος 

παραγωγής  και αποτίµησης µιας υποψήφιας αρχής. Οι τιµές που φαίνονται στον πίνακα είναι οι 

µέσες τιµές. Φαίνονται επίσης η περιοχή και ο αριθµός των κόµβων δεδοµένων που έχουν 

συλλεχτεί. Η τιµή του ε δείχνει τον αριθµό των υποψήφιων αρχών που παράγονται σε κάθε βήµα. 

Το κόστος κάθε µεγάλου βήµατος θα µπορούσε να ισούται µε ε(GEN(nm)+EVA(nm)). Ο 

ακολουθιακός αλγόριθµος χρειάζεται 12 βήµατα για να παράγει όλους του κανόνες. 

. 
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Πίνακας 6.12: ∆οκιµαστική περίπτωση 3: αποτελέσµατα του σειριακού αλγόριθµου 

 

Στην παράλληλη προσέγγιση µε 4 επεξεργαστές, τα 2000 παραδείγµατα διαιρούνται σε 4 

υποσύνολα. Οι τέσσερις επεξεργαστές επάγουν παράλληλα το σύνολο αρχών του δικού τους 

υποσυνόλου δεδοµένων. Ο αριθµός των µεγάλων βηµάτων µειώνεται σε 4. Τα αποτελέσµατα της 

δοκιµής σε κάθε µηχανή φαίνονται στον πίνακα 6.13. Στην παράλληλη προσέγγιση µε 6 

επεξεργαστές, τα 2000 παραδείγµατα διαιρέθηκαν σε 6 υποσύνολα δεδοµένων. Ο αριθµός των 

µεγάλων βηµάτων είναι επίσης 4. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής φαίνονται στον πίνακα 6.14. Όπως 

στις δοκιµαστικές περιπτώσεις 1 και 2, διαφορετικοί επεξεργαστές επάγουν µερικές περιττές αρχές. 

Ωστόσο η συνολική απόδοση βελτιώνεται.  

Στον πίνακα 6.15 φαίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής περίπτωσης 3. Συγκρίνονται τα 

κόστη του ακολουθιακού αλγορίθµου και του παράλληλου αλγορίθµου µε τέσσερις και έξι 

επεξεργαστές. Η γραµµή rtcos  εµφανίζει το µέσο κόστος ενός επεξεργαστή σε παράλληλο 

αλγόριθµο. Η γραµµή stcos  εµφανίζει το µέσο κόστος σε ακολουθιακό αλγόριθµο. Παρατηρείται το 

φαινόµενο διπλασιασµού της επιτάχυνσης σε αυτό το παράδειγµα και στα δύο µηχανήµατα µε 

τέσσερις επεξεργαστές. Ωστόσο, ο παράλληλος αλγόριθµος µε έξι επεξεργαστές δεν δείχνει τέτοιο 
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φαινόµενο, αν και το rtcos  µε έξι επεξεργαστές είναι µικρότερο από το rtcos  µε τέσσερις 

επεξεργαστές. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του συνόλου των παραδειγµάτων που σε αυτή τη 

δοκιµαστική περίπτωση, δεν δείχνει αρκετή κλιµάκωση. Έτσι οι επεξεργαστές σπαταλούν χρόνο 

κατά τη διάρκεια περιττής εργασίας όταν οι επεξεργαστές γίνονται πολλοί.   

 
Πίνακας 6.13: ∆οκιµαστική περίπτωση 3: αποτελέσµατα του παράλληλου αλγόριθµου µε 4 επεξεργαστές 
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Πίνακας 6.14: ∆οκιµαστική περίπτωση 3: αποτελέσµατα του παράλληλου αλγόριθµου µε 6 επεξεργαστές 

 

 

 

 

 



Εφαρµογή Αλγορίθµων Επαγωγικού Λογικού Προγραµµατισµού στη Σχεσιακή Εξόρυξη ∆εδοµένων 
 

Ντάλλα Μιρέλα, Α.Μ. 251                                                                                                          110 

Παράµετροι Teaspoon (4 - επεξεργαστές) Zeus (4 - επεξεργαστές) Zeus (6 - επεξεργαστές) 

Αριθµός παραδειγµάτων 2000 2000 2000 

rk  4 4 4 

sk  23 23 23 

rtcos  293,07 s 36.14 s 28.44 s 

stcos  1239.88 s 150.58 s 150.58 s 

pt r *cos  1172.28 s 144.56 s  170.64 s 

 

Πίνακας 6.15: ∆οκιµαστική περίπτωση 3: σύγκριση του σειριακού και παράλληλου αλγορίθµου 

 

6.4 Σύνοψη 
 

Σε όλες τις δοκιµαστικές περιπτώσεις παρατηρείται υπέρ-γραµµική επιτάχυνση. Περιµέναµε ότι η 

παράλληλη υλοποίηση χρησιµοποιώντας p επεξεργαστές θα απαιτούσε pt scos  χρόνο, αν 

αγνοήσουµε το κόστος επικοινωνίας. Αλλά εδώ στο πείραµα αυτό εκτελείται ακόµη πιο γρήγορα 

εξαιτίας της ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ των επεξεργαστών και της ελαχιστοποίησης της 

σχετικής εργασίας. Υπάρχει µια µεγάλη βελτίωση της απόδοσης µε ένα µικρό p. Αν και τα 

πειράµατα διενεργήθηκαν σε µια SMP µηχανή p-επεξεργαστών, πιστεύουµε ότι ο παράλληλος 

αλγόριθµος ILP είναι κλιµακωτός δεδοµένου ότι κάθε υποσύνολο των δεδοµένων είναι αρκετά 

µεγάλο για να επάγει σωστές αρχές. Το φαινόµενο διπλασιασµού της επιτάχυνσης θα παρατηρείται 

µε ένα µεγαλύτερο σύνολο επεξεργαστών. 
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7 Συµπεράσµατα 
 

Σε αυτή τη µεταπτυχιακή εργασία µελετήθηκαν οι βασικές αρχές του Επαγωγικού Λογικού 

Προγραµµατισµού και πιο συγκεκριµένα ο τρόπος µε τον οποίο αλγόριθµοι από το επιστηµονικό 

πεδίο του ILP µπορούν να εφαρµοστούν για να επιλύσουν προβλήµατα που συναντώνται στην 

Εξόρυξη ∆εδοµένων. Στη συνέχεια, µε πηγή την [73], παρουσιάστηκαν µερικοί γνωστοί αλγόριθµοι 

που χρησιµοποιούνται στον ILP και ειδικότερα µελετήθηκε η χρήση Επαγωγικής Λογικής στην 

παραγωγή αρχών από πολύ µεγάλα σύνολα δεδοµένων µε παράλληλο τρόπο. Περιγράφεται πως 

χρησιµοποιούνται p επεξεργαστές για να κάνουν την εργασία Εξόρυξης ∆εδοµένων, ένας για κάθε 

υποσύνολο του συνόλου δεδοµένων. Ένα σύνολο αρχών παράγεται από ξένα υποσύνολα του 

συνόλου των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την Εξόρυξη. Τα κατανεµηµένα σύνολα αρχών 

ανταλλάσσονται και αξιολογούνται πριν συγχωνευθούν τα έγκυρα σύνολα αρχών για να 

σχηµατίσουν το τελικό σύνολο αρχών. Το τελικό σύνολο αρχών δεν περιλαµβάνει συγκρούσεις και 

έχει ακρίβεια ισοδύναµη µε ένα σύνολο κανόνων που αναπτύσσεται από το πλήρες σύνολο των 

δεδοµένων. Το κόστος προσπέλασης στο δίσκο (Ι/Ο) για κάθε επεξεργαστή θα είναι λογικά 

µειωµένο κατά 1/p. 

Αφού κάθε επεξεργαστής µαθαίνει αρχές ανεξάρτητα πάνω στο σύνολο δεδοµένων του, υπάρχουν 

µερικά θέµατα που εξετάστηκαν σ’ αυτή την εργασία: 

• Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η ακρίβεια της επαγωγικής θεωρίας στα µικρότερα σύνολα 

δεδοµένων. 

• Με ποιο τρόπο θα αντιµετωπισθούν τα αρνητικά παραδείγµατα. 

• Με ποιο τρόπο θα περιοριστεί το κόστος επικοινωνίας. 

• Με ποιο τρόπο θα αποφευχθεί η περιττή εργασία από τις ανεξάρτητες διεργασίες. 

Παρουσιάστηκε ένας παράλληλος αλγόριθµος ILP Εξόρυξης ∆εδοµένων µε χρήση του µοντέλου 

BSP και δόθηκε η ανάλυση κόστους του. Παρουσιάζονται επίσης [73] αρκετά παραδείγµατα για να 

αναδείξουν το φαινόµενο της επιτάχυνσης. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραδειγµάτων 

παρατηρήθηκε το φαινόµενο της διπλής επιτάχυνσης, κάτι το οποίο βελτίωσε σε µεγάλο βαθµό την 

απόδοση του αλγορίθµου ILP Εξόρυξης ∆εδοµένων. 

Από την ανάλυση του αλγορίθµου ILP Εξόρυξης ∆εδοµένων και τα αποτελέσµατα των πειραµάτων 

της παράλληλης Progol µπορούµε να συµπεράνουµε ότι είναι προφανή τα οφέλη της απόδοσης του 

παράλληλου υπολογισµού στην Εξόρυξη ∆εδοµένων µε χρήση ILP. Αν και οι µετρήσεις κόστους 

στην υλοποίηση δεν είναι απόλυτα ακριβείς και η παράλληλη έκδοση της Progol έχει τους 

περιορισµούς της, είναι αρκετές για να δείξουν ότι ακόµη και απλές παράλληλες υλοποιήσεις του 

αλγορίθµου ILP µπορούν να επιτύχουν σηµαντικά οφέλη όσο αφορά την απόδοση. Στην συνέχεια 

συνοψίζονται τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης:  

Πρώτα απ’ όλα ο επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός, εισάγει δοµικές αναπαραστάσεις πρώτης 

τάξης, κάτι το οποίο γενικεύει τις αναπαραστάσεις γνωρίσµατος – τιµής. Με αυτό τον τρόπο, τα 
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παραδείγµατα µπορούν να αποτελούνται από πολλαπλές πλειάδες που ανήκουν σε διαφορετικούς 

πίνακες. Αυτές οι αναπαραστάσεις µπορούν να αναπαραστήσουν µεγαλύτερη κλάση αρχών απ’ ότι 

οι προτασιακές αναπαραστάσεις και έχουν επιδείξει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε µερικά πεδία 

προβληµάτων [57]. Με τη χρήση της Λογικής πρώτης τάξης σαν αναπαράσταση γνώσης τόσο για 

τις υποθέσεις όσο και για τις παρατηρήσεις, ο επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός µπορεί να 

ξεπεράσει µερικές σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν άλλα συστήµατα Εξόρυξης 

∆εδοµένων. O ILP κληρονοµεί καλά εγκαθιδρυµένες θεωρίες, αλγορίθµους και εργαλεία από την 

υπολογιστική λογική. Το γνωστικό υπόβαθρο βοηθά στον περιορισµό της αναζήτησης και είναι 

βασικός παράγοντας για αυξητική και επαναληπτική µάθηση. 

∆εύτερον, το µοντέλο BSP παρέχει έναν απλό τρόπο υλοποίησης ενός παράλληλου συστήµατος 

ILP Εξόρυξης γνώσης και δίνει ένα σχετικά ακριβές µοντέλο κόστους βασισµένο στους 

υπολογισµούς µέτρησης, την προσπέλαση των δεδοµένων και την επικοινωνία. Με βάση το 

µοντέλο BSP,  υπάρχει η βεβαιότητα ότι µπορεί να δοθεί µια σχετικά ακριβής ανάλυση κόστους για 

τα αποτελέσµατα των πειραµάτων.  

Τρίτον, η υλοποίηση αντιγράφου είναι µια απλή, αλλά δυνατή, προσέγγιση στο σχεδιασµό του 

παράλληλου συστήµατος ILP. Η ανεξάρτητη αναζήτηση είναι απλή και δουλεύει καλά για 

προβλήµατα ελαχιστοποίησης. Ωστόσο, δεν υποδιαιρεί το σύνολο των δεδοµένων, εποµένως, δεν 

µπορεί να ελαττώσει την προσπέλαση στο δίσκο. Άρα, δεν είναι κατάλληλη για προβλήµατα µε 

τόσο µεγάλο σύνολο δεδοµένων. Ο βέλτιστος παραλληλισµός στις παράλληλες προσεγγίσεις 

απαιτεί περισσότερη επικοινωνία, και γι’ αυτό δεν χρησιµοποιείται αυτή η προσέγγιση στον 

παράλληλο αλγόριθµο ILP Εξόρυξης ∆εδοµένων που παρουσιάστηκε. Η προσέγγιση αντιγράφου 

είναι πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος για τον παραλληλισµό εφαρµογών ILP Εξόρυξης 

∆εδοµένων. Προηγούµενη εργασία [65] αποδεικνύει ότι η προσέγγιση αντιγράφου δίνει την 

καλύτερη βελτίωση απόδοσης µεταξύ των τριών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Παρέχει έναν τρόπο ώστε ο αλγόριθµος να εκµεταλλευτεί µε γρήγορο τρόπο τη συλλογική γνώση. 

Ο παράλληλος αλγόριθµος ανταλλάσσει πληροφορία µετά από κάθε φάση. Η γνώση που 

αποκτάται από κάθε επεξεργαστή σε ένα βήµα ανταλλάσσεται µε όλους τους άλλους επεξεργαστές 

κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης αυτού του βήµατος. Με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγµή που ο 

αλγόριθµος έχει βρει µια αρχή που µπορεί να εξηγήσει ένα µέρος από τα δεδοµένα, δεν χρειάζεται 

να διερευνήσει αυτό το τµήµα ξανά. Εποµένως, υπάρχει λιγότερη δουλειά για την επόµενη φάση. Σε 

αυτόν τον παράλληλο αλγόριθµο παρατηρείται το φαινόµενο του διπλασιασµού της επιτάχυνσης, 

όπως φαίνεται στους πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3.   

 

 

 

∆ιπλασιασµός της επιτάχυνσης 1 
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Παράδειγµα Κόστος σειριακής 

προσέγγισης 

Επεξεργαστές Κόστος παράλληλης 

προσέγγισης 

Κόστος παράλληλης 

προσέγγισης * 4 

Ζώα  604.65s 4 105.86s 423.44s 

Κινήσεις 

Σκακιού 

1062.95s 4 237.84s 951.36s 

Τερµατισµός 

Παιχνιδιού 

1239.88s 4 293.07s 1172.28s 

 

Πίνακας 7.1: ∆ιπλασιασµός επιτάχυνσης στον teaspoon  µε 4 επεξεργαστές. 

 

∆ιπλασιασµός της επιτάχυνσης 2 

Παράδειγµα Κόστος σειριακής 

προσέγγισης 

Επεξεργαστές Κόστος παράλληλης 

προσέγγισης 

Κόστος παράλληλης 

προσέγγισης * 4 

Ζώα  105.86s 4 13.05s 52.50s 

Κινήσεις 

Σκακιού 

77.93s 4 15.02s 60.08s 

Τερµατισµός 

Παιχνιδιού 

150.58s 4 36.14s 144.56s 

 

Πίνακας 7.2: ∆ιπλασιασµός επιτάχυνσης στον zeus  µε 4 επεξεργαστές. 

 

∆ιπλασιασµός της επιτάχυνσης 3 

Παράδειγµα Κόστος σειριακής 

προσέγγισης 

Επεξεργαστές Κόστος παράλληλης 

προσέγγισης 

Κόστος παράλληλης 

προσέγγισης * 6 

Ζώα  105.86s 6 13.05s 79.50s 

Κινήσεις 

Σκακιού 

77.93s 6 7.74s 44.64s 

Τερµατισµός 

Παιχνιδιού 

150.58s 6 28.44s 170.64s 

 

Πίνακας 7.3: ∆ιπλασιασµός επιτάχυνσης στον zeus  µε 6 επεξεργαστές 

 

Τελικά, αν και τα αποτελέσµατα των παραδειγµάτων προκύπτουν από µηχανήµατα SMP µε 

τέσσερις και έξι επεξεργαστές, είναι λογικό να υποτεθεί η κλιµάκωση αυτής της παράλληλης 

προσέγγισης για να µειωθεί ο αριθµός των επεξεργαστών. Αφού το κόστος επικοινωνίας είναι 

µικρό, ο παράλληλος αλγόριθµος ILP θα δουλεύει καλά µε περισσότερους επεξεργαστές δεδοµένου 

ότι κάθε υποσύνολο δεδοµένων σε κάθε επεξεργαστή είναι αρκετά µεγάλο για να επάγει ακριβείς 

αρχές. 
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