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Πρόλογος 

Η εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί 
ατομικό έργο, το οποίο απαιτεί συνεχή ενασχόληση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους, παρακολούθηση του ερευνητικού έργου άλλων επιστημονικών ομάδων καθώς και 

των εξελίξεων στο επιστημονικό πεδίο της εξόρυξης από δεδομένα(Data Mining), ενός 

πεδίου που η παραγόμενη πληροφορία και γνώση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς τις 

τελευταίες δεκαετίες. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

συγκερασθούν δυο βασικοί στόχοι: το αντικείμενο να καλύπτει προσωπικά επιστημονικά 

ενδιαφέροντα από το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και να έχει 

επιστημονική χρησιμότητα. 

Ωστόσο, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια δεν προσπαθεί να καλύψει πλήρως ένα 
ερευνητικό πρόβλημα, όπως είναι η αποτελεσματική οπτικοποίηση των κανόνων εξόρυξης 

από δεδομένα για την πληρέστερη κατανόηση των προτύπων από τον χρήστη/ αναλυτή. 

Ελπίζουμε όμως ότι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για άλλους ερευνητές προκειμένου να 

κατανοήσουν τις ανάγκες τόσο της επιστημονικής κοινότητας (Machine Learning, Database

Technology, Στατιστικής) για οπτικοποίηση όσο και του απλού χρήστη που δεν είναι 

εξοικειωμένος με τα πολύπλοκα γραφικά συστήματα. Έμμεσος στόχος είναι η παρότρυνση 

των ερευνητών να ασχοληθούν με την οπτικοποίηση των εξαγόμενων προτύπων και να 

υλοποιήσουν το μοντέλο OLAP που περιγράφεται στην παρούσα εργασία. 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον επιβλέποντα επίκουρο καθηγητή κ. 

Βασίλειο Βουτσινά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στην ανάθεση του συγκεκριμένου 

θέματος και για τη συμπαράσταση που μου παρείχε, αλλά και για την επιστημονική 

καθοδήγηση του όλα τα χρόνια της ακαδημαϊκής μου διαδρομής. Τον ευγνωμονώ ιδιαίτερα 

γιατί υπήρξε σημαντικός επιστημονικός καθοδηγητής και με εισήγαγε στον τρόπο σκέψης 

της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Μηχανικής Μάθησης.
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Περίληψη 

Η διαδικασία εξόρυξης από δεδομένα(Data Mining) αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη 

διαδικασία ανακάλυψης γνώσης (Knowledge Discovery in Databases) μέσω της εξαγωγής 

μέχρι πρότινος άγνωστης πληροφορίας από μεγάλες εμπορικές και επιστημονικές βάσεις 

δεδομένων. Η διαδικασία εξόρυξης από δεδομένα εξάγει κανόνες δια μέσου της επεξεργασίας 
κατηγορικών ή αριθμητικών δεδομένων, από βάσεις πολλών διαστάσεων.

Ωστόσο συνήθως και οι κανόνες που εξάγονται από τα δεδομένα μπορεί να είναι πολλοί και 

δυσνόητοι στον τελικό χρήστη/ αναλυτή ο οποίος ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένος με 
τις τεχνικές της Μηχανικής Μάθησης. Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα τα 

τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές οπτικοποίησης (Visualization) τόσο των 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία Data Mining (ανεπεξέργαστα 

δεδομένα) όσο και των κανόνων που εξάγονται από την εφαρμογή της.

Όλες οι τεχνικές οπτικοποίησης προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αντιληπτική 

ικανότητα του χρήστη στην κατανόηση των εξαγόμενων προτύπων. Επιπρόσθετα ο 

χρήστης τείνει να εμπιστεύεται περισσότερο ένα αποτέλεσμα όταν το κατανοεί πλήρως.

Έτσι, η  οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι κατανοητή και 

αξιόπιστη1.

Κατανοητή παρουσίαση σημαίνει κατανόηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το πλαίσιο 
των δεδομένων υπό μελέτη καθώς και σε σχέση με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. 

Κάθε πρόγραμμα χρησιμοποιεί αλγορίθμους που δίνουν βάρος σε διαφορετικά σημεία και 

κατά συνέπεια η άγνοια της λογικής του προγράμματος από τον αναλυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων καλείται να 

ελαχιστοποιήσει τέτοιες πιθανότητες καθώς οι τεχνικές οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων 

εξόρυξης πληροφορίας απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε απλούς χρήστες. Τρεις (3)

παράγοντες προσδιορίζουν τον βαθμό κατανόησης των αποτελεσμάτων:

1
Βαζιργιάννης Μιχάλης, Χαλκίδη Μαρία. «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο 

Ιστό». Εκδόσεις: Τυπωθήτω(2005)
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 Παρουσίαση: το γράφημα θα πρέπει να είναι απλό ώστε να συμβαδίζει με τον τρόπο 

σκέψης του χρήστη καθώς και να μην χάνει σε ποιότητα. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος 

είναι η ισοστάθμιση των παραγόντων πολυπλοκότητα και απώλεια στοιχείων. 

 Αλληλεπίδραση: πρέπει να παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να αλληλεπιδρά με 

το οπτικό αποτέλεσμα. Η ύπαρξη διαδικασίας επανατροφοδότησης στοιχείων από τον 

χρήστη προς το σύστημα διευκολύνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

 Ολοκλήρωση: το οπτικό αποτέλεσμα να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των 

αποτελεσμάτων.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας δημιουργίας εμπιστοσύνης για ένα μοντέλο είναι ο 

παράγοντας “χρόνος χρήσης” από τον χρήστη. Κάθε χρήστης θεωρεί ότι το μοντέλο που 

χρησιμοποιεί είναι αξιόπιστο μόνο όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης δέχεται 

σωστά αποτελέσματα. Γενικότερα, η αξιοπιστία ενός μοντέλου επηρεάζεται από τους εξής 

παράγοντες:

 Το μοντέλο να δηλώνει με σαφήνεια μέσω της οπτικής παρουσίασης το βαθμό 

εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων. Κάθε στατιστική διαδικασία ανεύρεσης 

συσχετίσεων ή τάσεων μέσα στα δεδομένα εξάγει ένα σύνολο αποτελεσμάτων τα οποία 
χαρακτηρίζονται από ένα ποσοστό εμπιστοσύνης.  

 Το κάθε πρόγραμμα έχει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι θα πρέπει να είναι φανεροί 

στον χρήστη ώστε να μην ξεπερνά τα όρια της χρήσης του οδηγώντας το σε ανακριβή 

αποτελέσματα. 

 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή 

αποφεύγοντας τα πολύ σύνθετα αποτελέσματα (ένα δισδιάστατο ραβδόγραμμα σε 

πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται καλύτερο από ένα πολυδιάστατο γράφημα)

 Το αποτέλεσμα πρέπει να πλησιάζει τον τρόπο σκέψης του χρήστη.

Ο σκοπός των τεχνικών οπτικοποίησης συνίσταται ακριβώς σε αυτό. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετές μέθοδοι οπτικής παρουσίασης των δεδομένων 
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ενώ τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της και 

στην οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων του Data Mining.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, πέρα από την παράθεση των τεχνικών 

οπτικής παρουσίασης των εξαγόμενων κανόνων των διαδικασιών συσχέτισης (association),

ταξινόμησης (classification) και συσταδοποίησης (clustering), που έχουν παρουσιαστεί από 

την επιστημονική κοινότητα την τελευταία εικοσαετία, η παρουσίαση μιας νέας τεχνικής 

οπτικοποίησης των κανόνων Data Mining με χρήση της τεχνολογίας On Line Analytical 

Processing (OLAP). Σε πιο ειδικό πλαίσιο, η προτεινόμενη τεχνική χρησιμοποιεί το 
δυσδιάστατο πίνακα που χρησιμοποιούν τα περισσότερα OLAP μοντέλα και την έννοια της 

ιεραρχίας προκειμένου να οπτικοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό κανόνων data mining και 

από τις τρεις (3) προαναφερόμενες τεχνικές. Επίσης, παρουσιάζονται πειραματικά 

αποτελέσματα της οπτικοποίησης (στο Excel) που δεικνύουν τη χρησιμότητα της 

προτεινόμενης τεχνικής στην κατανόηση των εξαγόμενων κανόνων και στην ικανοποίηση 

των προαναφερόμενων κριτηρίων. 



v

Εισαγωγή

«χίλια λόγια δεν αξίζουν όσο μια εικόνα …»

Η εισαγωγική αυτή ενότητα αναφέρεται στο αντικείμενο και στα πεδία της διπλωματικής 

εργασίας. Αναλύεται επίσης ο κεντρικός και οι επιμέρους στόχοι της εργασίας καθώς και η 

αναγκαιότητα της οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της εξόρυξης από δεδομένα, Τέλος, 

παρουσιάζεται η δομή του κυρίου μέρους της διπλωματικής εργασίας. 

Η οπτικοποίηση των εξαγόμενων κανόνων (ή της πληροφορίας) αποτελεί συνδυασμό 
πολλών επιστημονικών πεδίων. 

ΕΕξξόόρρυυξξηηααππόόδδεεδδοομμέένναα((DDaattaa MMiinniinngg))

Η λέξη Data είναι μια λατινική λέξη που σημαίνει «τα πράγματα που έχουν δοθεί». Στην 
τεχνολογία των υπολογιστών αναφέρεται ως μια συλλογή από αριθμούς ή συμβολοσειρές 

σετέτοια μορφή που είναι εύκολα επεξεργάσιμη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτές οι 

συλλογές από δεδομένα δεν έχουν καμιά αξία αν δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε 

γνώση. Η διαδικασία ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδομένων (Knowledge Discovery in  

Databases) έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημονικών κοινοτήτων για προφανείς 
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λόγους. Σύμφωνα με τον ορισμό του Fayaad η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων 

είναι μια ντετερμινιστική διαδικασία αναγνώρισης έγκυρων, καινοτόμων, ενδεχομένως 

χρήσιμων και τελικά κατανοητών προτύπων στα δεδομένα [Fayyad96].

Η εξόρυξη από δεδομένα αποτελεί υποσύνολο της διαδικασίας KDD και βρίσκεται στον 

πυρήνα αυτής. Έχει δε σαν στόχο την εξεύρεση πληροφοριακών προτύπων, κανόνων ή 

μοντέλων. Σύμφωνα με ορισμό των William J. Frawley, Gregory Piatetsky-Shapiro and

Christopher J. Matheus, η εξόρυξη από δεδομένα ορίζεται ως η σημαντική εξαγωγή 

υπονοούμενης, άγνωστης και ενδεχομένως χρήσιμης πληροφορίας από δεδομένα:

“Data Mining, or Knowledge Discovery in Databases (KDD) as it is also known, is the

nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from

data. This encompasses a number of different technical approaches, such as clustering, data

summarization, learning classification rules, finding dependency net works, analysing changes,

and detecting anomalies”.
[Fayyad, U.M., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth, P., and Uthurusamy, R. (Eds.). 1996, “Advances in Knowledge

Discovery and Data Mining”, AAAI Press/The MIT Press]

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί, και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, τεχνικές εξόρυξης 

από δεδομένα, ενσωματώνοντας μεθόδους από διάφορα ερευνητικά πεδία (Μηχανική 

Μάθηση, Στατιστικά μοντέλα, Επαγωγή Κανόνων, Γραφική Οπτικοποίηση). Σύμφωνα με 

το είδος της γνώσης που εξάγεται και με τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος που καλείται 
να αντιμετωπίσει, η εξόρυξη από δεδομένα περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες, με πιο 

γνωστές την ταξινόμηση (classification), την ομαδοποίηση (clustering) και τη συσχέτιση 

(association).

ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη((VViissuuaalliizzaattiioonn))

Η λέξη οπτικοποίηση έχει την έννοια της οπτικής παρουσίασης κάποιου πράγματος. Η 

οπτικοποίηση ιδεών μέσω της γραφικής παρουσίασης αποτελεί ένα τρόπο «σκέψης με 

χρήση εικόνων/ γραφημάτων». Συγκεκριμένα, ο όρος οπτικοποίηση περιλαμβάνει τεχνικές 

δημιουργίας εικόνων, διαγραμμάτων ή animation ώστε να μεταδοθεί η πληροφορία. Η 
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μετάδοση αφηρημένων και συγκεκριμένων ιδεών επιτυγχάνεται επιτυχώς μέσω της 

οπτικοποίησης. Η οπτικοποίηση στις μέρες μας έχει εφαρμογές σε ένα μεγάλο κομμάτι της 

επιστημονικής κοινότητας, από τις διοικητικές επιστήμες έως την ιατρική. 

Το αντικείμενο της οπτικοποίησης συνίσταται στα εξής βασικά σημεία:

 Κατανόηση της πληροφορίας 

 Προσδιορισμός υποσυνόλων των δεδομένων 

 Καθορισμός συγκεκριμένων προτύπων, τάσεων και απομακρυσμένων τιμών 

Η γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μοντέλων εξόρυξης από δεδομένα έχει ως 

σκοπό την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν τρεις (3) διαφορετικές 

προσεγγίσεις στη χρήση της οπτικοποίησης στην εξόρυξη από δεδομένα:

 Χρήση των μεθόδων οπτικοποίησης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων Data

Mining

 Χρήση των μεθόδων οπτικοποίησης στα αρχικά δεδομένα κατά τη διαδικασία της 

προεπεξεργασίας 

 Χρήση των μεθόδων οπτικοποίησης σε όλα τα βήματα της διαδικασίας ανακάλυψης της 

γνώσης (Knowledge Discovery in Data Mining).

Η αξιολόγηση των μεθόδων οπτικοποίησης συνήθως πραγματοποιείται βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων:

11.. αριθμός των διαστάσεων που αναπαριστούν 

22.. αριθμός των δεδομένων που μπορούν να διαχειριστούν 

33.. ικανότητα να χειριστούν κατηγορικά και  αριθμητικά δεδομένα 

44.. ικανότητα να αποκαλύπτουν πρότυπα 

55.. ευκολία στη χρήση 

66.. Καμπύλη Μάθησης (Learning Curve) – σεπoιο βαθμό η τεχνική είναι διαισθητική 
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OOnn –– LLiinnee AAnnaallyyttiiccaall PPrroocceessssiinngg

Η προτεινόμενη οπτικοποίηση εξαγόμενων κανόνων του Data Mining χρησιμοποιεί το 

OLAP – μοντέλο. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής τις τελευταίες 

δεκαετίες είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών δεδομένων. Τα 

αρχιτεκτονήματα δεδομένα (Data Warehouses) και η «εν παρόδω» ανάλυση δεδομένων (On

Line Analytical Processing – OLAP) αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση σε αυτό το 

πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η OLAP τεχνική παρέχει μια πολυδιάστατη εννοιολογική 
άποψη των υπό ανάλυση δεδομένων. Τα εργαλεία OLAP είναι σχεδιασμένα για να 

υποστηρίζουν τη διαδικασία υποστήριξης αποφάσεων, παρέχοντας στους χρήστες αρκετές 

συναρτήσεις OLAP, όπως οι πολύ γνωστές slice and dice, drill up/ down κ.ά..

Με δεδομένη τη συμβολή των μεθόδων οπτικοποίησης σε πλήθος εφαρμογών, η ανάπτυξη 

της μεθόδου οπτικοποίησης και παρουσίασης (presentation) της εξαγόμενης πληροφορίας 

αποτελεί το θέμα έρευνας εντός του πλαισίου της διπλωματικής εργασίας. Βασικό 

πρωταρχικό κίνητρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η εύρεση μιας νέας 
τεχνικής οπτικοποίησης των εξαγόμενων κανόνων (rules) της εξόρυξης από δεδομένα που 

θα είναι κατανοητή από τον τελικό χρήστη ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με τα γραφικά 

συστήματα, και η οποία θα επιτρέπει τον άμεσο καθορισμό των παρουσιαζόμενων 

γραφικών αποτελεσμάτων από το χρήστη (βάσει της επιλογής εμφάνισης του επιπέδου 

λεπτομέρειας). Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη τεχνική ναμπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιοδήποτε περιβάλλον παρουσίασης πολυδιάστατων πινάκων (π.χ. SQL server, ή ακόμη 

και EXCEL) τα οποία χρησιμοποιούνται σε πλήθος σύγχρονων εφαρμογών. Στόχος της 

είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (είτε αυτές 

π.χ. είναι διοικητικές ή ιατρικές αποφάσεις) μέσω της κατανόησης και της ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων και εν συνεχεία στη δημιουργία  νέας πολύτιμης γνώσης.

Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι:

 Να μελετηθούν και να παρουσιαστούν οι βασικότερες τεχνικές οπτικοποίησης των 

δεδομένων 
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 Να μελετηθούν και να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες τεχνικές οπτικοποίησης της 

εξαγόμενης πληροφορίας, θέτοντας ως κριτήριο επιλογής τη συχνότητα αναφοράς τους 

σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες 

 Να παρατεθούν τα βασικότερα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα των 

τεχνικών αυτών 

 Να παρουσιαστεί η προτεινόμενη τεχνική καθώς και τα βασικότερα συμπεράσματα 
αυτής. 

ΔΔοομμήήττηηςςΔΔιιππλλωωμμααττιικκήήςςΕΕρργγαασσίίααςς
Το κυρίως μέρος της διπλωματικής εργασίας εκτείνεται σε συνολικά 6 κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τα επιστημονικά πεδία της 

εργασίας. Συγκεκριμένα επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά στην εξόρυξηαπό δεδομένα

και στις βασικές τεχνικές της (ταξινόμηση, συσταδοποίηση, συσχέτιση), καθώς και του 

αρχιτεκτονήματος δεδομένων και της βασικής του συνιστώσας, του πολυδιάστατου 

μοντέλου. Επίσης, παρουσιάζεται το OLAP – πρότυπο στο οποίο βασίζεται η προτεινόμενη 

τεχνική οπτικοποίησης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις στο Visual Data Mining και 

παρατίθενται οι σημαντικότερες τεχνικές οπτικοποίησης των δεδομένων (Data

Visualization Techniques) βάσει της κατηγοριοποίησης τους σε γεωμετρικές, ιεραρχικές, 

βασιζόμενες σε εικόνες, σε γράφους και σε εικονοστοιχεία καθώς και σε τεχνικές 

παραμόρφωσης της εικόνας. Στα κεφάλαια 3 έως 5 παρατίθενται οι πιο συχνά 

παρουσιαζόμενες σε επιστημονικά άρθρα, μέθοδοι οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων 

εξόρυξης από δεδομένα για κάθε μια από τις τεχνικές Data Mining. Σε πιο ειδικό πλαίσιο, 

στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνικές οπτικοποίησης κανόνων ταξινόμησης, στο 
τέταρτο κεφάλαιο οι τεχνικές οπτικοποίησης κανόνων συσχέτισης και στο πέμπτο οι 

τεχνικές οπτικοποίησης κανόνων συσταδοποίησης. Τέλος, στην τελευταία ενότητα 
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περιγράφεται η προτεινόμενη τεχνική η οποία βασίζεται στο OLAP – πρότυπο και 

παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.   
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο11.. ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςςΈΈννννοοιιεεςς

το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά οι 

βασικότερες έννοιες της αποθήκης δεδομένων [Data Warehouse],

της εν παρόδω ανάλυσης δεδομένων [OLAP] και της εξόρυξης από 

δεδομένα [Data Mining], που αποτελούν τα θεμέλια της παρούσας εργασίας.

11..11 ΤΤοοΑΑρρχχιιττεεκκττόόννηημμααΔΔεεδδοομμέέννωωνν

Το αρχιτεκτόνημα δεδομένων (Data warehouse) αποτελεί μια 

αντικειμενοστραφή (subject-oriented), ολοκληρωμένη (integrated) και 

ευσταθή (non-volatile) συλλογή δεδομένων, η οποία μεταβάλλεται με το 

χρόνο (time-variant), επικεντρώνεται και οργανώνεται γύρω από ένα ή 

περισσότερα θέματα που ενδιαφέρουν μια επιχείρηση και υποστηρίζει τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της διοίκησης [Inmon92]. Το αρχιτεκτόνημα 

δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως αντίγραφο αλληλοσχετιζόμενων 

πληροφοριών, ειδικά δομημένο για υποβολή ερωτημάτων (queries) και για 

ανάλυση της πληροφορίας [Kim96]. Αντικειμενικός στόχος του είναι η 

συλλογή, η ενοποίηση και η συνάθροιση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από 

πολλαπλές ετερογενείς πηγές για τη δημιουργία μιας συγκεντρωτικής αλλά 

καλά οργανωμένης βάσης δεδομένων.

Σε αντίθεση με τις λειτουργικές βάσεις δεδομένων (operational databases), τα

αρχιτεκτονήματα δεδομένων συμβάλλουν στην διαδικασία υποστήριξης 

αποφάσεων καθώς περιλαμβάνουν ιστορικές, συνοπτικές και συγκεντρωτικές 

πληροφορίες από πολλαπλές λειτουργικές βάσεις ενώ δύναται να περιέχουν 

μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων (εκατοντάδες gigabytes ως terabytes).

Καθώς ένα αρχιτεκτόνημα δεδομένων συνθέτει βάσεις δεδομένων από όλο το 

εύρος και βάθος μιας επιχείρησης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 

αποτελούν πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούν αρκετό χρόνο. Για το λόγο 

αυτό συχνά χρησιμοποιούνται οι αγορές δεδομένων (Data Marts) που είναι 

Σ
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μικρότερες και εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή τμήμα μιας 

επιχείρησης. Για παράδειγμα, η αγορά δεδομένων του τμήματος μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, τα προϊόντα και τις 

πωλήσεις.

Εικόνα 1.1 Data Mart

Η τυπική αρχιτεκτονική μιας αποθήκης δεδομένων παρουσιάζεται στην εικόνα 

1.2. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα του αρχιτεκτονήματος προέρχονται από τις 

λειτουργικές βάσεις δεδομένων του οργανισμού και άλλες εξωτερικές πηγές. 

Τα δεδομένα που εξάγονται από τις εφαρμογές απευθείας επεξεργασίας 

συναλλαγών (On-Line Transaction Processing) καθαρίζονται ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα και οι ελλιπείς πληροφορίες, και 

μετασχηματίζονται ώστε να διορθωθούν πιθανές σημασιολογικές ασυνέπειες. 

Η μεταφορά των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα πραγματοποιείται μέσω 

ειδικών εφαρμογών. Στο στάδιο αυτό συντελείται πρόσθετη επεξεργασία όπως 

ταξινόμηση και παραγωγή συνοπτικής πληροφορίας. Τα δεδομένα 

διαμερίζονται και δημιουργούνται ευρετήρια για περισσότερη 

αποτελεσματικότητα. Στα δεδομένα αυτά έχουν πρόσβαση οι χρήστες των 

εφαρμογών ανάλυσης όπως της OLAP, της εξόρυξης από δεδομένα, των 

εργαλείων οπτικοποίησης της πληροφορίας και στατιστικών πακέτων. Επίσης, 
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λαμβάνονται μέτρα για την περιοδική ανανέωση και απομάκρυνση παλαιών 

δεδομένων.  

Εικόνα 1.2 Τυπική αρχιτεκτονική μιας αποθήκης δεδομένων

11..22 ΤΤοοπποολλυυδδιιάάσσττααττοομμοοννττέέλλοο

Η «εν παρόδω» ανάλυση δεδομένων (On-L ine Analytical Processing –

OLAP) επιτρέπει την αποτελεσματική προσπέλαση των δεδομένων από τους 

αναλυτές. Στόχος της είναι να παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

«βλέπει» τα λειτουργικά δεδομένα της επιχείρησης:

 συνολικά, ανεξάρτητα από το που έχουν καταγραφεί

 σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (από το πιο αναλυτικό στο πιο 

συγκεντρωτικό)

 από διαφορετικές οπτικές γωνίες

 με μια ανθρωποκεντρική μεθοδολογία απαλλαγμένη από τεχνικά θέματα. 

Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης και της οπτικοποίησης, τα δεδομένα σε ένα 

αρχιτεκτόνημα δεδομένων οργανώνονται τυπικά σε ένα πολυδιάστατο 

μοντέλο. Τα OLAP εργαλεία απεικονίζουν τα δεδομένα σαν να βρίσκονται 

αποθηκευμένα σε έναν ή περισσότερους πολυδιάστατους πίνακες, γνωστούς 
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και ως κύβους (cubes). Συνήθως οι κύβοι αποτελούνται από περισσότερες 

από 3 διαστάσεις και έτσι καλούνται υπερκύβοι (hypercubes).

Στην ορολογία του αρχιτεκτονήματος δεδομένων, ένας κύβος δεδομένων 

ονομάζεται cuboid και παρουσιάζει τα δεδομένα σε διαφορετικά επίπεδα 

σύνοψης (group by). Έτσι, ο n-διάστατος κύβος καλείται Base Cuboid. Ο 

ανώτερος 0-D cuboid που δηλώνει το υψηλότερο επίπεδο σύνοψης καλείται 

apex cuboid  ή βασικός υπερκύβος δεδομένων και περιέχει μια μόνο τιμή 

(all). Το πλέγμα των cuboids σχηματίζει τον υπερκύβο δεδομένων (data

hypercube).

Παράδειγμα 

Στην εικόνα 1.3 παρουσιάζεται το πλέγμα των cuboids που σχηματίζουν τον 

3D κύβο (ΑΒC). Κάθε διάσταση έχει ένα μόνο επίπεδο εκτός του ALL. Ο κύβος 

βάσης ABC περιλαμβάνει και τις τρεις διαστάσεις. Τρία υψηλότερου επιπέδου 

cuboids (AB, BC και AC) μπορούν να δημιουργηθούν από τον cuboid βάσης 

γενικεύοντας μια διάσταση στο επίπεδο all. O κύβος Α μπορεί να γενικευτεί 

περαιτέρω είτε από τον AB ή τον AC, ο κύβος Β από τον AB ή BC και ο κύβος 

C από τον AC ή τον BC.

Εικόνα 1.3 Πλέγμαcuboids

Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι τουλάχιστον ένα επίπεδο σε κάθε διάσταση θα 

εμφανιστεί σε ένα cuboid, για ένα n-διάστατο κύβο, ο συνολικός αριθμός των 

cuboids δίνεται από τον τύπο 
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όπου mi είναι ο αριθμός των επιπέδων της διάστασης i .Έτσι στο παράδειγμα 

μας ο 3D κύβος έχει συνολικά 2 2 2 8  cuboids.

11..22..11 ΑΑννααππααρράάσστταασσηηπποολλυυδδιιάάσσττααττοουυμμοοννττέέλλοουυ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πολυδιάστατου μοντέλου είναι:

 οι πίνακες γεγονότων (fact tables)

 οι διαστάσεις (dimensions)

 οι μετρήσεις (measures)

Ένας πίνακας γεγονότων (fact tables) αποτελεί μια συλλογή από 

συσχετισμένα αντικείμενα και περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που θα 

αναλυθούν με χρήση της τεχνολογίας OLAP. Στη δομή του πολυδιάστατου 

μοντέλου, ο πίνακας γεγονότων αποτελεί τον κεντρικό πίνακα που περιέχει 

όλες τις αριθμητικές μετρήσεις ενώ ως πρωτεύον κλειδί του ορίζεται η 

σύνθεση όλων των κλειδιών των υπολοίπων πινάκων. Τα κλειδιά 

χρησιμοποιούνται για λόγους απόδοσης και διατήρησης. Οι εγγραφές του 

πίνακα γεγονότων δεν ανανεώνονται1, ούτε διαγράφονται.  

Οι πίνακες διάστασης(Dimension Tables) περιέχουν τα δεδομένα κάθε 

διάστασης και είναι σαφώς πολύ μικρότεροι του πίνακα γεγονότων. Κάθε 

τέτοιος πίνακας (π.χ. προϊόν, τοποθεσία, χρόνος) λειτουργεί ως διάσταση του 

πίνακα γεγονότων. Κάθε πίνακας διάστασης περιγράφεται από ένα σύνολο 

συνδεδεμένων χαρακτηριστικών (attributes) και μπορεί να περιλαμβάνει μια 

εννοιολογική ιεραρχία (concept hierarchy).

Ουσιαστικά, ο υπερκύβος δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο από 

αριθμητικές μετρήσεις και ένα σύνολο από διαστάσεις που εξασφαλίζουν το 

1
Μόνο σε περίπτωση λάθους γίνονται διορθώσεις
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περιβάλλον για τις μετρήσεις (για παράδειγμα οι διαστάσεις που σχετίζονται με 

την ποσότητα των πωλήσεων (units_sold) μπορεί να είναι η πόλη, το όνομα 

του προϊόντος, η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η αγορά). 

Μια μέτρηση τέλος, ορίζεται από μια αριθμητική συνάρτηση συνάθροισης 

(aggregation) που αποτιμάται σε κάθε κελί του κύβου και επιστρέφει μια 

μοναδική τιμή. Σύμφωνα με τις συναρτήσεις συνάθροισης, οι μετρήσεις 

μπορούν να ταξινομηθούν  σε τρεις κατηγορίες:

1. Διανεμητική (Distributive): μια συνάρτηση συνάθροισης f ονομάζεται 

διανεμητική αν  1 2( ) ( ), ( ),..., ( )nf C f f C f C f C  όπου 1 2, ,..., nC C C   είναι 

σύνολα δεδομένων και 
1

n

i
i

C C


U .  Τέτοιες γνωστές συναρτήσεις είναι η 

count(), sum(), min() και max().

2. Αλγεβρική (algebraic): μια συνάρτηση συνάθροισης είναι αλγεβρική αν 

μπορεί να υπολογιστεί από μια αλγεβρική συνάρτηση με Μ διανεμητικά 

ορίσματα όπου το Μ είναι ένα φραγμένος ακέραιος. Μια τέτοια γνωστή 

αλγεβρική συνάρτηση είναι ο μέσος average() καθώς υπολογίζεται από 

τον τύπο sum() / count(). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η διακύμανση 

και η τυπική απόκλιση (variance(), standard_deviation()).

3. Ολιστική: όλες οι συναρτήσεις συνάθροισης που δεν ανήκουν στις 

παραπάνω κατηγορίες είναι ολιστικές. Για μια τέτοια συνάρτηση δεν 

υπάρχει σταθερό όριο στον χώρο αποθήκευσης που απαιτείται για την 

περιγραφή μιας υπό-συνάθροισης. Οι median() και rank() είναι δυο 

συνηθισμένα παραδείγματα ολιστικών συναρτήσεων. 

Ο αποτελεσματικός υπολογισμός των μετρήσεων είναι σημαντικός για την 

αποδοτική λειτουργία του κύβου. Μετρήσεις με διανεμητικές ή αλγεβρικές 

συναρτήσεις συνάθροισης είναι εύκολες στην διαχείριση καθώς κάθε 

συνάθροιση μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από όλες τις υπό-συναθροίσεις της.

Ωστόσο ο αποδοτικός υπολογισμός των ολιστικών μετρήσεων αποδεικνύεται 

συχνά δύσκολος. 
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Για την αναπαράσταση του πολυδιάστατου μοντέλου δυο συχνά 

χρησιμοποιούμενες δομές είναι (α) η δομή άστρου (star schema) και (β) η 

δομή νιφάδας (snowflake schema). Η Δομή Άστρου εμφανίζει στο κέντρο 

τον πίνακα  γεγονότων,  και για κάθε διάσταση του πίνακα αυτού ορίζονται 

μικρότεροι συνοδευτικοί πίνακες ένας για κάθε διάσταση, οργανωμένοι σε 

ακτινική μορφή γύρω από τον πίνακα γεγονότων (εικόνα 1.4). Στην εμφάνιση 

αυτή οφείλει και το όνομα της. 

Εικόνα 1.4 Star Schema

Η δομή Νιφάδας είναι αποτέλεσμα της αποσύνθεσης μιας ή περισσοτέρων 

διαστάσεων. Οι ένα-προς-πολλά σχέσεις μεταξύ συνόλων χαρακτηριστικών 

μιας διάστασης μπορούν να διαχωρίσουν νέους πίνακες σχηματίζοντας μια 

ιεραρχία (εικόνα 1.5)
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Εικόνα 1.5 Snowflake Schema

Εφαρμογή

Για μια πιο παραστατική παρουσίαση των εισαγωγικών εννοιών του 

πολυδιάστατου μοντέλου χρησιμοποιούμε ένα αρχιτεκτόνημα δεδομένων που 

επικεντρώνεται στις πωλήσεις. Στην εικόνα 1.6 παρουσιάζεται ο υπερκύβος 

και τα επίπεδα σύνοψης του. Οι διαστάσεις του πολυδιάστατου μοντέλου 

sales_data είναι η τοποθεσία, το αντικείμενο, ο χρόνος και το υποκατάστημα 

ενώ η μέτρηση σε κάθε κελί αφορά τις συνολικές πωλήσεις(dollars_sold).

Κάθε μια από τις διαστάσεις διαθέτει ένα πίνακα διάστασης που σχετίζεται με 

αυτή. Για παράδειγμα, η διάσταση τοποθεσία περιγράφεται από ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών όπως number, street, city, province, country, που 

εμπεριέχουν μια ολική διάταξη και σχηματίζουν την ακόλουθη ιεραρχία:

Street< city< province<country.



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 11 .. ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς ΈΈννννοοιιεεςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 9

all

time item location supplier

time,item time,location

time,supplier

item,location

item,supplier

location,supplier

time,item,location

time,item,supplier

time,location,supplier

item,location,supplier

time, item, location, supplier

0-D(apex) cuboid

1-D cuboids

2-D cuboids

3-D cuboids

4-D(base) cuboid

all

time item location supplier

time,item time,location

time,supplier

item,location

item,supplier

location,supplier

time,item,location

time,item,supplier

time,location,supplier

item,location,supplier

time, item, location, supplier

0-D(apex) cuboid

1-D cuboids

2-D cuboids

3-D cuboids

4-D(base) cuboid

Εικόνα 1.6 Ο υπερκύβος «Πωλήσεις»

11..22..22 ΤΤύύπποοιιOOLLAAPP

Η εν παρόδω ανάλυση δεδομένων υλοποιείται με βάση το μοντέλο 

client/server και προσφέρει αποκρίσεις σε ερωτήματα ανεξάρτητα από το 

μέγεθος της βάσης και την πολυπλοκότητα της. Αυτό επιτυγχάνεται δια μέσου 

του OLAP εξυπηρετητή (server) που αποτελεί μια μηχανή χειρισμού 

δεδομένων σχεδιασμένη ειδικά για υποστήριξη πολυδιάστατων δομών 

δεδομένων. Σύμφωνα με την client/server αρχιτεκτονική οι υπολογιστές στο 

δίκτυο λειτουργούν είτε ως εξυπηρετητές (servers) διαχειριζόμενοι αρχεία και 

δικτυακές υπηρεσίες είτε ως πελάτες (clients) όπου οι χρήστες τρέχουν 

εφαρμογές και μέσω αυτών αποκτούν πρόσβαση στους εξυπηρετητές. Ο 

αποδοτικός σχεδιασμός του server και η δομή των δεδομένων συμβάλλουν 

στη βέλτιστη ανάκτηση ad-hoc πληροφορίας. 

Υπάρχουν τρεις (3) κύριοι τύποι OLAP εξυπηρετητών: 

 ο ιεραρχικός OLAP (ROLAP),

 ο πολυδιάστατος OLAP (MOLAP) και 

 ο υβριδικός (HOLAP).
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Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των τριών (3) τύπων έγκειται στον τρόπο 

αποθήκευσης των δεδομένων καθώς και των συναθροίσεων τους. 

Συγκεκριμένα, στον ROLAP (Relational OLAP) εξυπηρετητή, τα δεδομένα 

είναι αποθηκευμένα σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Κάθε κελί στον σχεσιακό 

πίνακα αναπαρίσταται από μια πλειάδα (tuple). Η πλειάδα αυτή περιλαμβάνει 

κάποια χαρακτηριστικά που καθορίζουν την θέση του κελιού στον 

πολυδιάστατο χώρο και άλλα χαρακτηριστικά που περιέχουν την τιμή που 

αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κελί. Όταν τίθεται ένα ερώτημα SQL τότε τα 

δεδομένα ανακτώνται από την σχεσιακή βάση. Οι συναθροίσεις βρίσκονται και 

αυτές αποθηκευμένες στην σχεσιακή βάση ως σύνολο από πίνακες. 

Στον MOLAP (Multidimensional OLAP) εξυπηρετητή, τα πολυδιάστατα 

δεδομένα αποθηκεύονται άμεσα σε ειδικές δομές δεδομένων (π.χ. αραιοί 

πίνακες) και υλοποιούν τις λειτουργίες της OLAP πάνω σε αυτές τις δομές. Οι 

συναθροίσεις αποθηκεύονται στην ειδική πολυδιάστατη δομή.  

Ο Hybrid OLAP (HOLAP) αποτελεί στην ουσία συνδυασμό των πολυδιάστατων 

και των σχεσιακών δομών για την αποθήκευση πολυδιάστατων δεδομένων. 

Συγκεκριμένα χειρίζεται τα δεδομένα όπως ακριβώς και ο ROLAP και τις 

συναθροίσεις όπως ο MOLAP.

11..22..33 ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςςOOLLAAPP

Έπειτα από την επιλογή του τύπου εξυπηρετητή (ROLAP, MOLAP ή HOLAP)

μπορούν να σχεδιαστούν οι συναθροίσεις του υπερκύβου. Στο πολυδιάστατο 

μοντέλο τα δεδομένα οργανώνονται σε πολλαπλές διαστάσεις, με κάθε 

διάσταση να περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης που καθορίζονται από 

τις ιεραρχίες εννοιών. Η δομή αυτή επιτρέπει στον χρήστη να «βλέπει» τα 

δεδομένα από διαφορετικές προοπτικές (όψεις). Ένα σύνολο από λειτουργίες 

OLAP έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση των διαφορετικών όψεων 

επιτρέποντας την υποβολή ερωτημάτων και την ανάλυση των δεδομένων. 
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Όπως προαναφέραμε η πιο συνηθισμένη λειτουργία του πολυδιάστατου 

μοντέλου δεδομένων είναι η συνάθροιση (aggregation) μιας μέτρησης κατά 

μια ή περισσότερες διαστάσεις με στόχο μια διαφορετική παρουσίαση των 

δεδομένων είτε μια σύνοψη αυτού του συνόλου των δεδομένων. Όταν 

συναθροίζουμε μια μέτρηση, η νέα μέτρηση εξαρτάται από λιγότερες 

διαστάσεις από ότι η αρχική μέτρηση. Για παράδειγμα, όταν υπολογίζουμε το 

σύνολο των πωλήσεων ανά πόλη, η συναθροισμένη μέτρηση είναι το σύνολο 

πωλήσεων και εξαρτάται από την διάσταση τοποθεσία ενώ η αρχική μέτρηση 

sales εξαρτιόταν και από τις 4 διαστάσεις, τοποθεσία, χρόνο, αντικείμενο, 

προμηθευτής.

Επιπρόσθετες λειτουργίες της πολυδιάστατης ανάλυσης είναι οι εξής:

 σύνοψη (rollup): σύνοψη των δεδομένων από πιο αναλυτικό σε πιο 

γενικό/ συγκεντρωτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, από το σύνολο των 

πωλήσεων ανά πόλη με συνάθροιση κατά την διάσταση Location

παρουσιάζονται οι πωλήσεις ανά πολιτεία(εικόνα 1.7).

 ανάπτυξη (drill down): λεπτομερέστερη παρουσίαση με μετάβαση από 

ένα ανώτερο επίπεδο μιας διάστασης που περιλαμβάνει συγκεντρωτικά 

δεδομένα σε ένα χαμηλότερο που έχει πιο λεπτομερή. Για παράδειγμα από 

τις πωλήσεις ανά περιοχή επικέντρωση σε πωλήσεις ανά πόλη και μετά σε 

πωλήσεις ανά εταιρία, αυξάνοντας το επίπεδο λεπτομέρειας.

 περιστροφή (pivot): αναπροσανατολισμός της πολυδιάστατης προβολής 

των δεδομένων. Αναδιοργάνωση γραμμών και στηλών του κύβου (εικόνα 

1.8).

 slice_and_dice: επιλογή και προβολή δεδομένων που ικανοποιούν μια 

συνθήκη ορισμένη σε μια συγκεκριμένη διάσταση. Για παράδειγμα αν από 

το κύβο πωλήσεις επιλέξουμε τα μοντέλα “mini van, coupe” που έχουν 

χρώμα μπλε λαμβάνουμε τον επιμέρους υπερκύβο με τα αντίστοιχα 

δεδομένα(εικόνα 1.9).
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Εικόνα 1.7 Roll – up

Εικόνα 1.8 Slice & Dice

Εικόνα 1.9 Pivot
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Δυο σημαντικές πηγές αναφοράς για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τα 

αρχιτεκτονήματα δεδομένων και την OLAP τεχνολογία αποτελεί η ιστοσελίδα 

του OLAP council2 και το Data Warehouse Information Center3.

11..33 ΤΤοοππρροοττεειιννόόμμεεννοοOOLLAAPP –– ππρρόόττυυπποο

Στη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, παρουσιάζονται άλλα OLAP

πρότυπα, ωστόσο για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας 

υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα από τη χρήση του συγκεκριμένου OLAP

μοντέλου. Το βασικό στοιχείο του OLAP–προτύπου είναι ο υπερκύβος 

δεδομένων(Data Hypercube).

ΟΟρριισσμμόόςς11:: Ως υπερκύβος δεδομένων (Data Hypercube) ορίζεται ένας n–

διάστατος πίνακας  DH[d1, …, dn] από λίστες l =(e1,…,em).

Χαρακτηριστικά που αφορούν την λίστα:

Κάθε στοιχείο (element) μιας λίστας l είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος 

ei={labeli, valuei}, που σημαίνει ότι κάθε στοιχείο ορίζεται από δυο 

χαρακτηριστικά: 

(a) τον τίτλο του (labeli) που είναι διακριτός και δηλώνει την έννοια που αυτό 

το στοιχείο αναπαριστά και

(b) την τιμή του (value i) που είναι μια μέτρηση του μεγέθους αυτής της 

έννοιας. 

Όλες οι λίστες ενός υπερκύβου δεδομένων έχουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων 

και το κάθε στοιχείο διατηρεί τον τίτλο του ίδιο σε όλες τις λίστες. 

2 http://www.olapcouncil.org
3 http://pwp.starnetinc.com/larryg/articles.html
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Χαρακτηριστικά που αφορούν τη Διάσταση:

Κάθε διάσταση di έχει ένα μοναδικό τίτλο (labeli). Μια διάσταση αποτελείται 

από τιμές (dimension values) που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο 

τιμών και κληρονομούν τον τίτλο της διάστασης στην οποία αναφέρονται. 

Οισυναρτήσεις ( )label i και ( )value i επιστρέφουν αντίστοιχα τον τίτλο και την 

τιμή ενός στοιχείου ή την τιμή μιας διάστασης. Ως συνάρτηση ( )dom i ορίζουμε 

εκείνη που επιστρέφει το πεδίο ορισμού των τιμών διάστασης της id . Ο τύπος 

του τίτλου είτε στοιχείου είτε διάστασης είναι πάντα αλφαριθμητικός. Ο τύπος 

μιας τιμής ενός στοιχείου ή τιμής μιας διάστασης μπορεί να είναι αριθμός ή 

αλφαριθμητικό. 

Διαισθητικά, τα στοιχεία αναπαριστούν τα πραγματικά δεδομένα που είναι 

οργανωμένα γύρω από τις προς ανάλυση έννοιες του πραγματικού κόσμου.  

Παραδείγματα τέτοιων εννοιών είναι οι αγορές, οι πωλήσεις, η πελατειακή 

βάση, η τιμολόγηση κ.λπ. Ο τίτλος ενός στοιχείου δηλώνει την έννοια που 

αυτό το στοιχείο αναπαριστά. Η τιμή ενός στοιχείου είναι μια μέτρηση του 

μεγέθους αυτής της έννοιας. Τα στοιχεία είναι δυο (2) τύπων: 

 τα αρχικά (primitive) στοιχεία και 

 τα παράγωγα (compound) στοιχεία. 

Τα πρώτα είναι μετρήσεις αυτοπροσδιοριζόμενων εννοιών, ενώ τα δεύτερα

ορίζονται σαν συναρτήσεις άλλων αρχικών ή παράγωγων. Στην 

πραγματικότητα, κάθε στοιχείο μιας λίστας, είτε είναι αρχικό είτε προήλθε από 

την εφαρμογή κάποιων συναρτήσεων πάνω σε άλλα στοιχεία της λίστας. 

Τέτοιες συναρτήσεις είναι οι αριθμητικοί τελεστές, οι στατιστικοί τελεστές (π.χ. 

μέγιστο, ελάχιστο, μέσος όρος, τυπική απόκλιση), τελεστές που εφαρμόζονται 

σε μια ακολουθία (π.χ. προηγούμενη περίοδος). 

Ο προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου στοιχείου εξαρτάται από τον 

προσδιορισμό της λίστας στην οποία αυτό ανήκει. Για να προσδιορίσουμε 

μια λίστα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τις διαστάσεις του n-διάστατου 

πίνακα (array) που υλοποιεί τον υπερκύβο δεδομένων. Αυτές οι διαστάσεις 
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αναπαριστούν τις διαφορετικές απόψεις (views), μέσω των οποίων τα 

δεδομένα μπορούν να προσπελαστούν. Έτσι, ένας υπερκύβος δεδομένων 

παρέχει μια πολυδιάστατη άποψη για τα δεδομένα.

Το προτεινόμενο πρότυπο–OLAP προσδιορίζεται από τον Ιεραρχικό 

Υπερκύβο Δεδομένων(Hierarchical Data Hypercube).

Ο ιεραρχικός υπερκύβος δεδομένων (Hierarchical Data Hypercube)

βασίζεταισε έναν υπερκύβο δεδομένων, τον εξειδικευμένο υπερκύβο

δεδομένων(Specialized Data Hypercube)

 1 ,...,s s snDH d d

όπου g( ) lsi si gj jv dom d e    και ( )si gjv value e και gl j είναι μια λίστα που ανήκει 

σε ένα άλλο υπερκύβο δεδομένων τον γενικευμένο υπερκύβο δεδομένων

(Generalized Data Hypercube).

1,...,g g gnDH d d  

Διαισθητικά, ένας ιεραρχικός υπερκύβος δεδομένων είναι ένας υπερκύβος 

δεδομένων, ο εξειδικευμένος υπερκύβος δεδομένων, του οποίου μια 

τουλάχιστον διάσταση προσδιορίζεται από τα στοιχεία ενός άλλου υπερκύβου 

δεδομένων, του γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων (αντιστοιχεί σε μια 

διάσταση). Με άλλα λόγια, οι τιμές μιας τουλάχιστον διάστασης του 

εξειδικευμένου υπερκύβου δεδομένων, άρα και ο προσδιορισμός των λιστών 

και των στοιχείων της εξαρτώνται από τις τιμές όλων των διαστάσεων του 

γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων με τον προσδιορισμό των λιστών και των 

στοιχείων του.  

Τα στοιχεία των λιστών των γενικευμένων υπερκύβων δεδομένων αποτελούν 

τις τιμές των διαστάσεων των εξειδικευμένων υπερκύβων δεδομένων. 

Υπάρχουν τριών (3) ειδών σχέσεις ανάμεσα στις τιμές των διαστάσεων των 

γενικευμένων και εξειδικευμένων υπερκύβων δεδομένων. 
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Σε πιο ειδικό πλαίσιο, 

1. ένα – προς – ένα σχέση (one–to–one), όπου κάθε λίστα του 

γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων σχετίζεται μόνο με μία τιμή διάστασης

του δικού της εξειδικευμένου υπερκύβου δεδομένων. Το αντίστροφο είναι 

επίσης αληθές 

2. ένα – προς – πολλά σχέση (one–to–many), όπου κάθε λίστα του 

γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων σχετίζεται με πολλές τιμές 

διαστάσεων του δικού της εξειδικευμένου υπερκύβου δεδομένων, ενώ 

κάθε τιμή διάστασης του τελευταίου σχετίζεται μόνο με μια λίστα του 

αντίστοιχου γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων.

3. Πολλά – προς – πολλά σχέση (many–to–many), όπου κάθε λίστα του 

γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων μπορεί να σχετιστεί με πολλές 

(πιθανόν και μια) τιμές διαστάσεων του δικού της εξειδικευμένου 

υπερκύβου δεδομένων, ενώ κάθε τιμή διάστασης του τελευταίου σχετίζεται 

με πολλές λίστες του αντίστοιχου γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων.

Οι εξαρτήσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς υπερκύβους δεδομένων σχηματίζουν 

ένα δένδρο με ρίζα τον βασικό υπερκύβο δεδομένων. Έτσι, ορίζουμε το 

δένδρο εξαρτήσεων (Dependency Tree) του OLAP – μοντέλου. Η δομή ενός 

δένδρου εξαρτήσεων συνίσταται από επίπεδα στα οποία ανήκουν οι 

διαφορετικοί υπερκύβοι δεδομένων. Απαριθμούμε αυτά τα επίπεδα από την 

απόσταση που έχουν από τοβασικό υπερκύβο δεδομένων. 

Ο βασικός υπερκύβος δεδομένων ανήκει στο επίπεδο 0. Οι γενικευμένοι 

υπερκύβοι δεδομένων του ανήκουν στο επίπεδο 1. Γενικά, οι γενικευμένοι 

υπερκύβοι δεδομένων ενός εξειδικευμένου υπερκύβου δεδομένων του 

επιπέδου k ανήκουν στο επίπεδο k+1. Ένα μονοπάτι του δέντρου εξαρτήσεων 

που ξεκινά από τον βασικό υπερκύβο δεδομένων και καταλήγει σε ένα φύλλο 

λέγεται ιεραρχία (Hierarchy). Αφού η ιεραρχία ξεκινά από τον βασικό 

υπερκύβο δεδομένων σχετίζεται με μια από τις διαστάσεις του. Πράγματι, κάθε 

γενικευμένος υπερκύβος δεδομένων που ανήκει σε μια ιεραρχία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των λιστών του βασικού υπερκύβου 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 11 .. ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς ΈΈννννοοιιεεςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 17

δεδομένων, μέσα από τον προσδιορισμό των τιμών της σχετιζόμενης 

διάστασης. Γενικά μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια ιεραρχίες που 

σχετίζονται με την ίδια διάσταση του βασικού υπερκύβου δεδομένων. Έτσι, 

σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να προσπελαστούν περισσότερες από μια 

λίστες από τα στοιχεία στο βασικό υπερκύβο δεδομένων. 

Συνήθως θέλουμε να προσπελάσουμε περισσότερες από μια λίστες στοιχείων 

του βασικού υπερκύβου δεδομένων. Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί στον 

προσδιορισμό περισσοτέρων από μια τιμές για κάποιες διαστάσεις. Όταν τα 

στοιχεία που προσπελαύνονται προσδιορίζονται έμμεσα από τον καθορισμό 

στοιχείων του γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων κάτι τέτοιο είναι κανόνας.

Αυτό συμβαίνει γιατί μια λίστα του γενικευμένου υπερκύβου δεδομένων 

αποτελείται συνήθως από πολλά στοιχεία που είναι τιμές μιας διάστασης του 

εξειδικευμένου υπερκύβου δεδομένων. Καθώς οι διαφορετικές λίστες 

στοιχείων προσδιορίζονται έμμεσα πρέπει επίσης να μπορούν να 

παρουσιαστούν έμμεσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ένωση των διαφορετικών 

λιστών στοιχείων του βασικού υπερκύβου δεδομένων σε μια μοναδική λίστα. 

Η ένωση ανάγεται στην εφαρμογή ενός ορισμένου τελεστή ένωσης(merging

operator) πάνω σε αυτές τις λίστες. 

Παραδείγματα τελεστών ένωσης που εφαρμόζονται σε στοιχεία με αριθμητικές 

τιμές είναι το «άθροισμα», ο «μέσος όρος» κ.λπ. 

Παραδείγματα τελεστών ένωσης που εφαρμόζονται σε στοιχεία με 

αλφαριθμητικές τιμές είναι οι “concatenate”, “substring” κ.λπ.

Στην πράξη ένας τελεστής ένωσης εφαρμόζεται στα αντίστοιχα στοιχεία σε 

κάθε λίστα. Συνήθως διαφορετικοί τελεστές ένωσης εφαρμόζονται σε 

διαφορετικά σύνολα αντίστοιχων στοιχείων. Διαφορετικοί τελεστές ένωσης 

μπορούν να εφαρμοσθούν στο ίδιο σύνολο αντίστοιχων στοιχείων 

προσδιορισμένα έμμεσα από διαφορετικά επίπεδα του δένδρου εξαρτήσεων. 

Έτσι, ορίζουμε φορμαλιστικά αυτούς τους τελεστές ένωσης επισυνάπτοντας σε 

κάθε κόμβο του δένδρου εξαρτήσεων μια λίστα από τελεστές ένωσης 
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 1,..., go op op όπου κάθε τελεστής ένωσης iop εφαρμόζεται στα i-οστά 

στοιχεία των διαφορετικών λιστών του βασικού υπερκύβου δεδομένων. 
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11..44 ΗΗδδιιααδδιικκαασσίίααεεξξόόρρυυξξηηςςααππόόδδεεδδοομμέένναα

Ως εξόρυξη από δεδομένα (Data Mining) ορίζεται η διαδικασία εξαγωγής 

πολύτιμης πληροφορίας κρυμμένης στα δεδομένα που βρίσκονται σε 

αρχιτεκτονήματα δεδομένων, σε σχεσιακές βάσεις ακόμη και σε βάσεις 

δεδομένων επίπεδων αρχείων (flat files). Η κατασκευή ενός αρχιτεκτονήματος 

δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σημαντικό βήμα προεπεξεργασίας 

των δεδομένων που θα δοθούν σαν είσοδο στην διαδικασία εξόρυξης 

πληροφοριών από δεδομένα.

Η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων (Knowledge discovery in

databases – KDD) αναφέρεται σε ολόκληρη την διαδικασία ανακάλυψης 

πολύτιμης γνώσης από μεγάλα αρχιτεκτονήματα δεδομένων. Σύμφωνα με τον 

ορισμό του Fayaad η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων είναι μια 

ντετερμινιστική διαδικασία αναγνώρισης έγκυρων, καινοτόμων, ενδεχομένως 

χρήσιμων και τελικά κατανοητών προτύπων στα δεδομένα [Fayyad96].

Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία από βήματα που 

περιλαμβάνει την συλλογή, την εξέταση και την μοντελοποίηση μεγάλων 

ποσοτήτων δεδομένων για την αποκάλυψη έως πρόσφατα άγνωστων 

προτύπων. Η εξόρυξη από δεδομένα (Data Mining) αποτελεί υποσύνολο της

διαδικασίας KDD και μάλιστα βρίσκεται στον πυρήνα αυτής.

Εικόνα 1.10 Ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων 
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Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί, και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, διάφορες 

τεχνικές και μέθοδοι εξόρυξης από δεδομένα. Σύμφωνα με το είδος της 

γνώσης που εξάγεται και με τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος που καλείται 

να αντιμετωπίσει, η εξόρυξη από δεδομένα περιλαμβάνει διάφορες 

λειτουργίες, με πιο γνωστές την ταξινόμηση (classification), την 

ομαδοποίηση (clustering) και τη συσχέτιση (association). Οι λειτουργίες 

αυτές περιγράφονται συνοπτικά στις παρακάτω υπό-ενότητες. 

11..44..11 ΟΟμμααδδοοπποοίίηησσηη

Η Ομαδοποίηση (clustering) είναι μια περιγραφική διαδικασία που 

ζητούμενο της είναι η αναγνώριση ενός πεπερασμένου συνόλου από 

κατηγορίες ή ομάδες που περιγράφουν τα δεδομένα [Jain et al.1998]. Βασικός 

της στόχος, είναι ο καταμερισμός ενός συνόλου από δεδομένα σε (k)

ομογενείς ομάδες σύμφωνα με ένα κριτήριο ομοιότητας και ο προσδιορισμός 

ενδιαφερόντων κατανομών και προτύπων σε αυτά τα δεδομένα. Ειδικότερα, 

ως cluster ορίζεται ένα σύνολο από δεδομένα τα οποία τείνουν να είναι όμοια

με τα δεδομένα που ανήκουν μέσα στην ίδια ομάδα και ανόμοια με τα 

δεδομένα σε άλλες ομάδες. Το μέτρο ομοιότητας μεταξύ των στοιχείων 

καθορίζεται από μια συνάρτηση απόστασης. Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

συνάρτηση είναι η Ευκλείδεια απόσταση. 

Γενικότερα η διαδικασία της ομαδοποίησης εντάσσεται στην μη εποπτευόμενη 

μάθηση (unsupervised learning) όπου δεν υπάρχουν εκ των προτέρων 

ταξινομημένα δεδομένα ούτε γίνεται διάκριση μεταξύ ανεξάρτητων και 

εξαρτημένων μεταβλητών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίλυση 

προβλημάτων ομαδοποίησης διακρίνονται κατά βάση σε διαμεριστικές και 

ιεραρχικές με πιο αντιπροσωπευτικούς αλγορίθμους για κάθε ομάδα τους k-

means, “Partitioning Around Medoid”, “Clustering Large Applications” και 

BIRCH, CURE, CHAMELEON αντίστοιχα.  

Τα βήματα που ακολουθούνται σε γενικές γραμμές κατά την διαδικασία της 

ομαδοποίησης είναι τα ακόλουθα :
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 Επιλογή των χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η 

ομαδοποίηση. Αν κριθεί αναγκαίο τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να 

υποστούν  προεπεξεργασία, ώστε η πληροφόρηση που θα εξάγουμε από 

αυτά να είναι ποιοτική και αξιόπιστη.

 Επιλογή αλγορίθμου ομαδοποίησης, σύμφωνα με:

α) Μέτρο εγγύτητας (proximity measure) που ποσοτικοποιεί την 

ομοιότητα ή την ανομοιότητα μεταξύ δυο χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων.

β) Κριτήριο ομαδοποίησης που εκφράζεται συνήθως μέσω κάποιας 

συνάρτησης κόστους.

 Έλεγχος Αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

Η ορθότητα των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου ομαδοποίησης 

επαληθεύεται με την χρήση κατάλληλου κριτηρίου και κατάλληλων 

τεχνικών. Κυρίως εκτιμάται κατά πόσο οι κλάσεις που δημιουργήθηκαν από 

την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου έχουν νόημα και κατά 

πόσο δεν δημιουργήθηκαν κατά τυχαίο τρόπο.

 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

11..44..22 ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη

Η ταξινόμηση (classification) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και 

αποτελεσματικές τεχνικές εξόρυξης από δεδομένα που ανήκει στην 

εποπτευόμενη μάθηση (supervised learning). Η διαδικασία της ταξινόμησης 

απαιτεί ένα καλά προσδιορισμένο σύνολο από κλάσεις και ένα σύνολο από 

προταξινομημένα δείγματα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του 

μοντέλου. Συγκεκριμένα, αν ένα σύνολο από δεδομένα δοθούν σαν είσοδο σε 

ένα αλγόριθμο ταξινόμησης, ο αλγόριθμος «μαθαίνει» από το πώς αυτά τα 

δεδομένα έχουν ταξινομηθεί. Το «μαθαίνει» αντιστοιχεί στην δημιουργία ενός 

συνόλου από κανόνες. Στην συνέχεια, βασιζόμενος σε αυτούς τους κανόνες, ο 

αλγόριθμος μπορεί να ταξινομήσει νέα δεδομένα στις προκαθορισμένες 

κλάσεις (classes).
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Τα βήματα εφαρμογής ενός αλγορίθμου ταξινόμησης είναι απλά. Έστω ένα 

σύνολο από εγγραφές όπου κάθε εγγραφή έχει ήδη ταξινομηθεί σε 

συγκεκριμένη κλάση μα βάση κάποια ιστορικά στοιχεία ή υπάρχουσα γνώση. 

Έτσι υπάρχει ένα πεδίο στην βάση δεδομένων που περιέχει τις τιμές της 

κλάσης. Το σύνολο αυτό αποτελεί το σύνολο εκπαίδευσης (training set) που 

θα δώσει τον ταξινομητή (classifier) με τον οποίο θα ταξινομηθούν νέες 

εγγραφές που η κλάση στην οποία ανήκουν είναι άγνωστη. Η ακρίβεια του 

ταξινομητή ελέγχεται από ένα δεύτερο προταξινομημένο σύνολο που καλείται 

σύνολο ελέγχου(test set).

Οι πιο διαδεδομένοι αλγόριθμοι ταξινόμησης είναι αυτοί που κατασκευάζουν 

δένδρα απόφασης όπως οι ID3, CART, CN2, C45. Στα δένδρα απόφασης κάθε 

διαδρομή από την ρίζα σε ένα τερματικό κόμβο αποτελεί ένα κανόνα 

ταξινόμησης. Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα πεδία της 

αναγνώρισης προτύπων (Pattern Recognition) και μηχανικής μάθησης 

(Machine Learning) είναι τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), ο απλός 

ταξινομητής Bayes (naive Bayes), o k-κοντινότερος γείτονας (k-nearest

neighbor), οι γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms) κ.α.

11..44..33 ΚΚααννόόννεεςςσσυυσσχχέέττιισσηηςς

Ως συσχέτιση (Association) ορίζεται η ανακάλυψη συχνά εμφανιζόμενων 

προτύπων, αλληλεξαρτήσεων, συσχετισμών ή αιτιολογικών δομών μεταξύ των 

πεδίων μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων ή άλλων repositories

πληροφοριών. Δοθείσης μιας συλλογής από αντικείμενα (π.χ. προϊόντα) και 

ενός συνόλου από εγγραφές, κάθε μια από τις οποίες περιέχουν ένα αριθμό 

των αντικειμένων αυτών, η συνάρτηση συσχέτισης είναι μια διαδικασία που 

έχει σαν αποτέλεσμα την εύρεση σχέσεων ή προτύπων που υπάρχουν 

ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα.  Τα πρότυπα αυτά εκφράζονται σε μορφή 

κανόνων (rules) “ΑΒ”, όπως για παράδειγμα «το 72% όλων των εγγραφών 

που περιέχουν τα αντικείμενα Α και Β να περιέχουν επίσης και τα αντικείμενα 
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D,E». Η εξόρυξη συσχετίσεων σε μια βάση δεδομένων εξάγει κανόνες της 

μορφής :

If <condition> then <result> support (%) confidence (%)

Στόχος της ανάλυσης συσχέτισης είναι η εύρεση όλων εκείνων των κανόνων 

συσχέτισης που η αξιοπιστία και η επιβεβαίωση τους υπερβαίνουν κάποια 

προκαθορισμένα κατώφλια ελάχιστης αξιοπιστίας (minconf) και ελάχιστης 

επιβεβαίωσης (minsup). Ως αξιοπιστία (confidence) ορίζεται το ποσοστό των 

εγγραφών που όταν ικανοποιούν το αριστερό μέρος του κανόνα ικανοποιούν 

και το δεξί μέρος του (υπό συνθήκη δεσμευμένη πιθανότητα), ενώ ως 

εμπιστοσύνη (support) ορίζεταιτο ποσοστό των εγγραφών σε όλη την βάση 

που ικανοποιούν το αριστερό μέρος του κανόνα. Το ποσοστό 72% στο 

παραπάνω παράδειγμα αποτελεί τον παράγοντα αξιοπιστίας (confidence

factor) του κανόνα. Ο πιο διαδεδομένος αλγόριθμος κανόνων συσχέτισης είναι 

ο A-Priori στον οποίο βασίζονται και άλλοι αλγόριθμοι.
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο22.. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηηΔΔεεδδοομμέέννωωνν

22 ΕΕιισσααγγωωγγήή

 επιστημονική οπτικοποίηση (Scientific Visualization) και η 

οπτικοποίηση της πληροφορίας (Information Visualization)

δημιουργούν γραφικά μοντέλα και οπτικές αναπαραστάσεις από 

πολυδιάστατα δεδομένα και έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν τους χρήστες 

στην περαιτέρω διερεύνηση των δεδομένων και στην ενόραση των 

πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτά. Η οπτικοποίηση μετατρέπει τη 

συμβολική παρουσίαση σε γεωμετρική επιτρέποντας στους αναλυτές να 

παρατηρούν καλύτερατις προσομοιώσεις και τους υπολογισμούς τους.

Η Οπτική Εξόρυξη Πληροφοριών (Visual Data Mining) αποτελεί ένα ταχέως 

αναπτυσσόμενο πεδίο στην εξερευνητική ανάλυση και στο Data Mining.

Βασίζεται στην συνένωση εννοιών από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως 

μέθοδοι οπτικής παρουσίασης, οπτικοποίηση της πληροφορίας (Information

Visualization), της επιστήμης της αντίληψης (Cognitive Science), της 

μηχανικής μάθησης κ.α..

Αντικειμενικός στόχος του Visual Data Mining είναι η αποτελεσματική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτσι ώστε ο αναλυτής να επωφελείται από 

την οπτική αναπαράσταση και να διακρίνει την πολύτιμη πληροφορία που 

ενδεχομένως να παραβλέπουν οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι. Σύμφωνα με 

ορισμό του Ankerst [Ank01] το Visual Data Mining αποτελεί ένα βήμα στην 

διαδικασία Knowledge Discovery in Databases που χρησιμοποιεί την 

οπτικοποίηση σαν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή και του 

αναλυτή (χρήστη) για την εξαγωγή νέων προτύπων που μπορούν να 

ερμηνευτούν καλύτερα.

Η
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Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης η 

ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων 

αυξάνεται ταχύτητα. Συχνά η αυτόματη ανάλυση των δεδομένων από τους 

υπολογιστές δεν εξάγει ικανοποιητικές λύσεις. Για τον λόγο αυτό είναι 

προτιμότερο να συμπεριληφθεί στην διαδικασία εξόρυξης πληροφορίας ο 

ανθρώπινος παράγων που συνδυάζει την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την 

γνώση του αναλυτή (χρήστη) με τις τεράστιες αποθηκευτικές δυνατότητες και 

την υπολογιστική δύναμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η αντιληπτική 

ικανότητα του ανθρώπου επιτρέπει στον χρήστη να αναλύει περίπλοκα 

γεγονότα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να αναγνωρίζει τα σημαντικότερα 

πρότυπα και να αναλαμβάνει αποφάσεις πιο αποτελεσματικά. 

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν οι αναλυτές και να εμπιστευτούν τους 

εξαγόμενους κανόνες και τα πρότυπα των μεθόδων Data Mining θα πρέπει 

πρώτα να κατανοήσουν πλήρως τα αποτελέσματα τους. Υπάρχουν αρκετά 

πλεονεκτήματα από την ολοκλήρωση των τεχνικών οπτικοποίησης και των 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Σταβασικότερα 

πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται τα εξής:

 η ποιότητα των εξαγόμενων κανόνων είναι καλύτερη όταν αυτοί έχουν 

γίνει αποδεκτοί και από τον χρήστη

 ο αναλυτής κατανοεί καλύτερα τα πρότυπα και συνεπώς εμπιστεύεται τα 

αποτελέσματα τους 

 υπάρχει ανατροφοδότηση της διαδικασίας KDD από τα αποτελέσματα της 

και γίνεται αποδοτικότερος έλεγχος αυτής από τον χρήστη 

 επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου απόκτησης της πληροφορίας. 
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22..11 ΠΠρροοσσεεγγγγίίσσεειιςςσσττοοVViissuuaall DDaattaa MMiinniinngg

Ο Ankerst πρότεινε μια ταξινόμηση των προσεγγίσεων του Visual Data Mining

βασιζόμενος στην ισορροπία και στην ακολουθία μεταξύ του αυτόματου και 

του αλληλεπιδραστικού μέρους στη διαδικασία Data Mining. Έτσι κατέληξε 

στις ακόλουθες 3 προσεγγίσεις:  

 Οπτικοποίηση των δεδομένων

 Οπτικοποίηση του αποτελέσματος [των κανόνων]

 Οπτικοποίηση των ενδιάμεσων βημάτων 

Οπτικοποίηση των δεδομένων

Στην προσέγγιση αυτή, η χρήση τεχνικών οπτικοποίησης γίνεται στα αρχικά 

δεδομένα και έχει σαν στόχο την μείωση των δεδομένων βάσει της 

ανθρώπινης αντίληψης. Η οπτικοποίηση αυτή παρέχει στον αναλυτή τη 

δυνατότητα να ελέγχει την αναζήτηση από την αρχή της διαδικασίας καθώς 

και την δυνατότητα της ανατροφοδότησης (εικόνα 2.1).

Οπτικοποίηση του αποτελέσματος

Στην προσέγγιση αυτή υλοποιείται ο αλγόριθμος και εξάγονται αυτόματα τα 

πρότυπα. Οι τεχνικές οπτικής παρουσίασης χρησιμοποιούνται για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον αναλυτή. Σαν στόχο έχει να 

υποβοηθήσει τον αναλυτή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και όταν αυτά 

δεν κρίνονται ικανοποιητικά να τον βοηθήσει στον καθορισμό διαφορετικών 

παραμέτρων στον αλγόριθμο. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστιάζει 

σεαυτή την προσέγγιση καιπροτείνει μια νέα τεχνική οπτικοποίησης 

των κανόνων που εξάγονται από τη διαδικασία Data Mining.

Οπτικοποίηση των ενδιάμεσων βημάτων 

Αφορά στην ταυτόχρονη εφαρμογή της διαδικασίας Data Mining με

οπτικοποίηση των ενδιάμεσων βημάτων για καλύτερη παρακολούθηση και 

έλεγχο της διαδικασίας. Ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα του Data Mining

αλγορίθμου παρουσιάζεται οπτικά και αν το αποτέλεσμα του δεν είναι 
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ικανοποιητικό υλοποιείται ξανά ο αλγόριθμος με βάση τα νέα στοιχεία που έχει 

στην διάθεση του ο αναλυτής. Βασικός στόχος της προσέγγισης είναι η 

ανεξαρτητοποίηση της υλοποίησης του αλγορίθμου από την εκάστοτε 

εφαρμογή. Ένας αυτοματοποιημένος αλγόριθμος μπορεί να είναι αρκετά 

αποδοτικός σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά σε κάποια άλλη να 

παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες. Καθώς δεν υπάρχει αλγόριθμος 

κατάλληλος για όλες τις εφαρμογές, τα αποτελέσματα από τα ενδιάμεσα 

βήματα λειτουργούν σαν βάση για περαιτέρω ανάλυση κατευθυνόμενη από 

τον χρήστη (εικόνα 2.1).
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Εικόνα 2.1: Προσεγγίσεις στο Visual Data Mining

Η μέθοδος που προτείνουμε στην παρούσα εργασία κατατάσσεται στην 2η 

προσέγγιση, αυτή της οπτικοποίησης του αποτελέσματος από την διαδικασία 

εξόρυξης πληροφορίας είτε αυτή αφορά κανόνες ομαδοποίησης, ταξινόμησης 

ή συσχέτισης. Στα κεφάλαια 3 – 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαθέσιμες 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 22 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη δδεεδδοομμέέννωωνν

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 28

τεχνικές οπτικής παρουσίασης της εξαγόμενης πληροφορίας και στο κεφάλαιο 

6 η προτεινόμενη τεχνική. 

Στο υπόλοιπο της ενότητας παρουσιάζονται οι τεχνικές οπτικοποίησης 

πολυδιάστατων δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων. Προτού συνεχίσουμε κρίνουμε απαραίτητο να ορίσουμε τις 

έννοιες πίνακας και πολυδιάστατα δεδομένα έτσι όπως χρησιμοποιούνται 

στο Data Mining.

ΟΟρριισσμμόόςς11:: Ένας πίνακας δεδομένων αποτελεί μια δομημένη μορφή 

οργανωμένη σε γραμμές και στήλες που εκφράζουν σχέσεις. Συγκεκριμένα, οι 

στήλες αναπαριστούν μεταβλητές και οι γραμμές εγγραφές (καλούνται και n-

διαστάσεων περιπτώσεις). ΣτοData Mining δεν γίνεται πάντα διάκριση μεταξύ 

ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Για το λόγο αυτό οι μεταβλητές 

αναφέρονται ως διαστάσεις και πιο συχνά ως χαρακτηριστικά (attributes).

Επίσης, τα περισσότερα σύνολα δεδομένων είναι n-διαστάσεων. Στην

επιστημονική βιβλιογραφία δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των 

συνόλων χαμηλών ή υψηλών διαστάσεων (πίνακας 2.1).  Το εννοιολογικό 

όριο που έχει τεθεί είναι μεταξύ 3 και 4 χαρακτηριστικών. Βέβαια, για τους 

περισσότερους ανθρώπους η οπτικοποίηση 3D ή 4D συνόλων αποδεικνύεται 

αρκετά πολύπλοκη και είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Στην ουσία, πέρα από τις 

4 διαστάσεις δεν υπάρχει καμία πραγματική διαφορά στο αν οι χρήστες 

χειρίζονται σύνολα 5 ή 50 διαστάσεων[Grin04].

Πλήθος μεταβλητών Πολυπλοκότητα διάστασης
10 Χαμηλή 
100 Μεσαία 
1000 Υψηλή 
> 1000 Πολύ υψηλή 

Πίνακας 2.1: Πολυπλοκότητα διαστάσεων
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22..22 ΚΚααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη ττωωνν ττεεχχννιικκώώνν οοππττιικκήήςςππααρροουυσσίίαασσηηςς
δδεεδδοομμέέννωωνν

Οι Keim και Ankerst [Ank96, Keim00, Keim01] έχουν προτείνει την εξής 

ταξονομία (taxonomy) για τις τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων, η οποία 

δημιουργεί πέντε (5) γενικότερες ομάδες ταξινόμησης αυτών:

 Γεωμετρικές (Geometric)

 Βασιζόμενες σε εικόνες (Icon-based)

 Ιεραρχικές (Hierarchical)

 Βασιζόμενες σε γράφους (Graph based)

 Βασιζόμενες σε εικονοστοιχεία (Pixel Oriented)

 Τεχνικές παραμόρφωσης εικόνας (Distortion Techniques)

Εικόνα 2.2: Τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων

Στις ενότητες 2.2.2 έως 2.2.7 παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο 

αντιπροσωπευτικές τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων σύμφωνα με την 

taxonomy του Keim [Hof99, Hof01, Atk97]. Στην ενότητα 2.2.1 παρατίθενται 

οι σημαντικότερες μέθοδοι μείωσης διαστάσεων για προβολή n-διάστατων 

δεδομένων σε μικρότερες διαστάσεις. Κίνητρο για την αναφορά αυτή υπήρξε 
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το γεγονός ότι οι περισσότερες τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων 

χρησιμοποιούν μεθόδους μείωσης διαστάσεων. 

22..22..11 ΤΤεεχχννιικκέέςςμμεείίωωσσηηςςδδιιαασσττάάσσεεωωνν

Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι η παρουσίαση k-διάστατων δεδομένων στο 

d-διάστατο χώρο όπου d<<k, με στόχο την ευκολότερη αναπαράσταση τους.  

2.2.1.1 Multidimensional Scaling (MDS)

Η Multidimensional Scaling τεχνική χρησιμοποιείται σε πολλά ερευνητικά 

πεδία (φυσική, κοινωνικές επιστήμες, ψυχολογία, έρευνα αγοράς κ.α.) για την 

επίλυση του προβλήματος της «απόστασης» (distance case).

Πρόβλημα Περίπτωσης Απόστασης (Distance Case):

Δοθέντων Ν αντικειμένων και των αποστάσεων μεταξύ τους (για παράδειγμα 

μια N N μήτρα απόστασης ή απλά μια συνάρτηση D(*,*) μεταξύ δυο 

αντικειμένων)

Εύρεση Ν σημείων στο k-διάστατο χώρο

ώστε οι αποστάσεις τους να διατηρούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο αλγόριθμος αυτός έχει σαν σκοπό την εύρεση της υπάρχουσας δομής ενός 

συνόλου δεδομένων βασιζόμενος στην ομοιότητα (similarity) και την 

ανομοιογένεια (dissimilarity) που έχουν τα αντικείμενα μεταξύ τους. 

Απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή της μεθόδου είναι: 

(α) το σύνολο των αντικειμένων, 

(β) οι αποστάσεις μεταξύ τους και 

(γ) η επιθυμητή διάσταση παρουσίασης k.
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Μετά τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων, ο αλγόριθμος απεικονίζει 

κάθε αντικείμενο σε ένα σημείο στον k-διάστατο χώρο με στόχο την 

ελαχιστοποίησης της συνάρτησης stress:
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Όπου ijd είναι η μετρική ανομοιογένειας μεταξύ των αντικειμένων iO  και jO

και îjd  είναι η (Ευκλείδεια) απόσταση μεταξύ των εικόνων τους iP και jP . Η 

συνάρτηση stress δίνει το μέσο όρο του σχετικού λάθους των αποστάσεων επί

του συνόλου των αντικειμένων. 

Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος ξεκινά με μια μαντεψιά και επαναληπτικά την 

βελτιώνει έως το σημείο όπου καμία περαιτέρω βελτίωση δεν είναι εφικτή. 

Αρχικά κάθε αντικείμενο αντιστοιχείται σε ένα k-διάστατο σημείο. Κατόπιν 

υπολογίζεται η απόσταση ενός αντικειμένου από τα υπόλοιπα Ν-1 αντικείμενα 

και σταδιακά μειώνεται το λάθος που υπεισέρχεται με μείωση της συνάρτησης 

stress. Τεχνικά, για την ανανέωση των θέσεων των k-διάστατων σημείων η 

μέθοδος εφαρμόζει τον αλγόριθμο “steepest descent”, δηλαδή αφού 

υπολογίσει μια πρώτη προσέγγιση εφαρμόζει επαναληπτικά την διαδικασία 

μειώνοντας το λάθος. 

Η παραπάνω εκδοχή του MDS αλγορίθμου καλείται Metric Multidimensional

Scaling καθώς οι αποστάσεις δίνονται ως αριθμοί. Γενικεύσεις ή επεκτάσεις 

του βασικού αλγορίθμου έχουν προταθεί από τους Kruskal, Shepard και 

Young.

Η MDS τεχνική ωστόσο παρουσιάζει δυο (2) μειονεκτήματα:

11.. Απαιτεί χρόνο Ο(Ν2) όπου Ν είναι ο αριθμός των αντικειμένων. Έτσι 

καθίσταται μη πρακτική μέθοδος στην περίπτωση μεγάλων συνόλων 

δεδομένων.
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22.. Ο υπολογισμός των αποστάσεων ενός νέου εισαγόμενου αντικειμένου 

καταλήγει να είναι πολύ χρονοβόρος, Ο(Ν) στην καλύτερη περίπτωση. 

Έτσι, η πολυπλοκότητα της απάντησης ενός ερωτήματος στη χειρότερη 

περίπτωση ισοδυναμεί με αυτή της σειριακής αναζήτησης. 

2.2.1.2 Αλγόριθμος Karhunen – Loeve

Μια ειδική περίπτωση είναι η εξαγωγή κάποιων χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων. Όμως ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα χαρακτηριστικά 

μπορεί να εξακολουθούν να είναι πολλά (curse of dimensionality). Η 

περίπτωση αυτή αναφέρεται ως πρόβλημα χαρακτηριστικών.

Πρόβλημα περίπτωσης χαρακτηριστικών (features case)

Δοθέντων Ν διανυσμάτων με n χαρακτηριστικά το καθένα

Εύρεση Ν διανυσμάτων στο k-διάστατο χώρο

τέτοιων ώστε οι αποστάσεις να διατηρούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Ο αλγόριθμος Karhunen–Loeve αναπαριστά σύνολα σημείων που 

παρουσιάζουν μια συσχέτιση μεταξύ τους με χρήση διανυσμάτων. Ο K-L είναι 

βέλτιστος, με την έννοια ότι ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό λάθος 

απεικόνισης του αντικειμένου, όπου ως λάθος ορίζεται η απόσταση μεταξύ του 

n-διάστατου σημείου και της k-διάστατης εικόνας του. 

Ωστόσο, και ο K-L μετασχηματισμός έχει δυο (2) μειονεκτήματα:

11.. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην «περίπτωση της απόστασης» 

22.. Ακόμη και στην «περίπτωση των χαρακτηριστικών», μπορεί να αποδειχθεί 

πολύ αργός για μεγάλα σύνολα δεδομένων (Ν>>!) με πολλά 

χαρακτηριστικά (n>>1).
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2.2.1.3 Τεχνικές ανάκτησης και κατηγοριοποίησης 

Η Μηχανή Ανάκτησης (Retrieval Engine) είναι μια Spatial Access Method

(SAM) η οποία εξ’ ορισμού μπορεί να χειριστεί k-διάστατα σημεία, τετράγωνα 

ή ακόμη και πιο πολύπλοκα σχήματα. Σε αντίθεση με τις τεχνικές 

Multidimensional Scaling και K-L, οι τεχνικές που ανήκουν στη συγκεκριμένη 

κατηγορία δεν προσπαθούν να αντιστοιχήσουν τιμές σε k-διάστατο χώρο αλλά 

να μειώσουν το εύρος αναζήτησης σε μια ερώτηση όπου η απάντηση είναι ένα 

εύρος τιμών. Οι πιο γνωστές μέθοδοι αυτού του είδους κατηγοριοποιούνται 

στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

(α) Μέθοδοι βασισμένες σε δένδρα όπως οι R-tree, R+-tree, hB-tree, P-tree,

R*-tree, Hilbert R-trees

(β) Μέθοδοι που χρησιμοποιούν linear quadtrees (z-ordering, space-filling

curves)

(γ) Μέθοδοι που χρησιμοποιούν grid-files.

2.2.1.4 Αλγόριθμος FastMap

Η βασική ιδέα της τεχνικής αυτής βασίζεται στο ότι κάθε αντικείμενο 

αντιμετωπίζεται σαν ένα σημείο στο k-διάστατο χώρο και μπορεί να 

απεικονιστεί σε αυτό υπολογίζοντας τις αποστάσεις του σε κάθε διάσταση. Η 

πρόκληση βρίσκεται στον υπολογισμό των προβολών από την μήτρα 

αποστάσεων D.

Στη βάση της προτεινόμενης τεχνικής [Fal95] είναι η προβολή των 

αντικειμένων σε μια συγκεκριμένη γραμμή( line), η επιλογή της οποίας είναι 

πολύ σημαντική. Ειδικότερα η γραμμή αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο μεγάλη προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός από τις προβολές 

των άλλων αντικειμένων πάνω της. Για να πραγματοποιηθεί αυτό επιλέγονται 

δυο αντικείμενα aO και bO (που καλούνται pivot objects) και θεωρείται η 

γραμμή που διέρχεται ανάμεσα τὸ υς στο n-διάστατο χώρο. Οι προβολές των 
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αντικειμένων στην γραμμή αυτή υπολογίζονται με χρήση του Νόμου του 

Συνημίτονου(Cosine Law).

ΘΘεεώώρρηημμαα ((CCoossiinnee LLaaww)):: Σε κάθε τρίγωνο a i bO O O , από τον νόμο του 

συνημίτονου: 2 2 2 2 2
, , , , , , , ,2 ( ) / 2b i a i a b i a b i a i a b b i a bd d d x d x d d d d       μπορούμε να 

υπολογίζουμε την απόσταση της προβολής του αντικειμένου από τα δυο 

σημεία της γραμμής στην οποία το προβάλουμε. 

Σταπλεονεκτήματα της εν λόγω τεχνικής συγκαταλέγονται:

11.. Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι Ο(Nk) υπολογισμοί των 

αποστάσεων, μικρότερη από την αντίστοιχη της MDS.

22.. Συμβάλλει με την οπτική παρουσίαση στην εύρεση των κλάσεων στην 

διαδικασία της ομαδοποίησης.

33.. Χρησιμοποιεί τις αποστάσεις των δεδομένων για την απεικόνιση τους και 

συνεπώς δεν απαιτείται κανονικοποίηση για την ορθή παρουσίαση τους. 
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22..22..22 ΓΓεεωωμμεεττρριικκέέςςΤΤεεχχννιικκέέςς

Οι γεωμετρικές τεχνικές (Geometric Techniques) έχουν σαν στόχο την 

εύρεση προβολών πολυδιάστατων δεδομένων στο δισδιάστατο χώρο και 

αναπαριστούν τα δεδομένα ως γραμμές, επιφάνειες, ραβδογράμματα, ή 

διαγράμματα διασποράς. Οι βασικότερες τεχνικές που εμπίπτουν στην 

κατηγορία αυτή περιγράφονται στις ακόλουθες υπό–ενότητες.

2.2.2.1 Scatter-plots πίνακες   

Πρόκειται για ένα πίνακα από διαγράμματα διασποράς(Scatter-Plots) τα

οποία αναπαριστούν τις k διαστάσεις των δεδομένων. Κάθε scatter-plot του 

πίνακα αποτελείται από δυο άξονες (x,y) και παρουσιάζει την κατανομή των 

τιμών για δυο κάθε φορά από τις k μεταβλητές. Συνεπώς δημιουργείται ένας 

k k πίνακας ο οποίος παρουσιάζει ένα διάγραμμα διασποράς για κάθε 

συνδυασμό των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Στην διαγώνιο του πίνακα 

συνήθως παρουσιάζονται ιστογράμματα με τις κατανομές μιας μεταβλητής. 

Εικόνα 2.3: Scatter Plot

Το σημαντικότερο μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι ουσιαστικά τα μισά 

διαγράμματα αποτελούν επαναλήψεις των υπολοίπων. Για παράδειγμα το 

διάγραμμα των μεταβλητών (x,y) αποτελεί την περιστροφή κατά 90ο του 

διαγράμματος των μεταβλητών (y,x). Έτσι, υπάρχει μεγάλη σπατάλη του 
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διαθέσιμου χώρου παρουσίασης. Τα γραφήματα που περιέχουν πληροφορία 

υπολογίζονται από τον τύπο (k2-k)/2, συνεπώς η εκμετάλλευση του χώρου 

της οθόνης είναι μικρότερη από το 50%. 

Επίσης, η τεχνική αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πολυδιάστατη με την 

στενή έννοια, καθώς δεν απεικονίζει όλες τις διαστάσεις (μεταβλητές) του 

συνόλου δεδομένων αλλά ένα συνδυασμό αυτών κάθε φορά.    

2.2.2.2 Τοπογράφημα

Στην τεχνική Landscape (ή Height Map) τα δεδομένα παρουσιάζονται ως 

ένα τοπίο στον τρισδιάστατο χώρο[Wise95]. Η σχετική θέση των δεδομένων 

στο χώρο αναπαριστά σημαντική πληροφορία. Λόγω της ειδικής μορφής, τα 

ακατέργαστα δεδομένα πρέπει να τύχουν συγκεκριμένης επεξεργασίας, η 

οποία θα δημιουργεί την απαραίτητη πληροφορία για την χωρική 

αναπαράσταση τους και θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά τους με το καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

Εικόνα 2.4: Landscape
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2.2.2.3 Τεχνικές προβολής 

Οι τεχνικές προβολής (Projection Views) αναζητούν τις προβολές εκείνες οι 

οποίες θα δώσουν ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα επιλέγεται στον 

k-διάστατο χώρο κάποιο εύρος τιμών που θα προβληθεί και χρωματίζονται οι 

προβολές αυτών στον δισδιάστατο χώρο με ένα συγκεκριμένο χρώμα 

(πρόκειται δηλαδή για συνδυασμό επιλογών και προβολών). Με παρατήρηση 

της κατανομής των χρωμάτων για το συγκεκριμένο εύρος τιμών, εξάγονται 

χρήσιμα συμπεράσματα. 

Εικόνα 2.5: Projection Techniques

2.2.2.4 Hyperslice

Η τεχνική αυτή [Wijk93] παρουσιάζει δυσδιάστατα δείγματα του k-διάστατου 

χώρου και αποτελεί μια πιο εξελιγμένη μορφή του πίνακα διαγραμμάτων 

διασποράς (Scatter-Plots). Χρησιμοποιεί μεθόδους τόσο των scatter-plots όσο 

και της τεχνικής projection views, ωστόσο προτείνει να παρουσιάζονται φέτες 

(slices) από δεδομένα του k-διάστατου χώρου. Το συγκεκριμένο τμήμα 

δεδομένων που θα προβάλλεται κάθε φορά καθορίζεται είτε από τον χρήστη 

είτε από το ίδιο το γράφημα, δυναμικά. 

Η τεχνική Hyperslice έχει σαν βασική υπόθεση ότι ο χρήστης επιθυμεί να δει 

κάθε φορά ένα συγκεκριμένο σημείο και μια περιοχή γύρω από αυτό. Έτσι 
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ορίζει ένα σημείο c που αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ένα 

εύρος τιμών (ακτίνα) w. Αν για παράδειγμα, πρέπει να αναπαρασταθούν 

δεδομένα k διαστάσεων τότε το σημείο c ορίζεται ως 1 2 3( , , ,..., )kc f c c c c . Στον 

πίνακα των scatter-plots παρουσιάζεται η πολυμεταβλητή συνάρτησηf, που 

διατηρεί σταθερές όλες τις μεταβλητές που την προσδιορίζουν εκτός από τις 

δυο μεταβλητές που παρουσιάζονται. Έτσι, αν παρουσιάζονται οι μεταβλητές 

(x,y) τότε το γράφημα θα σχεδιαστεί από την συνάρτηση 3 4( , , , ..., )i i kf x y c c c

όπου με 3, 4,...,ic i k  σταθερές τιμές που προσδιορίζουν το σημείο c και οι xi,

yi λαμβάνουν ως τιμές όλο το πεδίο ορισμού τους. 

Δυστυχώς, όπως και στα scatter plots, το βασικότερο μειονέκτημα αυτής της 

τεχνικής είναι η σπατάλη του διαθέσιμου χώρου στην οθόνη. 

Εικόνα 2.6: Hyperslice
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2.2.2.5 Parallel Coordinates

Όμοια και η τεχνική αυτή [Ins90, Ins00, Ins02] προβάλει τα k-διάστατα 

δεδομένα στον δισδιάστατο χώρο. Αποτελείται από n ισαπέχοντες άξονες οι 

οποίοι είναι παράλληλοι σε έναν από τους άξονες (συνήθως τον άξονα y) και 

οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα n γνωρίσματα ενός συνόλου αντικειμένων. Οι 

άξονες αυτοί είναι ισομήκεις και περιλαμβάνουν όλο το πεδίο τιμών του κάθε 

χαρακτηριστικού που αναπαριστούν. Η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του 

χαρακτηριστικού αναπαρίστανται από το κάτω και το άνω σημείο των κάθετων 

γραμμών, αντίστοιχα. Κάθε εγγραφή από το σύνολο των αντικειμένων 

αντιπροσωπεύεται από μια πολυγωνική γραμμή η οποία τέμνει τον κάθε άξονα 

σε σημείο που αντιστοιχεί στην τιμή της για το συγκεκριμένο γνώρισμα. Οι 

γραμμές που διασταυρώνονται μεταξύ τους αντιστοιχούν σε αρνητικά 

συσχετισμένα χαρακτηριστικά.

Τα μειονεκτήματα της τεχνικής είναι:

1. Το όριο των χαρακτηριστικών που μπορούν να παρουσιαστούν 

ικανοποιητικά είναι έως 20 (παράλληλοι άξονες).

2. Σε περίπτωση μη ορθής επιλογής στη διάταξη των χαρακτηριστικών, η 

οπτικοποίηση μπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκη.

3. Σε πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων η οπτική παρουσίαση μπορεί να 

καταλήξει σε σωρό που να δυσχεραίνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Εικόνα 2.7: Parallel Coordinates
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2.2.2.6 Circular Parallel Coordinates

Ουσιαστικά, πρόκειται για παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου των 

παράλληλων αξόνων [Hof99]. Αυτό που διαφοροποιεί την τεχνική είναι ότι οι 

άξονες απλώνονται ακτινικά από το κέντρο του κύκλου ως την περίμετρο του. 

Κάθε χαρακτηριστικό αναπαρίσταται από μια ακτίνα, όπου οι μεγαλύτερες 

τιμές του χαρακτηριστικού βρίσκονται στο εξωτερικό τμήμα (κοντά στην 

περίμετρο) και οι μικρότερες στο κέντρο. Μια εγγραφή απεικονίζεται και εδώ 

από μια πολυγωνική γραμμή. Τα μειονεκτήματα της τεχνικής είναι όμοια με 

εκείνα των παράλληλων αξόνων. 

Εικόνα 2.8: Circular Parallel Coordinates

2.2.2.7 Radial Coordinate Visualization

Στην μέθοδο RadViz που αναπτύχθηκε από τον Hofmann [Hof97], όπως και 

στη Circular Segment Technique, η οπτικοποίηση γίνεται σε ένα κύκλο 

όπου n γραμμές εκτείνονται από το κέντρο του κύκλου και καταλήγουν στην 

περίμετρο του όπου υπάρχουν ειδικά σημεία τέλους. Τα σημεία αυτά 

ονομάζονται Dimensional Anchors (DA). Το ένα άκρο ενός spring συνδέεται 

με κάθε DA ενώ το άλλο άκρο με ένα σημείο. 
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Για παράδειγμα, η spring σταθερή Ki έχει την τιμή του i-άξονα του σημείου. 

Στην εικόνα 2.9 παρουσιάζεται η οπτικοποίηση του συνόλου δεδομένων Car

[UCI dataset]. Από το σχήμα παρατηρούμε ότι τα σημεία έλκονται προς την 

διάσταση weight επειδή η διάσταση αυτή έχει μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με 

τις άλλες. Εάν όλες οι n συντεταγμένες έχουν την ίδια τιμή, το σημείο 

βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του κύκλου. Εάν το σημείο είναι ένα μοναδιαίο 

διάνυσμα βρίσκεται στο σταθερό σημείο στην άκρη του κύκλου όπου το spring

για αυτή την διάσταση είναι σταθερό. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής είναι:

 Σημεία με προσεγγιστικά ίσες τιμές για τις συντεταγμένες βρίσκονται κοντά 

στο κέντρο.

 Σημεία με όμοιες τιμές που οι διαστάσεις τους βρίσκονται απέναντι στον 

κύκλο βρίσκονται κοντά στο κέντρο.

 Σημεία που έχουν μια ή δυο τιμές διάστασης μεγαλύτερες από άλλες 

βρίσκονται πιο κοντά σε αυτές τις διαστάσεις. 

 Μια n-διάστατη γραμμή απεικονίζεται σε μια γραμμή.

 Μια σφαίρα απεικονίζεται σε μια έλλειψη

 Ένα n-διάστατο επίπεδο απεικονίζεται σε ένα πολύγωνο.

Εικόνα 2.9: RadViz
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22..22..33 ΤΤεεχχννιικκέέςςββαασσιιζζόόμμεεννεεςςσσεεεειικκόόννεεςς

Η βασική ιδέα αυτών των τεχνικών είναι η παρουσίαση κάθε εγγραφής ως ένα 

συγκεκριμένο γραφικό αντικείμενο όπου οι τιμές των μεταβλητών ανατίθενται 

σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Η ανάθεση είναι τέτοια 

ώστε η συνολική εμφάνιση των αντικειμένων να μεταβάλλεται ως συνάρτηση 

ρύθμισης των τιμών. Κάθε μονάδα αντιπροσωπεύεται από κάποιο εικονίδιο το 

οποίο έχει επιλεγεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες ώστε να εκφράζει τα 

χαρακτηριστικά της κάθε εγγραφής. Παραλλαγές των τεχνικών αυτής της 

κατηγορίας παρουσιάζονται στις υπό-ενότητες 2.2.3.1 έως 2.2.3.5.

2.2.3.1 Πρόσωπα Chernoff

Το 1973, ο Herman Chernoff [Che73] παρουσίασε μια τεχνική οπτικοποίησης 

για την ερμηνεία των τάσεων σε πολυδιάστατα δεδομένα. Η τεχνική αυτή 

θεωρήθηκε αρκετά αποτελεσματική καθώς συνδέει πολυδιάστατα δεδομένα με 

χαρακτηριστικά προσώπου, στα οποία οι άνθρωποι εύκολα μπορούν να 

διακρίνουν τις διαφορές. Στην τεχνική αυτή κάθε εγγραφή αναπαρίσταται από 

ένα πρόσωπο που παρουσιάζεται στο δισδιάστατο χώρο και οι υπόλοιπες 

διαστάσεις αντιστοιχούνται σε διαφορετικά χαρακτηριστικά του προσώπου (για 

παράδειγμασχήμα ματιών, ύψος αυτιών, μήκος μύτης κ.α.)  

Εικόνα 2.10: Πρόσωπα Chernoff (a)
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Εικόνα 2.11: Πρόσωπα Chernoff (b)

Το βασικότερο πλεονέκτημα της τεχνικής που την έκανε και ευρέως γνωστή 

είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τις εκφράσεις του 

προσώπου οπότε το αποτέλεσμα γίνεται εύκολα κατανοητό. Η τεχνική όμως 

παρουσιάζει και δυο σημαντικά μειονεκτήματα. Το μέγεθος των δεδομένων 

που μπορούν να αναπαρασταθούν είναι περιορισμένο ενώ μεγάλος όγκος 

δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε επικάλυψη των εικονιδίων με αποτέλεσμα 

να χαθούν οι μορφές των προσώπων. Επίσης, δεν παρουσιάζει πληροφορίες

για τις πραγματικές τιμές των δεδομένων. 

2.2.3.2 Γραμμικά σχήματα 

Η τεχνική των Γραμμικών Σχημάτων (Stick Figures) μοιάζει με την 

προηγούμενη τεχνική αλλά υπερτερεί ως προς τον όγκο των δεδομένων που 

μπορεί να αναπαραστήσει. Αντί για πρόσωπα χρησιμοποιεί μικρές σε όγκο 

πολυγωνικές γραμμές οι οποίες εμπεριέχουν πληροφορία για τα

χαρακτηριστικά των δεδομένων που παρουσιάζουν μέσα στο σχήμα τους. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ένα δισδιάστατο γράφημα για την απεικόνιση 

των δυο διαστάσεων ενώ οι υπόλοιπες διαστάσεις απεικονίζονται στα 

χαρακτηριστικά της γραμμής όπως, οι γωνίες, το μήκος τμημάτων της 

πολυγωνικής γραμμής, το πάχος τμημάτων γραμμής κ.α. Η τοποθέτηση 

τέτοιων γραμμών στο δισδιάστατο χώρο δημιουργεί πρότυπα τα οποία 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 22 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη δδεεδδοομμέέννωωνν

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 44

παρέχουν πληροφόρηση. Για παράδειγμα, αν όλο το γράφημα έχει 

ομοιόμορφη κατανομή αυτό σημαίνει ότι στην k διάσταση (k>2) υπάρχει μια 

ομοιογένεια στα δεδομένα[Pic88].

Εικόνα 2.12: Stick figure

2.2.3.3 Τεχνική Shape Coding 

Στην τεχνική μορφοποίησης σχήματος(Shape Coding όπως συναντάτε στη 

διεθνή βιβλιογραφία), τα πολυδιάστατα δεδομένα παρουσιάζονται στη μια 

διάσταση και οι υπόλοιπες διαστάσεις αναπαρίστανται από μικρούς πίνακες 

από πεδία όπου το κάθε πεδίο αποτελεί μια διάσταση [Bed90]. Για 

παράδειγμα, αν έχουμε ένα σύνολο δεδομένων με k διαστάσεις, τότε μια 

διάσταση θα αποτελεί την διάσταση με βάση την οποία τοποθετούνται οι 

πίνακες στην οθόνη και οι k-1 διαστάσεις θα αποτελούν πεδία των πινάκων. 

Συνεπώς κάθε εγγραφή αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο k-1 πεδίων. Ο 

τρόπος διευθέτησης των πινάκων στην οθόνη ακολουθεί την λογική 

γεμίσματος της οθόνης γραμμή προς γραμμή. Δηλαδή, τοποθετεί τους πίνακες 

από αριστερά προς τα δεξιά και στην επόμενη γραμμή από δεξιά προς τα 

αριστερά κ.ο.κ.. Για την αναπαράσταση των τιμών των χαρακτηριστικών 

χρησιμοποιούνται αποχρώσεις του γκρι που βασίζονται στη μέση τιμή και στην 

τυπική απόκλιση των τιμών.   
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Εικόνα 2.13: Τεχνική Shape Coding

Εικόνα 2.14: Εφαρμογή τεχνικής Shape Coding σε χρονολογικά δεδομένα 
παρατήρησης της γης από την NASA

2.2.3.4 Έγχρωμη Μορφοποίηση Σχήματος 

Η τεχνική αυτή είναι όμοια με την προηγούμενη και ο όρος με τον οποίο 

συναντάται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι Color Icons [Keim94], [Lev91].

Η διαφορά τους συνίσταται στην χρήση χρωμάτων για την απεικόνιση των 

τιμών των δεδομένων σε αντίθεση με την Shape Icons που χρησιμοποιεί 

αποχρώσεις του γκρίζου. Η τοποθέτηση των πινάκων γίνεται από το κέντρο 
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προς τα έξω. Το βασικότερο πλεονέκτημα και των δυο τεχνικών είναι η 

δυνατότητα απεικόνισης πολλών δεδομένων σε μια και μόνο προβολή.

Εικόνα 2.15: Color Icons

2.2.3.5 TileBars

Η τεχνική αυτή[Hear95] χρησιμοποιείται κυρίως για ανάκτηση κειμένων στο 

διαδίκτυο (text retrieval). Βασικός στόχος είναι η γραφική απεικόνιση της 

ομοιότητας μεταξύ των όρων που έχουν τεθεί μέσω ερωτήματος από τον 

χρήστη και των κειμένων που επιστράφηκαν ως αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα 

απεικονίζονται:

 Το σχετικό μήκος του κειμένου που έχει ανακτηθεί

 Η συχνότητα των λέξεων στο κείμενο

 Η κατανομή μιας λέξης σε σχέση με το κείμενο αλλά και με κάποια άλλη 

λέξη (περίπτωση σύνθετης αναζήτησης).

Το γραφικό αποτέλεσμα βοηθάει το χρήστη να καταλάβει ποια κείμενα 

περιέχουν και σε τι βαθμό αυτό που ζητήθηκε. 

Κατά την διαδικασία εύρεσης των λέξεων, κάθε κείμενο χωρίζεται σε τμήματα 

μέσα στα οποία γίνεται η αναζήτηση της κάθε λέξης που ζητήθηκε από τον 

χρήστη. Τα τμήματα αυτά, για παράδειγμα, μπορεί να είναι οι ενότητες ή οι 

παράγραφοι. Έτσι, κάθε κείμενο αναπαρίσταται από ένα παραλληλόγραμμο 
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(TileBar) το οποίο είναι χωρισμένο σε τόσες γραμμές όσες είναι και οι λέξεις 

(εικόνα 2.16) που ζητήθηκαν και σε τόσες στήλες όσα είναι τα τμήματα στα 

οποία χωρίστηκε αυτό. Ανάλογα με το βαθμό σχέσης κάθε λέξης με κάθε 

τμήμα του κειμένου χρωματίζεται το αντίστοιχο τετράγωνο του 

παραλληλόγραμμου. Το μαύρο χρώμα δηλώνει μεγάλη συσχέτιση ενώ το 

λευκό καμία εμφάνιση του όρου στο συγκεκριμένο τμήμα. 

Εικόνα 2.16: Tilebars

Παράδειγμα:

Η εικόνα 2.17 παρουσιάζει μια εφαρμογή των Tilebars. Ο χρήστης έχει θέσει 

ένα ερώτημα που περιλαμβάνει τις λέξεις {osteoporosis, prevention,

research} (User Query). Η πρώτη γραμμή κάθε Tilebar αντιστοιχεί στο όρο 

“osteoporosis”, η δεύτερη στο όρο “prevention”, και η τρίτη στον όρο 

“research”. Από τα αποτελέσματα γίνεται εμφανές ότι οι 3 όροι εμφανίζονται 

μαζί και σχετικά συχνά στο μέσο του κειμένου. Όμοια και στο δεύτερο έως το 

τέταρτο κείμενο που αν και μικρότερα, ενδιαφέρουν τον χρήστη γιατί 

εμφανίζουν μια συσχέτιση στο κεντρικό τμήμα τους. Τα επόμενα 3 κείμενα 

ενώ είναι μεγάλα σε έκταση εντούτοις δεν έχουν καμία αναφορά για τον όρο 

“osteoporosis” (η πρώτη γραμμή είναι τελείως λευκή). Κατά συνέπεια δεν 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον χρήστη.
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Εικόνα 2.17: Εφαρμογή της τεχνικής Tilebars

22..22..44 ΙΙεερρααρρχχιικκέέςςΤΤεεχχννιικκέέςς

Στις τεχνικές αυτές η οπτικοποίηση των δεδομένων επιτυγχάνεται με χρήση 

μιας ιεραρχικής κατηγοριοποίησης της οθόνης σε υπό–τμήματα. Οι 

σημαντικότερες μέθοδοι που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία είναι οι εξής:

 Dimensional Stacking

 World within Worlds

 Treemap

 Cone Tree

 InfoCube

2.2.4.1 Dimensional Stacking

Στην τεχνική αυτή [LeB90] τα k-διάστατα δεδομένα απεικονίζονται στο 

δισδιάστατο χώρο. Η τεχνική αυτή αφορά κυρίως δεδομένα με ιεραρχική 
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διάταξη.  Ο διαθέσιμος χώρος προβολής τεμαχίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα 

κατώτερα επίπεδα να συνθέτουν το αμέσως ανώτερο επίπεδο (εικόνα 2.18).

Έτσι η διάταξη των διαστάσεων γίνεται από έξω προς τα μέσα. 

Για παράδειγμα, αν έχουμε x επίπεδα ιεραρχίας και n μεταβλητές τότε αν τα 

χαρακτηριστικά 1n  και 2n ορίζουν το κατώτερο επίπεδο ιεραρχίας, τα 

χαρακτηριστικά 3n και 4n  ορίζονται από κοινού από τα χαρακτηριστικά 1n ,

2n όπου 1, 2, 3, 4n n n n n και 2x .

Εικόνα 2.18: Dimensional Stacking [1]

Οι τιμές των δεδομένων αναπαρίστανται με τη χρήση χρωμάτων (εικόνα 

2.19).

Εικόνα 2.19: Dimensional Stacking [2]
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Ένα βασικό μειονέκτημα της τεχνικής είναι ότι απαιτείται ζυγός αριθμός 

χαρακτηριστικών δεδομένου ότι η παρουσίαση πραγματοποιείται στο 

δυσδιάστατο σύστημα αξόνων. 

2.2.4.2 Ενθυλακωμένα διαγράμματα

Η μέθοδος των ενθυλακωμένων διαγραμμάτων(Worlds within worlds),

γνωστή και ως n-Vision [Fei90a], [Fei90b] παρουσιάζει τα δεδομένα στο 

τρισδιάστατο χώρο. Σε κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις παρουσιάζονται 

περισσότερα από ένα γνωρίσματα. Η τεχνική προκειμένου να δημιουργήσει 

όσο το δυνατόν πιο κατανοητό αποτέλεσμα για την αναπαράσταση ενός 

συνόλου γνωρισμάτων τα οποία δεν έχουν την ίδια σύνθεση (multivariate)

παράγει δυναμικά το γράφημα.

Ένας τρόπος μείωσης της πολυπλοκότητας των πολυμεταβλητών 

συναρτήσεων είναι να τεθούν μερικές από τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

σταθερές για μια συγκεκριμένη τιμή τους. Κάθε σταθερή τιμή κάθε 

ανεξάρτητης μεταβλητής αντιστοιχεί σε μια μικρή φέτα του πολυδιάστατου 

χώρου για αυτή την μεταβλητή. Κάνοντας το ίδιο για τις k-2 μεταβλητές 

καταλήγουμε σε ένα τρισδιάστατο γράφημα (2 μεταβλητές και στην τρίτη 

διάσταση το μέγεθος που παρακολουθείται) το οποίο μπορεί εύκολα να 

αναπαρασταθεί με μια τεχνική απεικόνισης γραφημάτων. Τις υπόλοιπες 

μεταβλητές που θέσαμε να είναι σταθερές τις απεικονίζουμε με ένα 

μεγαλύτερο σύστημα 3 αξόνων, μέσα στο οποίο βρίσκεται φωλιασμένο 

(nested) το ήδη σχεδιασμένο γράφημα. 

Ουσιαστικά η τεχνική αυτή υποχρεώνει τον χρήστη να επιλέξει ένα σημείο 

στον πολυδιάστατο χώρο και στην συνέχεια να παρατηρήσει τη συμπεριφορά 

δυο μεταβλητών σε σχέση με αυτό. Η επιλογή ενός νέου σημείου στο 

εξωτερικό σύστημα αξόνων αλλάζει τις τιμές των σταθερών γνωρισμάτων και 

επανασχεδιάζεται το εσωτερικό γράφημα. Η λογική αυτή εφαρμόζεται 
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ακολουθιακά μέχρι να απεικονιστούν όλα τα γνωρίσματα. Στην ουσία 

δημιουργείται ένα αλληλεπιδραστικό master – detail σύστημα. 

Παράδειγμα:

Έστω η συνάρτηση 1 2 3 4 5( , , , , )f x x x x x  όπου τα 1 5...x x  είναι χαρακτηριστικά της 

βάσης και η συνάρτηση f παράγει τις τιμές τους. Θέτουμε σταθερά τα 3 4 5, ,x x x

με τις αντίστοιχες τιμές 3 4 5, ,c c c . Τώρα πρέπει να αναπαρασταθεί η συνάρτηση 

1 2 3 4 5( , , , , )f x x c c c , θέτοντας τις τιμές του x1 στον x άξονα, τις τιμές του x2 στον 

y άξονα και τις τιμές της συνάρτησης στον z άξονα. Οι υπόλοιπες τρεις τιμές 

θα αναπαρασταθούν σε ένα νέο σύστημα τριών αξόνων το οποίο θα 

ενθυλακώνει το μικρότερο ήδη δημιουργημένο γράφημα. Οι τιμές που έχουν 

επιλεγεί για τα γνωρίσματα 3 4 5, ,x x x  εμφανίζονται στο εξωτερικό σύστημα 

αξόνων με μεγαλύτερη γραμματοσειρά. Δυναμικά μπορεί να επιλεγεί ένα νέο 

σύνολο τιμών για τα σταθερά γνωρίσματα και να επανασχεδιαστεί το 

εσωτερικό γράφημα. 

Εικόνα 2.20: Worlds within worlds

Η μέθοδος γίνεται εύκολα κατανοητή από τον χρήστη και του παρέχει την 

δυνατότητα να αλλάζει δυναμικά τα δεδομένα, ωστόσο όσο αυξάνονται οι 

διαστάσεις των δεδομένων καθίσταται πιο πολύπλοκη. Επίσης, δεν παρέχει 
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την δυνατότητα παρακολούθησης όλων των τιμών των δεδομένων 

ταυτόχρονα αφού πάντα παρουσιάζει μια φέτα αυτών στο πολυδιάστατο χώρο.

2.2.4.3 Δενδρική – ενθυλακωμένη παράθεση

Στη δενδρική ενθυλακωμένη παράθεση (Treemap) παρουσιάζονται 

δεδομένα που εμπεριέχουν δομημένη ιεραρχικά πληροφορία [Joh93],

[Shn93]. Σύμφωνα με την μέθοδο η οθόνη τεμαχίζεται σε ενθυλακωμένα 

παραλληλόγραμμα τα οποία αναπαριστούν την ιεραρχική δομή των 

δεδομένων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παραλληλόγραμμου 

παρουσιάζονται από το σχήμα του και το χρώμα γεμίσματος του. 

Οι γενικές ιδιότητες των Treemap διαγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:

 Κάθε κόμβος παιδί περιλαμβάνεται ολοκληρωτικά ή είναι ίσος με τον κόμβο 

πατέρα.

 Δυο παραλληλόγραμμα δυο κόμβων τέμνονται μόνο όταν ο ένας κόμβος 

είναι παιδί του άλλου.

 Κάθε κόμβος καταλαμβάνει μια περιοχή σε αυστηρή σχέση με το βάρος 

του.

 Το βάρος του κάθε κόμβου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του αθροίσματος των 

βαρών των παιδιών του.

Η έννοια βάρος ορίζει το μέγεθος του κάθε αντικειμένου και είναι 

υποχρεωτικός ο ορισμός του. Το βάρος είναι ένα μετρούμενο μέγεθος των 

δεδομένων (π.χ. «αριθμός ωρών» που εργάζεται ένας υπάλληλος). Επίσης, η 

τεχνική χρησιμοποιεί και το χρώμα γεμίσματος για να παρουσιάσει κάποιο 

άλλο μετρούμενο μέγεθος των δεδομένων (π.χ. το ύψος του μισθού).    

Για τον κατακερματισμό του χώρου στην οθόνη έχουν αναπτυχθεί δυο 

οικογένειες αλγορίθμων: 
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(α) slice and dice αλγόριθμοι,

(β) top-down αλγόριθμοι.

Ειδικότερα, 

Slice and dice: σύμφωνα με αυτούς τους αλγορίθμους η οθόνη τεμαχίζεται 

σε παραλληλόγραμμα τα οποία αναπαριστούν αντικείμενα του δένδρου 

επαναλαμβανόμενα αλλάζοντας την κατεύθυνση τεμαχισμού με κάθε αλλαγή 

επιπέδου. Υπάρχουν δυο υπό-κατηγορίες αλγορίθμων, οι φωλιασμένοι 

(nested) όπου το σύνολο των κόμβων παιδιά αφήνει μια μικρή περιοχή 

περιμετρικά (offset) η οποία παρουσιάζει τον πατρικό κόμβο (εικόνα 2.21) και 

οι μη φωλιασμένοι (non nested) όπου οι κόμβοι παιδιά δεν αφήνουν καθόλου 

περιθώρια από τον κόμβο πατέρα και έτσι το διάγραμμα παρουσιάζει μόνο 

τους τερματικούς κόμβους(εικόνα 2.22).

Εικόνα 2.21: Nested

Εικόνα 2.22: Non – Nested
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Top-down: οι αλγόριθμοι αυτοί σχεδιάστηκαν με βάση την ιδέα των δένδρων 

και ακολουθούν παρόμοιο τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων.  

Εικόνα 2.23: Top – down

Η εικόνα 2.24 παρουσιάζει μια αποτύπωση της μεθόδου Tree Map.

Εικόνα 2.24: Tree Map
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2.2.4.4 Cone Trees

Η τεχνική των Κωνικών Δένδρων (Cone Trees) αποτελεί μια εξέλιξη των 

απλών δένδρων και βασικός της στόχος είναι η καλύτερη εκμετάλλευση του 

χώρου για την αναπαράσταση ιεραρχικών δομών δεδομένων [Rob91].

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατων γραφικών, στην οποία κάθε 

αντικείμενο (κόμβος) παρουσιάζεται ως ένα τετράγωνο στην οθόνη (χρήση 

ετικέτας) και όλα τα παιδιά του βρίσκονται κάτω από αυτό σε σχηματισμό 

κώνου. Η ρίζα τοποθετείται στην κορυφή της οθόνης και το επόμενο επίπεδο 

τοποθετείται πιο κάτω με τέτοιο τρόπο ώστε:

 Το τελευταίο επίπεδο του δένδρου να βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της 

οθόνης.

 Το aspect ratio του δένδρου προσδιορίζεται έτσι ώστε όλο το δένδρο να 

παρουσιάζεται στο σύνολο της οθόνης. 

 Κάθε κώνος του δένδρου έχει το ίδιο ύψος (ύψος οθόνης/ σύνολο 

επιπέδων δένδρου).

 Αν η περιγραφή κάποιου κόμβου δεν χωράει στο τετράγωνο που έχει 

οριστεί τότε παρουσιάζεται μόνο όταν επιλεγεί. 

 Όταν επιλεγεί κάποιος τερματικός κόμβος τότε τονίζεται όλο το μονοπάτι 

μέχρι την ρίζα. Αν σε κάποιο επίπεδο ο κόμβος που αντιστοιχεί στο 

επιλεγμένο μονοπάτι βρίσκεται στο πίσω μέρος του κώνου τότε ο κώνος 

περιστρέφεται μέχρις ότου να έρθει στο προσκήνιο ο συγκεκριμένος 

κόμβος.

 Κάθε κώνος μπορεί να περιστρέφεται συνεχώς μέχρι ο χρήστης να βρει τον 

κόμβο που τον ενδιαφέρει.  

Όταν το δένδρο προβάλλεται κατακόρυφα τότε καλείται Cone Tree (εικόνα 

2.25), ενώ όταν προβάλλεται οριζόντια καλείται Cam Tree (εικόνα 2.26).
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Εικόνα 2.25: Cone Tree

Εικόνα 2.26: Cam Tree

Η εισαγωγή της τρισδιάστατης τεχνολογίας στην τεχνική των κλασσικών 

δένδρων βελτιώνει σημαντικά το οπτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, αν 

έχουμε ένα δένδρο με L επίπεδα και ο παράγοντας διακλάδωσης είναι b τότε 

το πλάτος της βάσης θα είναι 1Lb  και το aspect ratio θα είναι 1 /L Lb  . Έτσι 

στα κλασσικά δένδρα το μέγεθός τους αυξάνει εκθετικά όσο μεγαλώνει ο 

παράγοντας διακλάδωσης. Αντίθετα, στο κωνικό δένδρο αναπαρίσταται 

μεγαλύτερος όγκος δεδομένων. 
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2.2.4.5 InfoCube

Ο Πληροφοριακός Κύβος (Information Cube) [Rek93] κάνει χρήση 

τρισδιάστατων γραφικών για αναπαράσταση ιεραρχικής πληροφορίας και 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Αποτελείται από 

ενθυλακωμένους κύβους οι οποίοι αναπαριστούν την ιεραρχική δομή ενώ 

κάθε κύβος αναπαριστά ένα κόμβο – αντικείμενο. Ο ανώτερος ιεραρχικά 

κύβος (πιο εξωτερικός) αναπαριστά τα δεδομένα στο σύνολο τους. Οι κύβοι 

είναι ημιδιαφανείς έτσι ώστε να φαίνονται και οι εσωτερικοί κύβοι. Πάνω σε 

κάθε κύβο υπάρχει μια ταμπέλα που περιγράφει το αντικείμενο που 

παρουσιάζεται. 

Ο κύβος περιστρέφεται για καλύτερη παρουσίαση και διερεύνηση των 

αποτελεσμάτων. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης (Drill Down) για 

περαιτέρω εξέταση των δεδομένων του κατώτερου επιπέδου με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια. Το μέγεθος και το χρώμα ενός κύβου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση κάποιου μεγέθους.

Η μέθοδος αυτή οπτικοποίησης μπορεί εύκολα να αναπαραστήσει μεγάλο 

αριθμό κόμβων παιδιών για κάθε πατρικό κόμβο δεδομένου ότι είναι 

υλοποιημένη σε πραγματικό τρισδιάστατο περιβάλλον. Έτσι αν υποθέσουμε ότι 

έχουμε 1.000 κόμβους πρέπει να αναπαρασταθούν 10 αντικείμενα σε κάθε 

διάσταση, δηλαδή 10x10x10 = 1000. Επίσης δεν τίθεται κάποιο όριο στον 

αριθμό των επιπέδων ιεραρχίας αφού υπάρχει η δυνατότητα διάσχισης προς 

τα κάτω στον κύβο. Επομένως τα κατώτερα επίπεδα δεν απαιτείται να 

αναπαρασταθούν από την αρχή αλλά μπορούν να σχηματίζονται σταδιακά. 
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Εικόνα 2.27: Info Cube

22..22..55 ΤΤεεχχννιικκέέςςββαασσιισσμμέέννεεςςσσεεγγρρααφφήήμμαατταα

Οι τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε γραφήματα έχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά που τις διαχωρίζουν από τις προηγούμενες τεχνικές

[Cru94,Bat94,Keim96,Her00]. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

 δεν παρουσιάζουν πληροφορία σε σύνολα αξόνων. Έχουν την δυνατότητα 

να αναπαραστήσουν πολυδιάστατη πληροφορία αλλά χωρίς την χρήση 

τρισδιάστατων αξόνων.

 αποτελούνται από σύνολα ακμών (ευθέων ή καμπύλων) τα οποία ενώνουν 

κόμβους σχηματίζοντας πολυγωνικούς σχηματισμούς γραμμών. 

 απευθύνονται σε δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες συσχέτισης και 

αλληλεξάρτησης. Οι σχέσεις αυτές δηλώνονται μέσω των ακμών που 

σχηματίζονται ανάμεσα στους κόμβους. 

 αποφεύγουν τη διασταύρωση των ακμών. Επιλέγεται πάντα μια διαδρομή 

των γραμμών τέτοια ώστε να μην διασταυρώνονται μεταξύ τους αλλά και 

να μην επικαλύπτουν τα παρουσιαζόμενα σημεία (κόμβους).
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Εκτός αυτών των χαρακτηριστικών τα γραφήματα δίνουν μεγάλη έμφαση 

στον παράγοντα αισθητική (aesthetics). Έτσι δημιουργούνται κάποιοι κανόνες 

αισθητικής οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται. Τέτοιοι κανόνες είναι: 

 τύπος της ακμής μπορεί να είναι ευθεία, πολυγωνική γραμμή ή καμπύλη, 

 ελαχιστοποίηση του αριθμού διασταυρώσεων των γραμμών, 

 βέλτιστη εμφάνιση των συμμετριών (δημιουργία συμμετρικού ή 

ισοζυγισμένου γραφήματος),

 βέλτιστη εμφάνιση των ομάδων (clusters),

 το μέγεθος (ύψος, πλάτος) και ο χρωματισμός των κόμβων,

 ύπαρξη ομοιόμορφης κατανομής των ακμών στο διαθέσιμο χώρο,

 ομοιόμορφο μήκος γραμμών. 

Μια τεχνική που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες μεθόδους 

οπτικοποίησης με γραφήματα είναι η Fisheye View. Σύμφωνα με την τεχνική 

αυτή οι πιο σημαντικοί κόμβοι παρουσιάζονται με μεγάλο μέγεθος και με 

μικρότερες ακμές, ενώ οι μικρότερης σημασίας κόμβοι απεικονίζονται 

μικρότεροι σε όγκο και πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Έτσι παραπάνω χώρος 

που χρειάζονται οι μεγάλοι κόμβοι για να απεικονιστούν εξασφαλίζεται από 

την μικρότερη απεικόνιση των υπολοίπων κόμβων. Η τεχνική αυτή 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην ενότητα των τεχνικών παραμόρφωσης. 

Η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών οπτικοποίησης με χρήση γραφημάτων 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά/κανόνες που προαναφέρθηκαν. Στις 

ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές από τις τεχνικές αυτές. 

2.2.5.1 Ορθογώνιο Γράφημα 

Στο Ορθογώνιο Γράφημα (Orthogonal Graph) οι ακμές είναι είτε ευθείες 

είτε πολυγωνικές με ορθογώνιες γωνίες. Τρεις διαστάσεις απεικονίζονται από 

το ύψος, το χρώμα και το πλάτος του κόμβου (εικόνα 2.28) ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται η συσχέτιση ή η αλληλεξάρτηση των κόμβων.
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Εικόνα 2.28: Ορθογώνιο Γράφημα 

2.2.5.2 Συμμετρικό γράφημα

Το γράφημα αυτό ονομάζεται συμμετρικό (Symmetry Optimized Graph)

καθώς βαρύτητα δίνεται στη συμμετρική εικόνα του γραφήματος. Οι κόμβοι 

είναι έτσι κατανεμημένοι ώστε να παράγεται ένα συμμετρικό αποτέλεσμα. Η 

τοποθέτηση των κόμβων γίνεται με βάση τις υπάρχουσες συσχετίσεις ώστε η 

διασύνδεση τους μέσω των ακμών να μην περιπλέκει το γράφημα. 

Εικόνα 2.29: Συμμετρικό Γράφημα 
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2.2.5.3 Γράφημα βασισμένο σε ομάδες

Στόχος της τεχνικής αυτής (Cluster Optimized) είναι ο εντοπισμός των 

κόμβων που παρουσιάζουν τις περισσότερες συνδυαστικές αλληλοσυσχετίσεις 

και η τοποθέτηση τους σε κάποιο κοινό σημείο ώστε να σχηματίζουν ένα 

cluster.

Εικόνα 2.30: Γράφημα βασισμένο σε ομάδες 

2.2.5.4 Κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα

Η κεντρική ιδέα της Acyclic Graph μεθόδου είναι η δημιουργία ενός 

γραφήματος όπου οι ακμές έχουν την έννοια της κατεύθυνσης. Όπως

φανερώνει και το όνομα της δεν επιτρέπεται η δημιουργία κυκλικών δομών 

μεταξύ των κόμβων. Με την μέθοδο αυτή μπορούν να παρουσιαστούν 

δεδομένα που εμπεριέχουν ιεραρχική πληροφορία.   

Εικόνα 2.31: Κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφημα
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2.2.5.5 Υπεργραφήματα

Τα Υπεργραφήματα (Hypergraphs) ενσωματώνουν τις τεχνικές της 

πολυδιάστατης παρουσίασης και τα πλεονεκτήματα των τρισδιάστατων 

γραφικών. Συγκεκριμένα τα υπεργραφήματα αποτελούνται από τις γνωστές 

ακμές και από ένα νέο είδος ακμών οι οποίοι περιέχουν κανένα ή 

περισσότερους υπό–κόμβους. Επιλέγοντας ένα σύνθετο κόμβο εμφανίζεται 

ένα νέο σύνολο δεδομένων με ακμές και κόμβους οι οποίοι επίσης μπορεί να 

είναι σύνθετοι. 

Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής περιλαμβάνονται:

 Κατηγοριοποίηση δεδομένων καθώς κόμβοι που ανήκουν σε ένα σύνθετο 

κόμβο παρουσιάζουν μια αλληλεξάρτηση με αυτόν.

 Καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου της οθόνης καθώς δεν παρουσιάζονται 

ταυτόχρονα όλα τα δεδομένα.

 Δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης με το χρήστη ο οποίος μπορεί να 

ανοίξει ένα σύνθετο κόμβο με επιλογή του.

 Αποτελεσματικότερη παρουσίαση των δεδομένων με χρήση εικονιδίων και 

λεκτικών για την αναπαράσταση των κόμβων.

Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής των υπεργραφημάτων είναι η 

παρουσίαση της δομής των καταλόγων ενός δίσκου ή της δομής ενός 

καταλόγου που εμπεριέχει web σελίδες. Συγκεκριμένα οι υπέρ-σύνδεσμοι 

(hyperlinks) από μια σελίδα σε μια άλλη παρουσιάζονται μέσω των ακμών ενώ 

η ιεραρχική δομή των καταλόγων μέσω των σύνθετων κόμβων (εικόνα 2.32).
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Εικόνα 2.32: Hypergraphs

22..22..66 ΤΤεεχχννιικκέέςςσσχχεεδδίίαασσηηςςμμεεεειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα

Στις μεθόδους αυτές [Keim00] η αναπαράσταση κάθε τιμής ενός 

χαρακτηριστικού ενός πίνακα αναπαρίσταται από ένα χρωματισμένο 

εικονοστοιχείο (pixel). Ο χρωματισμός επιλέγεται από ένα σταθερό χάρτη 

χρωμάτων και παρουσιάζει την σχετικότητα (relevance) των δεδομένων. Κάθε 

χαρακτηριστικό παρουσιάζεται σε διαφορετικά υπό-παράθυρα στην οθόνη. Με 

την χρήση των εικονοστοιχείων μπορούν να αναπαρασταθούν ως και 

1.000.000 τιμές χαρακτηριστικών. Οι διάφορες τεχνικές που έχουν 

αναπτυχθεί κατά καιρούς διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο τοποθέτησης 

των pixels.

Εικόνα 2.33: Τεχνικές σχεδίασης με εικονοστοιχεία 

Οι τεχνικές κατηγοριοποιούνται σε δυο(2) βασικές ομάδες:
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 Ανεξάρτητες από ερωτήσεις (Query Independent): οι οποίες απλά 

παρουσιάζουν τα δεδομένα. Αλγόριθμοι που εμπίπτουν σε αυτή την ομάδα 

είναι οι εξής:

11.. Απλές τεχνικές (Simple Techniques)

22.. καμπύληγεμίσματοςοθόνης(Space Filling Curve)

33.. επαναληπτικό πρότυπο (Recursive Pattern)

 Εξαρτώμενες από ερωτήσεις (Query Dependent) οι οποίες 

παρουσιάζουν τα δεδομένα βασιζόμενες σε ερωτήσεις του χρήστη. Οι 

αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι:

11.. Spiral technique

22.. Axes technique

33.. Circle segment

2.2.6.1 Τεχνικές ανεξάρτητες από ερωτήσεις 

Η βασική ιδέα των τεχνικών αυτών είναι η παρουσίαση όσο το δυνατόν 

περισσότερων δεδομένων στην οθόνη. Για την τοποθέτηση των pixels στο 

διαθέσιμο χώρο (σε μια διάσταση) έχουν σχεδιαστεί διάφοροι αλγόριθμοι, οι 

πιο γνωστοί από τους οποίους είναι:

Απλές τεχνικές 

Υπάρχουν δυο απλές τεχνικές (Simple Techniques):

Γραμμή προς γραμμή (line by line): όπου σαρώνεται η βάση και τα δεδομένα 

τοποθετούνται σαν εικονοστοιχεία στην οθόνη σειριακά από αριστερά προς τα 

δεξιά και στη συνέχεια στην επόμενη γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά. 

Στήλη προς στήλη (column by column): όμοια με τα παραπάνω μόνο που 

αλλάζει η διαφορά κατεύθυνσης γεμίσματος της οθόνης.
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Καμπύλη  γεμίσματος οθόνης (Peano – Hilbert / Morton)

Στην τεχνική Peano – Hilbert ο κενός χώρος χωρίζεται σε τετράγωνα 

διαστάσεων (2 2 ), 0...maxi i i  . Σε κάθε τέτοιο τετράγωνο υπάρχουν 4 

υπό-τετράγωνα μεγέθους 1 1(2 2 )i i  και αυτό ισχύει επαναληπτικά. Δυστυχώς 

η τεχνική αυτή δεν χρησιμεύει στην ανάγνωση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Εξαιτίας της μη ύπαρξης προσανατολισμού στα αποτελέσματα 

είναι αδύνατη η σύγκριση αποτελεσμάτων. Το μειονέκτημα αυτό λύνεταιμε

την τεχνική Morton (ή αλλιώς z-Curve) στην οποία το γέμισμα έχει μια λογική 

προσανατολισμού ώστε να γίνεται σαφής η κατεύθυνση με την οποία 

τοποθετούνται τα pixels στην οθόνη (εικόνα 2.34).

Εικόνα 2.34: Τεχνικές γεμίσματος οθόνης 

Τεχνική επαναληπτικού προτύπου 

Η βασική ιδέα της τεχνικής αυτής [Ank01] συνίσταται στη δημιουργία εικόνας 

με έμφαση στις κλάσεις (clusters) ενώ ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στο 

χρήστη να επηρεάσει την διάταξη των εικονοστοιχείων στην οθόνη για να 

είναι το αποτέλεσμα πιο κατανοητό. Κάθε χαρακτηριστικό παρουσιάζεται σε 

ένα ξεχωριστό υπό-παράθυρο στο οποίο κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 

αναπαρίσταται από ένα χρωματισμένο εικονοστοιχείο. Για το γέμισμα της 

οθόνης χρησιμοποιείται μια προς τα εμπρός και πίσω διευθέτηση (εικόνα 

2.35):

Αριστερά προς δεξιά → επόμενη γραμμή → δεξιά προς τα αριστερά
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Εικόνα 2.35: Τεχνική επαναληπτικού προτύπου

Η μέθοδος ορίζει δυο μετρικές, την w που αφορά στο πλάτος γραμμών και την 

h η οποία αναφέρεται στον αριθμό γραμμών. Θέτει το διάνυσμα (wi,hi) το 

οποίο ορίζει ένα κύβο μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν w∙h pixels από τα 

οποία το καθένα αναπαριστά μια εγγραφή. 

2.2.6.2 Τεχνικές εξαρτώμενες από ερωτήσεις 

Οι τεχνικές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία παρουσιάζουν τα δεδομένα 

με βάση την απόσταση από κάποια ερώτημα που έχει τεθεί από τον χρήστη.

Για κάθε τιμή κάθε εγγραφής υπολογίζεται η απόσταση από το ερώτημα και 

στη συνέχεια υπολογίζεται η συνολική απόσταση των δεδομένων.  

Συγκεκριμένα έστω ότι έχουμε τα δεδομένα (a1,a2,…,am) και τα ερωτήματα  

(q1,q2,…,qm) οπότε υπολογίζονται οι αποστάσεις (d1,d2,…dm). Κατόπιν γίνεται 

επέκταση των αποστάσεων κατά την συνολικά απόσταση dm+1 και 

προσδιορίζονται τα δεδομένα με τις μικρότερες συνολικές αποστάσεις. Τα 

pixels τοποθετούνται σε ένα σπειροειδή σχηματισμό γύρω από το κέντρο. Για 

την απεικόνιση των αποστάσεων χρησιμοποιούνται χρώματα. 
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Οι πιο γνωστές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί είναι οι εξής:

Spiral

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο τα δεδομένα που είναι πιο κοντά στο ερώτημα 

του χρήστη τοποθετούνται στο κέντρο της οθόνης και τα υπόλοιπα γεμίζουν 

την οθόνη περιμετρικά (εικόνα 2.36). Για κάθε μεταβλητή δημιουργείται ένα 

υπό-παράθυρο στην οθόνη ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. 

Εικόνα 2.36: Spiral Technique

Axes

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται δυο μεταβλητές (i, j) και έχει σαν στόχο 

να δώσει μια εικόνα για τον καταμερισμό των τιμών του πίνακα σε σχέση με 

τις δυο υπό θεώρηση μεταβλητές. Η βασική ιδέα είναι να δοθεί έμφαση στις 

κατευθύνσεις των αποστάσεων των τιμών των μεταβλητών από το ερώτημα 

του χρήστη. Συγκεκριμένα, τίθεται στον άξονα x η μεταβλητή i και στον άξονα 

y η μεταβλητή j. Οι θετικές τιμές (pos) της μεταβλητής i τοποθετούνται στο 

δεξιό τμήμα της οθόνης και οι αρνητικές στο αριστερό ενώ για την μεταβλητή 

j οι θετικές στο κάτω τμήμα της οθόνης και οι αρνητικές στο πάνω. 
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Εικόνα 2.37: Axes Technique

Circle Segment Technique

Στην τεχνική αυτή [Ank96] όλο το σύνολο αναπαρίσταται από ένα κύκλο που 

χωρίζεται σε τμήματα, ένα τμήμα για κάθε χαρακτηριστικό. Σε κάθε τμήμα, 

κάθε τιμή του χαρακτηριστικού παρουσιάζεται από ένα χρωματισμένο 

εικονοστοιχείο. Η διάρθρωση των εικονοστοιχείων ξεκινά από το κέντρο και 

συνεχίζεται προς τα έξω, κάθετα στην γραμμή που διχοτομεί το τμήμα. Η 

λογική της μεθόδου συνίσταται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά που 

βρίσκονται κοντά στο κέντρο βρίσκονται και πιο κοντά. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η καλύτερη σύγκριση των τιμών τους. 

Εικόνα 2.38: Circle Segment Technique
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22..22..77 ΤΤεεχχννιικκέέςςππααρρααμμόόρρφφωωσσηηςςεειικκόόννααςς

Η βασική ιδέα των τεχνικών παραμόρφωσης εικόνας (Distortion

Techniques) είναι η παρουσίαση μέρους των δεδομένων με μεγάλη 

λεπτομέρεια, μειώνοντας αντίστοιχα τον χώρο απεικόνισης για τα υπόλοιπα 

δεδομένα που εμφανίζονται σε χαμηλότερα επίπεδα λεπτομέρειας. Στις 

ακόλουθες υπό-ενότητες γίνεται μια σύντομη αναφορά στις πιο 

αντιπροσωπευτικές τεχνικές  της κατηγορίας. 

2.2.7.1 Fisheye View

Η τεχνική αυτή είναι αρκετά γνωστή και παλιά. Βασικός στόχος της είναι να 

επικεντρώνει στα δεδομένα εκείνα που έχουν την μεγαλύτερη σημασία. 

Ουσιαστικά, τίθενται κάποια βάρη σε κάθε παρουσιαζόμενη μονάδα δεδομένων 

και στη συνέχεια η οπτικοποίηση λαμβάνει υπόψη τα βάρη αυτά στον 

σχεδιασμό των αντικειμένων. Η χρήση της λογικής παραμόρφωσης του 

αποτελέσματος έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου και 

την επικέντρωση της προσοχής του χρήστη στα αντικείμενα που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κέντρο του ενδιαφέροντος 

προσδιορίζεται από συγκεκριμένους αλγόριθμους που έχουν αναπτυχθεί.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι πετυχαίνει παρουσίαση 

του συνόλου των δεδομένων με ταυτόχρονη λεπτομερέστερη παρουσίαση των 

σημαντικότερων αντικείμενων. Από την εικόνα 2.39 γίνεται εμφανής η 

υπεροχή του οπτικού αποτελέσματος της fisheye view στο γράφημα.
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Εικόνα 2.39: Fisheye View

2.2.7.2 Perspective Wall

Η τεχνική αυτή αποτελεί εξέλιξη της τεχνικής Bifocal Lens με την διαφορά 

ότι προσθέτει ακόμη μια διάσταση. Τα βασικά αποτελέσματα ενός ερωτήματος 

που θέτει ο χρήστης παρουσιάζονται στο κέντρο της οθόνης σε ένα μεγάλο 

παραλληλόγραμμο που προσομοιώνει ένα τοίχο και τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται σε δυο τοίχους αριστερά και δεξιά και οι οποίοι δημιουργούν 

μια τρισδιάστατη εντύπωση, μιας και μικραίνουν όσο τα δεδομένα 

απομακρύνονται από τα βασικά αποτελέσματα. Στα σχετικά δεδομένα 

εισάγεται και η τεχνική της παραμόρφωσης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής είναι:

 Όσο απομακρύνονται τα παρουσιαζόμενα δεδομένα από την ενεργή 

επιλογή τόσο μειώνεται το μέγεθος του τοίχου αλλά και η αναπαραγωγή 

τους. Αυτό βοηθάει τον χρήστη να καταλάβει μέσω της οπτικοποίησης ότι 

μειώνεται η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα τους. 

 Όταν επιλεγεί κάποιος τοίχος τότε έρχεται στο προσκήνιο με χρήση 

animation.

 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει το μέγεθος του κεντρικού 

παραλληλόγραμμου στο οποίο περιέχονται τα αναλυτικά δεδομένα.  
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Στην εικόνα 2.40 που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή των αρχείων ενός 

αποθηκευτικού συστήματος ως προς την ημερομηνία τροποποίησης τους 

χρησιμοποιώντας τις γραμμές για να δηλώσει διαφορετικούς τύπους αρχείων. 

Εικόνα 2.40: Perspective Wall

2.2.7.3 Τεχνική Table Lens

Η τεχνική Table Lens [Rao94] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οπτικοποίησης 

πινάκων και γραφημάτων σε μια προβολή. Ουσιαστικά, τα δεδομένα 

οπτικοποιούνται σε ένα πίνακα που όμως οι στήλες του περιέχουν γραφικές 

αναπαραστάσεις. Συνήθως οι μεταβλητές οι οποίες περιέχουν την πληροφορία 

σύμφωνα με την οποία κατηγοριοποιούνται τα δεδομένα ή την πληροφορία με 

βάση την οποία δημιουργείται ιεραρχική δομή παρουσιάζονται με χρήση των 

λεκτικών χαρακτηριστικών τους ενώ οι μεταβλητές που περιέχουν μετρήσιμη 

(αριθμητική πληροφορία) παρουσιάζονται με την μορφή γραφήματος. Ο 

τρόπος αυτός απεικόνισης συμπυκνώνει τα δεδομένα.
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Και η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την τεχνική fisheye view (focus and context)

σύμφωνα με την οποία ο χρήστης μπορεί να λάβει μια πιο αναλυτική 

παρουσίαση των δεδομένων με αντικατάσταση μέρους του γραφήματος από 

τις εγγραφές που το δημιουργούν και οι οποίες παρουσιάζονται σε μορφή 

λογιστικού φύλλου (spreadsheet).

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής έναντι των κλασσικών πινάκων είναι:

 Η αλληλεπίδραση με τον χρήστη

 Η εύκολη μεταλλαγή από συνολικό επίπεδο πληροφόρησης σε πιο 

λεπτομερειακή ανάλυση

 Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τρόπο ώστε να μην χάνει ο χρήστης 

την επαφή του με το συνολικό αποτέλεσμα και να είναι πιο εύκολα 

κατανοητό από απλή εμφάνιση των νούμερων ενός πίνακα.

 Έμφαση σε τμήμα δεδομένων όπου ο χρήστης επικεντρώνει την προσοχή 

του. 

Εικόνα 2.41: Table Lens

2.2.7.4 Τεχνική δένδρων υπερβολικής γεωμετρίας

Η τεχνική των Υπερβολικών Δένδρων (Hyperbolic Trees) αποτελεί μια 

βελτίωση της Fisheye View και υλοποιείται σε περιβάλλον δυο και τριών 

διαστάσεων[Rao95]. Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνική είναι:
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 Χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση ιεραρχικών δομών δεδομένων,

 Το οπτικό αποτέλεσμα βασίζεται στις αρχές της Υπερβολικής γεωμετρίας 

από την οποία πήρε και το όνομα της, 

 Έχει την δυνατότητα απεικόνισης μεγάλου αριθμού δεδομένων.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της είναι:

 Ευχάριστη τεχνική όσον αφορά την απεικόνιση των αποτελεσμάτων

 Παροχή επιπρόσθετης πληροφορίας του μεγέθους των αντικειμένων.

 Ωστόσο η τεχνική μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ασταθής και έχει 

περιορισμένο χώρο. 

Εικόνα 2.42: Hyperbolic Trees

2.2.7.5 Τεχνική Υπέρ– κύβου 

Ο υπερκύβος είναι μια δισδιάστατη φωτογραφία ενός πολυδιάστατου κύβου. Ο 

κύβος αυτός σχηματίζεται από ένα σύνολο ενωμένων παραλληλογράμμων που 

αντιστοιχούν σε κάθε διάσταση συγκεκριμένου μεγέθους και κλίσης. Ένας n-

διάστατος υπέρ-κύβος κατασκευάζεται από n2 γραμμές και n(n-1)/2 πλευρές 

(faces). Στην εικόνα 2.42 παρουσιάζεται ένας απλός υπέρ-κύβος με 5
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διαστάσεις, όπου έχει 52=25 γραμμές και 5(5-1)/2=10 πλευρές. Για κάθε 

γραμμή στον υπέρ-κύβο υπάρχουν n-1 άλλες γραμμές ιδίου μήκους και 

προσανατολισμού. Το μήκος και η κλίση των γραμμών είναι αυθαίρετη. 

Γραμμές ιδίου μήκους και προσανατολισμού ορίζουν ένα σύνολο κατεύθυνσης 

(direction set). Στην εικόνα οι γραμμές 1,2,3,4,5 αποτελούν ένα σύνολο 

κατεύθυνσης ενώ οι γραμμές Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, IV,V δημιουργούν ένα άλλο. Δοθέντος 

ενός συνόλου δεδομένων με πέντε μεταβλητές (x, y, z, w, u) κάθε μεταβλητή 

απεικονίζεται σε μια κατεύθυνση (δεξιά). Έτσι κάθε face του υπέρ- κύβου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιάσει δεδομένα δυο μεταβλητών. 

Εικόνα 2.43: Τεχνική υπέρ – κύβου 
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το κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι βασικότεροι μέθοδοι οπτικής 

παρουσίασης κανόνων ταξινόμησης (Classification Rules) που 

συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Τα πιο γνωστά εμπορικά προγράμματα Data Mining χρησιμοποιούν τεχνικές 

οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης. Στις πιο διαδεδομένες

μεθόδους οπτικοποίησης των κανόνων ταξινόμησης συγκαταλέγονται τα

κλασικά δένδρα απόφασης(Decision Trees) καθώς και παραλλαγές αυτών, οι 

πίνακες (Classification Tables) και οι παράλληλοι άξονες (Parallel

Coordinates).

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αντιπροσωπευτικότερες 

τεχνικές που είτε είναι ενσωματωμένες σε κάποιο γνωστό εμπορικό 

πρόγραμμα είτε έχουν δημοσιευτεί σε ερευνητικές εργασίες.

33..11 MMiinneeSSeett

To εμπορικό σύστημα MineSet της Silicon Graphics αποτελεί ένα 

διαδραστικό σύστημα για Data Mining το οποίο ενσωματώνει τρεις (3) ισχυρές 

τεχνολογίες: την προσπέλαση βάσεων δεδομένων, το αναλυτικό Data Mining

και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων [Bru97]. Υποστηρίζει δε όλα τα 

βήματα της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης, από την προσπέλαση 

δεδομένων και την προετοιμασία τους έως και την οπτικοποίηση των  

αποτελεσμάτων. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική client – server και 

περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία οπτικοποίησης ανάλογα με το μοντέλο

Σ
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εξόρυξης που επιλέγεται από τον αναλυτή (classification/ association/

clustering). Οισυνιστώσεςτου MineSet βασίζονται στην MLC ++ (Machine

Learning library in C++). Απευθύνεται πρωταρχικά σε απλούς χρήστες 

(στελέχη επιχειρήσεων) αλλά και σε επαγγελματίες αναλυτές δεδομένων 

καθώς και σε system integrators [Koh97].

Κάθε αλγόριθμος Data Mining στο MineSet συνοδεύεται από εργαλεία 

οπτικοποίησης που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν 

καλύτερα τα εξαγόμενα μοντέλα. Στην περίπτωση των κανόνων 

ταξινόμησηςη εφαρμογή περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) εργαλεία:

Decision Tree Visualizer,

Option Tree Visualizer,

Decision Tables Visualizer,

Evidence Visualizer.

33..11..11 DDeecciissiioonn TTrreeee VViissuuaalliizzeerr

Η πιο γνωστή οπτικοποίηση των κανόνων ταξινόμησηςστο MineSet είναι τα 

Δένδρα Απόφασης (Decision Trees) μεχρήση του Tree Visualizer. ΤοTree

Visualizer αποτελεί μια γραφική διεπαφή που παρουσιάζειτα αποτελέσματα 

των κανόνων ταξινόμησης σεένα τρισδιάστατο «τοπίο» (landscape) με χρήση 

ιεραρχικά συνδεδεμένων κόμβων1. Μέσω της ανάπτυξης των κόμβων, το 

δένδρο αναλύεταισε χαμηλότερα επίπεδα όπου και παρουσιάζεται μεγαλύτερη 

πληροφορία [Εικόνα3.1].

1 Στην οπτικοποίηση οι κόμβοι αναπαρίστανται ως κύβοι 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 33 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη ΚΚααννόόννωωνν ΤΤααξξιιννόόμμηησσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 80

Εικόνα 3.1:Δένδρο απόφασης συνόλου δεδομένων Adults

Οι κόμβοι του δένδρου αναπαρίστανται σαν κύβοι που πάνω στη βάση τους 

έχουν ράβδους. Το ύψος και το χρώμα των κόμβων εκφράζουν διάφορα 

ποσοτικά στοιχείαπου αφορούν τα δεδομένα. Ειδικότερα,

το ύψος της βάσης αντιστοιχεί στον αριθμό των εγγραφών. Γενικότερα, 

όσο πιο ψηλό είναι το ύψος της βάσης τόσο πιο αξιόπιστη η κατανομή της 

κλάσης σε κάθε κόμβο. 

το χρώμα της βάσης προσδιορίζει την εκτίμηση ακρίβειας του υπό–

δένδρου. Όσο πιο σκούρο το χρώμα τόσο μεγαλύτερη η ακρίβεια 

εκτίμησης. Επιπρόσθετες πληροφορίες όπως το “purity”2 δύναται να 

εμφανίζονται μεχρήση τουδείκτη του ποντικιού.

Σε ό,τι αφορά τις ράβδους που βρίσκονται σε κάθε κόμβο, αναπαριστούν την 

κατανομή των εγγραφών στις κλάσεις. Για παράδειγμα στηνΕικόνα3.2, η ρίζα

του δένδρου εμφανίζει ομοιόμορφη κατανομήκαι στις τρεις (3) κλάσεις[iris-

setosa/ iris-versicolor/ iris-virginica]. Οι κλάσεις διακρίνονται μεταξύ τους με 

χρήση διαφορετικών χρωμάτων.

2 Η παράμετρος “purity” μετρά την λοξότητα της κατανομής
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Κάθε κόμβος διακλαδώνεται έχοντας ένα κλαδί (γραμμή) για κάθε διακριτή 

τιμή του (κατηγορικό χαρακτηριστικό) ή για κάθε διάστημα του εύρους του 

πεδίου τιμών του (συνεχές αριθμητικό χαρακτηριστικό). Οι γραμμές που 

ενώνουν τους κόμβους απεικονίζουν τη σχέση ενός συνόλου δεδομένων με τα 

υποσύνολα του και εμφανίζουν τις τιμές των χαρακτηριστικών. Διακρίνουμε 

δυο (2) είδη κόμβων:

(α) κόμβος απόφασης

(β) κόμβος φύλλο.

Οι κόμβοι απόφασηςεμφανίζουν το υπό εξέταση χαρακτηριστικό σύμφωνα 

με το οποίο θα γίνει η διακλάδωση. ΣτηνΕικόνα3.2, παρουσιάζεται το σύνολο 

δεδομένων “Iris”. Το σύνολο αυτό αποτελείται από τέσσερα (4) 

χαρακτηριστικά: (1) «petal width», (2) «petal length», (3) «sepal width» και 

(4) «sepal length» της οικογένειας των κρίνων σύμφωνα με τα οποία γίνεται 

η ταξινόμηση των κρίνων σε τρεις (3) κλάσεις: «iris-setosa», «iris-versicolor»

ή «iris-virginica». Σύμφωνα με την παρακάτω απεικόνιση, στη ρίζα του 

δένδρου βρίσκεται το χαρακτηριστικό «petal_length». Οι δυο γραμμές που 

πηγάζουν από τη ρίζα καθορίζουν τις τιμές του χαρακτηριστικού: «>2.6» και 

«<=2.6».

Οι κόμβοι φύλλα του δένδρου απόφασης αναπαριστούν τις τιμές του πεδίου 

κλάση. Κάθε διαδρομή από τη ρίζα του δένδρου σε ένα τερματικό κόμβο 

(φύλλο) εκφράζει ένα κανόνα. Στο παράδειγμα της Εικόνα 3.1, όλες οι 

εγγραφές με “petal_length<=2.6” ανήκουν στην κλάση «iris-setosa».
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Εικόνα 3.2 : Δένδρο απόφασης συνόλου δεδομένων Iris.

33..11..22 OOppttiioonn TTrreeee VViissuuaalliizzeerr

Το εργαλείο Option Tree Visualizer αποτελεί μια παραλλαγή του Decision

Tree Visualizer. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δυο τεχνικών συνίσταται 

στη χρήση ενός κόμβου επιλογών(option node). Σε κάθε κόμβοεπιλογών

περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά και ο αναλυτήςεπιλέγει κάθε φορά 

εκείνο με το οποίο θα γίνει η διακλάδωση (Εικόνα 3.3). Βάσει του 

χαρακτηριστικού που έχει επιλεγεί παρουσιάζεται το αντίστοιχο δένδρο. Με 

τον τρόπο αυτό ενσωματώνεται στη μέθοδο και η γνώση πεδίου (domain

knowledge) του αναλυτή.

H ύπαρξη των επιλογώνσεκάθε κόμβοεξυπηρετεί δύο (2) κύριους σκοπούς:

1. συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

τον καθορισμό της κλάσης και παρουσιάζειόλες τιςδυνατές επιλογές. 

Έτσι, μια επιλογή:

γίνεται πιο εύκολα κατανοητή,

βασίζεται και στην εκ των προτέρων γνώση του χρήστη,
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παρουσιάζει τους κανόνες με το μικρότερο λάθος ακρίβειας. 

2. αναλύει κάθε επιλογή περαιτέρω σε ένα υπό-δένδρο και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένας εμπειρογνώμονας (Expert).

Εικόνα 3.3: Option Tree Visualizer

Ωστόσο, η οπτικοποίηση του δένδρου απόφασης με χρήση του Option Tree

παρουσιάζει δυο (2) σημαντικά μειονεκτήματα:

1. ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του είναι 10 με 15 φορές 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο των κλασσικών Decision Trees.

2. η γραφική αναπαράσταση του δένδρου περιλαμβάνει περισσότερους 

κόμβους, που τεχνικά αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο βάθος.
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33..11..33 DDeecciissiioonn TTaabblleess VViissuuaalliizzeerr

Η οπτικοποίηση με χρήση των Decision Tables παρουσιάζει αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά με την οπτικοποίηση των δένδρων απόφασης εντούτοις έχει 

απλή δομή που γίνεται πιο εύκολα κατανοητή από όσους δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τις τεχνικές της Μηχανικής Μάθησης[Koh98, Bec98].

Έχουν ιεραρχική δομή, όπως ακριβώς και τα δένδρα απόφασης, αλλά ο 

διαχωρισμός των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση δυο (2)

χαρακτηριστικά σε κάθε επίπεδο και όχι με ένα(1). Με αυτό τον τρόπο,

σεκάθε επίπεδο ένας πίνακας απόφασης διαχωρίζεται από τις τιμές ενός 

ζεύγους πρόσθετων χαρακτηριστικών για τη δημιουργία ενός νέου πιο 

λεπτομερή πίνακα3.

Η διεπαφή του Decision Tree Visualizer αποτελείται από δυο παράθυρα

(Εικόνα3.4). Στο παράδειγμα των εικόνων που ακολουθούν παρουσιάζεται η 

οπτικοποίηση των κανόνων ταξινόμησης του συνόλου δεδομένων 

“mushroom”.

Εικόνα 3.4: Decision Table Visualizer (1)

3 Η δομή μοιάζει με τη dimensional stacking.
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Στο κεντρικό παράθυρο (παράθυρο αριστερά) εμφανίζεται το επίπεδο 

λεπτομέρειας του πίνακα απόφασης του συνόλουmushroom. Τα ονόματα των 

δυο (2) χαρακτηριστικών καθώς και οι τιμές τους εμφανίζονται κάθε φορά 

στους δυο άξονες του πίνακα. Στην Εικόνα 3.4 αποτυπώνεται το ανώτατο 

επίπεδο λεπτομέρειας του πίνακα απόφασης, στον οποίο επιλέχτηκαντα

χαρακτηριστικά «οσμή» και «χρώμα του σπόρου» καθώς η επιλογή αυτήέχει

την μεγαλύτερη ακρίβεια ταξινόμησης. Για κάθε συνδυασμό των τιμών των 

δυο χαρακτηριστικών [«odor» και «spore_print_color»] εμφανίζεται ένα 

διάγραμμα κατανομής [ορθογώνια πλαίσια]. Το ύψος των διαγραμμάτων 

αναπαριστά τον αριθμό των εγγραφών που έχουν τις τιμέςαυτές και το χρώμα 

τους την κλάση στην οποία ανήκουν. Εάν η βάση (γκρι επιφάνεια) της μήτρας 

είναι πλήρως καλυμμένη με διαγράμματα τότε κάθε συνδυασμός τιμών στο 

επίπεδο αυτό αναπαρίσταται από τα δεδομένα. Όταν η βάση δεν καλύπτεται 

πλήρως τότε υπάρχουν συνδυασμοί για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα. 

Στο δεξί παράθυρο (Label Probability Pane) εμφανίζεται η εκ των προτέρων 

πιθανότητα κάθε κλάσης σε μορφή κυκλικού διαγράμματος (στην περίπτωση 

του συνόλου mushroom, τα μανιτάρια διακρίνονται σε δυο κλάσεις «edible»

και «poisonous»). Η εκ των προτέρων πιθανότητα για μια κλάση ορίζεται ως ο 

αριθμός των εγγραφών που ανήκουν στην κλάση δια τον συνολικό αριθμό 

των εγγραφών. Η κλάση που έχει την μεγαλύτερη εκ των προτέρων 

πιθανότητα εμφανίζεται πρώτη στη διάταξη. 

Όταν η κλάση ενός συνδυασμού τιμών δυο χαρακτηριστικών [“odor = none”

και “spore print color = white”] δεν είναι εμφανής (Εικόνα3.5) τότε αυτό 

αναλύεται περαιτέρω σε ένα κατώτερο επίπεδο (drill down) με την επιλογή 

δυο (2) νέων χαρακτηριστικών, των “population” και “habitat” (Εικόνα3.6).
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Εικόνα3.5: Decision Table Visualizer (2) – Drill Down

Εικόνα3.6: Decision Table Visualizer (3) – αποτέλεσμαDrill Down

Σύμφωνα με τη μέθοδο, όλα τα συνεχή αριθμητικά χαρακτηριστικά

διαχωρίζονται σε διακριτά δοχεία (bins) ούτως ώστε οι κατανομές των 

κλάσεων σε κάθε δοχείο να είναι όσο το δυνατό πιο διαφορετική από τις 

κατανομές σε κάποιο άλλο δοχείο. Επίσης, αριθμητικές τιμές που περιέχουν 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 33 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη ΚΚααννόόννωωνν ΤΤααξξιιννόόμμηησσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 87

ένα πολύ μικρό ποσοστό των δεδομένων μπορούν να απαλειφθούν για 

απλοποίηση της οπτικοποίησης.

Στην περίπτωση κατηγορικών χαρακτηριστικών υπάρχουν τρεις (3) τρόποι 

ανάθεσης των τιμών των χαρακτηριστικών στους δυο άξονες για κάθε επίπεδο 

ιεραρχίας του πίνακα απόφασης: 

(α) αλφαβητική 

(β) αριθμητικήμεβάση τα βάρη των εγγραφών 

(γ) αριθμητική με βάση τη συσχέτιση τους με μια από τις κλάσης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, διερευνάται πόσο καλά ένα κατηγορικό 

χαρακτηριστικό συσχετίζεται με μια συγκεκριμένη κλάση και πως αλληλεπιδρά 

με το άλλο χαρακτηριστικό στην ίδια ιεραρχία. Για παράδειγμα, στην Εικόνα

3.4 τα περισσότερα edible μανιτάρια εμφανίζονται στο κάτω αριστερό μέρος 

της μήτρας καθώς η διάταξη των τιμών έχει γίνει με βάση την ετικέτα 

“edibility”.

Η ανάλυση (drill down) σε ένα κατώτερο επίπεδο ή η σύνοψη (drill up) σε ένα 

ανώτερο επίπεδο παρουσιάζει περισσότερες ή λιγότερες αντίστοιχα

πληροφορίες αναφορικά με το σύνολο εκπαίδευσης. Οι πίνακες απόφασης 

περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό κελιών στο κατώτερο επίπεδο. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση που το σύνολο αποτελείται από 6 χαρακτηριστικά με 8 τιμές 

για κάθε χαρακτηριστικό, τότε απαιτούνται 68=1.679.616 κελιά.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τεχνικής του Decision Table

Visualizer είναι η επιλογή του επιπέδου λεπτομέρειας από τον ίδιο το χρήστη 

καθώς μπορεί να επιλέξει περαιτέρω ανάλυση (drill down) αν αυτό εξυπηρετεί 

τους σκοπούς της ανάλυσης του. Τα γραφικά για τα κατώτερα επίπεδα δεν 

υπολογίζονται έως ότου υποβληθεί αίτημα από το χρήστη για ανάλυση. Η 

τεχνική αυτή είναι πιο αποτελεσματική στην περίπτωση που το πλήθος των 

τιμών των δυο χαρακτηριστικών είναι ίδιο σε κάθε επίπεδο. 
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Παράδειγμα:

Έστω το σύνολο δεδομένων που περιέχειπροσωπικά στοιχεία εργαζομένων 

και ζητείται ο καθορισμόςτων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο του 

μισθού τους. Το ακαθάριστο εισόδημα διαχωρίζεται σε τρία(3) δοχεία (bins):

(α) εισόδημα μικρότερο των 20.000, (β) εισόδημα μεταξύ 20.000-60.000 και 

(γ) άνω των 60.000 (Εικόνα 3.7). Καθώς η ετικέτα της κλάσης είναι 

αριθμητικό χαρακτηριστικό, χρησιμοποιείται ένα συνεχές φάσμα για το 

χρωματισμό των διαφορετικών κλάσεων ενώ δεν απαιτείται η διάταξη τους με 

βάση το χρώμα. Η διάταξη των τιμών των χαρακτηριστικών είναι όμοια σε 

κάθε μήτρα και έχει γίνει με βάση τη συσχέτιση τους με την κλάση 

[ακαθάριστο_ εισόδημα].

Εικόνα3.7: Decision Table Visualizer (3) ΣύνολοAdult – Salary

Στο πρώτο επίπεδο της οπτικοποίησης επιλέγονται τα χαρακτηριστικά 

“relationship” και “sex”, στο δεύτερο τα “occupation” και “education” ενώ στο 

τρίτο τα  “hours worked per week” και “age”. Στο ανώτερο επίπεδο δεν 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο χαρακτηριστικών “relationship”

και “sex”. Με ανάλυση (drill down) στο αμέσως επόμενο επίπεδο κάθε 

διάγραμμα αντικαθιστάται από μια μήτρα με τους συνδυασμούς των τιμών των

χαρακτηριστικών “occupation” και “education”.
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33..11..44 EEvviiddeennccee VViissuuaalliizzeerr

Ο Evidence Visualizer αποτελεί ένα εργαλείο οπτικοποίησηςπου βασίζεται 

στον απλό ταξινομητή κατά Bayes (Naive Bayes). Το βασικότερο 

πλεονέκτημα του ταξινομητή κατά Bayes είναι ότι γίνεται ευκολότερα

κατανοητόςσε όσους δεν είναι συνηθισμένοι με τις μεθόδους της μηχανικής 

μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης[Bec97].

Όπως και στην περίπτωση του Decision Table Visualizer, η διεπαφή του 

Evidence Visualizer αποτελείται από δυο παράθυρα. Στο δεξί παράθυρο

(Label Probability Pane) εμφανίζονται οι εκ των προτέρων πιθανότητες 

κάθε κλάσης. Στην περίπτωση κατηγορικών τιμών, η διάταξη των τιμών του 

πεδίου κλάσης γίνεται σύμφωνα με το μέγεθος τους. Στην περίπτωση 

αριθμητικών τιμών, η διάταξη είναι έμφυτη. Στο αριστερό παράθυρο

(Evidence Pane) εμφανίζονται σειρές από τρισδιάστατα κυκλικά διαγράμματα

(ή διαγράμματα ράβδων). Κάθε σειρά αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό.

Κάθετα τοποθετούνται τα ονόματα των χαρακτηριστικών ενώ οριζόντια οι 

τιμές τους (Εικόνα 3.8). Τα κυκλικά διαγράμματα έχουν ίδιο σχήμα και 

τοποθετούνται στην ίδια σειρά. Το ύψος των διαγραμμάτων φανερώνει τον 

αριθμό των εγγραφών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη τιμή του 

χαρακτηριστικού ενώ το άθροισμα του ύψους των διαγραμμάτων σε κάθε 

γραμμή είναι σταθερό.

Εικόνα 3.8: Evidence Visualizer (1)
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Η διάταξη των τιμών των χαρακτηριστικών εξαρτάται από τον τύπο του 

χαρακτηριστικού (αριθμητικό ή κατηγορικό). Εάν είναι αριθμητικό τότε 

υπάρχει μια φυσική διάταξη των τιμών. Στην περίπτωση κατηγορικών 

υπάρχουν 4 τεχνικές για τη διάταξη των τιμών:

αλφαβητική διάταξη

φθίνουσα ταξινόμηση των τιμών ανάλογα με τον αριθμό των στιγμιότυπων 

έτσι ώστε στο αριστερό άκρο να βρίσκονται οι υψηλότερες τιμές που 

μειώνονται όσο μετακινούμαστε προς τα δεξιά της οθόνης. 

φθίνουσα ταξινόμηση των τιμών ανάλογα με το μέγεθος της υπό συνθήκης 

πιθανότητας για μια συγκεκριμένη ετικέτα. Η μέθοδος αυτή έχει σαν 

αποτέλεσμα την ταξινόμηση ενός χαρακτηριστικού με φυσικό τρόπο.

αυτόματη ομαδοποίηση των τιμών. Εάν συγκεκριμένες τιμές έχουν όμοιες 

υπό συνθήκη πιθανότητες τότε ομαδοποιούνται σε ένα μοναδικό 

διάγραμμα.

Σε περίπτωση που οι τιμές των χαρακτηριστικών είναι συνεχείς αριθμητικές

απαιτείται ο ορισμός κατηγοριών και η μετατροπή των συνεχών αριθμητικών 

τιμών σε διακριτές (discretization) με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται 

η διαφορά μεταξύ γειτονικών διαγραμμάτων. Έτσι, τα χαρακτηριστικά 

διατάσσονται κατά σειρά σημαντικότητας, σύμφωνα με το μέτρο της

Εντροπίας της πληροφορίας(information entropy) το οποίο επιλέγει εκείνο το 

χαρακτηριστικό που οδηγεί σε μια περισσότερο συμπαγή δομή.

Ο Evidence Visualizer έχει δυο προβολές για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του ταξινομητή κατά Bayes, την προβολή 

κυκλικών διαγραμμάτων και την προβολή ραβδογραμμάτων. Κάθε προβολή 

παρουσιάζει τα δικά της ξεχωριστά πλεονεκτήματα, τα οποία αναλύουμε στις 

ενότητες που ακολουθούν.
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3.1.4.1 Προβολή κυκλικών διαγραμμάτων

Η χρησιμότητα των κυκλικών διαγραμμάτων στην οπτικοποίηση 

αποτελεσμάτων είναι αποδεκτή από πολλές επιστημονικές περιοχές. Αποτελεί

δε την βέλτιστη αναπαράσταση πιθανοτήτων αφού επιτρέπει την ταυτόχρονη 

εμφάνιση πολλών πιθανοτικών κατανομών.

Η συγκεκριμένη τεχνική είναι πιο χρήσιμη στον Evidence Visualizer όταν ο 

αναλυτής ενδιαφέρεται για τις κατανομές όλων των κλάσεων, αφού κάθε 

διάγραμμα αναπαριστά την κατανομή των κλάσεων για μια συγκεκριμένη τιμή 

ενός χαρακτηριστικού. Τα μερίδια σε κάθε πίτα (χρήση διαφορετικού 

χρώματος) αναπαριστούντο Evidence.

Ως Evidence ορίζεται η κανονικοποιημένη υπό συνθήκη πιθανότητα της τιμής

ενός χαρακτηριστικού Α, δοθείσης μιας κλάσης Ci από n πιθανές κλάσεις. 

Ειδικότερα, το μέγεθος κάθε μεριδίου που αναπαριστά την κλάση Ci δίνεται 

από τον ακόλουθο τύπο:

Το μέγεθος κάθε μεριδίου αναπαριστά την ποσότητα του evidence για τη

συγκεκριμένη κλάση εάν είναι γνωστό ότι ένα στιγμιότυπο έχει τη 

συγκεκριμένη τιμή χαρακτηριστικού. Αν το μέγεθος των μεριδίων είναι ίδιο,

δηλαδή ο ταξινομητής προσθέτει την ίδια ποσότητα evidence σε όλες τις 

κλάσεις, τότε η τιμή αυτή του χαρακτηριστικού είναι άσχετη, σύμφωνα με το 

μοντέλο του απλού ταξινομητή κατά Bayes (Εικόνα3.8).

3.1.4.2 Προβολή διαγράμματος ράβδου 

Στην προβολή αυτή εμφανίζεται το evidence έναντι της επιλεγμένης κλάσης. 

Το ύψος κάθε ράβδου είναι ανάλογο της ποσότητας –log(P(Aj|Ci) ενώ το ύψος 

της βάσης αναπαριστά το εκ των προτέρων γεγονός, στο οποίο όλες οι ράβδοι
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είναι τοποθετημένες ανάλογα της ποσότητας –log(Ci). Η προβολή αυτή είναι η 

πιο κατάλληλη κατά τημελέτη των ιδιοτήτων μιας συγκεκριμένης κλάσης.

Η καθαρότητα του χρώματος στις ράβδους εκφράζει την εμπιστοσύνη του 

evidence. Το χρώμα γίνεται λιγότερο καθαρό (πιο γκρίζο) αν το διάστημα 

εμπιστοσύνης για το εκτιμώμενο evidence είναι μεγάλο εκφράζοντας ότι η 

εκτίμηση βασίζεται σε μικρό αριθμό εγγραφών. 

Το ύψος μιας ράβδου αντικατοπτρίζει το βαθμό evidence σε σχέση με την 

κλάση που έχει επιλεγεί. Κάθε φορά που επιλέγεται μια διαφορετική κλάση, τα

ύψη και το χρώμα στις μπάρες αλλάζει για να αντικατοπτρίσει την αλλαγή της 

κλάσης. Για παράδειγμα, στην Εικόνα3.9 παρατηρούμε ότι το evidence για 

υψηλούς μισθούς αυξάνεται σύμφωνα με το χαρακτηριστικά: επίπεδο 

μόρφωσης (education), αριθμός ωρών εργασίας (hours worked) και σε 

συγκεκριμένες τιμές επαγγελμάτων(occupation).

Εικόνα 3.9: Evidence Visualizer – Προβολή διαγράμματος ράβδου
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33..22 ΤΤεεχχννιικκέέςςοοππττιικκοοπποοίίηησσηηςςδδέέννδδρροουυααππόόφφαασσηηςς

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικότερες τεχνικές 

οπτικοποίησης ενός δένδρου απόφασης(Decision Tree). Έχουμε ήδη 

περιγράψει σε προηγούμενες ενότητες, δυο (2) τεχνικές οπτικής παρουσίασης 

δένδρου απόφασης, το Decision Tree και το Option Tree Visualizer του 

εμπορικού πακέτου Mineset. Εν συνέχεια, περιγράφονται έξι (6) τεχνικές 

οπτικοποίησης κανόνων ταξινόμησης, που χρησιμοποιούνται επίσης από 

γνωστά εμπορικά προγράμματα. 

33..22..11 IInntteelllliiggeenntt MMiinneerr

Το πρόγραμμα Intelligent Miner της IBM [ΙΒΜ04] μέσω της προβολήςTree

View αναπαριστά το δένδρο απόφασης με τη μορφή ενός πίνακα που στις 

στήλες του απεικονίζονται στατιστικές πληροφορίες(Εικόνα3.10).

Εικόνα3.10: Tree View – Intelligent Miner

Για την οπτική παρουσίαση του εξαγόμενου δένδρου απόφασης 

χρησιμοποιούνται στήλες. Στην πρώτη στήλη του πίνακα (“tree”)
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απεικονίζονται όλοι οι κόμβοι του δένδρου. Κάθε κόμβος αναπαρίσταται από 

μια γραμμή στον πίνακα. Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα εμφανίζουν τα 

χαρακτηριστικά των κόμβων(Εικόνα 3.11). Συγκεκριμένα:

η στήλη “Tree” [1η στήλη]: περιλαμβάνει ένα οριζόντιο διάγραμμα 

ράβδου (ένα σε κάθε γραμμή) που εμφανίζει την κατανομή των εγγραφών

στον συγκεκριμένο κόμβο. Οι κλάσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα 

ενώ το μερίδιο ενός χρώματος αναπαριστά το ποσοστό των εγγραφών που 

ανήκουν σεκάθε κλάση. Δίπλα από το διάγραμμα εμφανίζεται η συνθήκη

βάσει της οποίας οι εγγραφές ταξινομήθηκαν στον κόμβο (π.χ. 

revenue_of_contract<912).

η στήλη “Node_ID” [2η στήλη]: φανερώνει τα επίπεδα του δένδρου. Η 

ρίζα του δένδρου έχει ID=1. Έστω ότι ο κόμβος Β είναι το δεύτερο παιδί 

του κόμβου Α. Αν ο κόμβος Α έχει ID=1.2 τότε ο κόμβος Β έχει ID=1.2.2.

Από την στήλη αυτή εύκολα εντοπίζεταιτο μονοπάτι από την ρίζα σε 

οποιοδήποτε κόμβο καθώς και το επίπεδο του δένδρου στο οποίο βρίσκεται 

ο κόμβος.

η στήλη “Score” [3η στήλη]: η στήλη αυτή φανερώνει την κλάση στην 

οποία ανήκουν οι εγγραφές στο συγκεκριμένο κόμβο.

η στήλη “Record Count” [4η στήλη]: εμφανίζει την ποσότητα των 

εγγραφών και το ανάλογο ποσοστό σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό.

Το ποσοστό αυτό οπτικοποιείται με τη χρήση οριζόντιων ιστογραμμάτων.

η στήλη “Purity” [5η στήλη]: δείχνει το ποσοστό των εγγραφών που 

έχουν ταξινομηθεί σωστά στο συγκεκριμένο κόμβο.

η στήλη “Pruned” [6η στήλη]: αποτυπώνει κατά πόσο ένας κόμβος έχει 

κλαδευτείή όχι, μέσω επιλογής του πλαισίου .

Το υπόμνημα “Class Labels” (κάτω μέρους του παραθύρου) εμφανίζει τα 

ονόματα των κλάσεων(στο παράδειγμα της Εικόνα3.10 κλάσεις “yes”, “no”)

και τα χρώματα που έχουν επιλεγεί για κάθε κλάση. Εάν οι τιμές των κλάσεων 

είναι συνεχείς αριθμητικές τότε χρησιμοποιείται κλίμακα χρώματος.
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33..22..22 DDBBMMiinneerr

Το σύστημα DBMiner [DBM2.0, DBM0.8], που αναπτύχθηκε από τηDBMiner

Technology Inc., περιλαμβάνει τρεις (3) μεθόδους οπτικοποίησης του 

δένδρου απόφασης. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται σε μια ιεραρχική τεχνική 

προβολής, η δεύτερη μέθοδος στην προβολή πλέγματος και η τρίτη στην 

προβολή κειμένου. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη μέθοδοςπροκειμένου να αναπαραστήσει ένα δένδρο 

απόφασης υλοποιεί τη δομήτης οργάνωσηςαρχείων σε καταλόγους και υπό–

καταλόγους, όπως και ταπερισσότερα λειτουργικά συστήματα (Εικόνα 3.11).

Συγκεκριμένα, το δένδρο οπτικοποιείται σαν ένα τρισδιάστατο γράφημα με 

ιεραρχική δομή που αποτελείται από κυκλικά διαγράμματα (pie charts) και 

κλαδιά. Κάθε κυκλικό διάγραμμα παρουσιάζει την κατανομή των κλάσεων στο

συγκεκριμένο κόμβο. Κάθε κλάση επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα και η 

ετικέτα της παρουσιάζεται σεπλαίσιο (πάνω δεξιά στο παράθυρο).

Στην αρχική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εμφανίζεται ολόκληρο το 

δένδρο (Εικόνα 3.11). Ο χρήστης μπορεί να αναλύσει περαιτέρω ένα κόμβο 

της επιλογής του (εμφάνιση κόμβων – παιδιών) ή να συνοψίσει (απόκρυψη 

κόμβων – παιδιών) ένα κόμβο της επιλογής του. Έτσι, επιλέγοντας τον κόμβο 

“Education level_High score degree” εμφανίζονται τα αποτελέσματα της 

Εικόνα3.12.
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Εικόνα 3.11: DBMiner – Προβολή καταλόγου(1)

Εικόνα 3.12: DBMiner – Προβολή καταλόγου(2)

Ποσοτικές πληροφορίες όπως η ακρίβεια του κανόνα ταξινόμησης, ο αριθμός 

των εγγραφών σε κάθε κόμβο κ.λπ. εμφανίζονται με τη χρήση του δείκτη του 

ποντικιούως σημειώσεις (Εικόνα3.13).
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Εικόνα 3.13: DBMiner – Προβολή καταλόγου (3)

Η εναλλακτική τεχνική οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων ταξινόμησης του 

DBMiner βασίζεται στη προβολή πλέγματος(Εικόνα 3.14). Στην προβολή 

αυτή κάθε στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό επίπεδο του 

δένδρου ενώ οι κόμβοι του ιδίου επιπέδου τοποθετούνται ο ένας κάτω από τον

άλλο στην ίδια στήλη.

Εικόνα 3.14: DBMiner – προβολή πλέγματος
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Η 3η προβολή που διαθέτει το πρόγραμμαDBMiner είναι η παρουσίαση των 

κανόνων απόφασης if – then σε μορφή κειμένου (Εικόνα 3.15). Η 

προβολή αυτή είναι πιο κατανοητή καθώς παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε μια

οικεία μορφή για τον απλό χρήστη. 

Εικόνα 3.15: DBMiner – προβολή κειμένου

33..22..33 AAnnsswweerr TTrreeee ττηηςςSSPPSSSS

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα εμπορικά προγράμματα ταξινόμησης και 

οπτικοποίησης δένδρων απόφασης είναι το Answer Tree τηςSPSS [Ker02,

SPSS]. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται 4 αλγόριθμοι της μηχανικής 

μάθησης για την εξαγωγή του μοντέλου ταξινόμησης το οποίο οπτικοποιείται 

ως δένδρο. Οι αλγόριθμοι που έχει ο αναλυτής στη διάθεση του είναι:

(α) CHAID (Chi-square automatic interaction detection)

(β) CART (classification and regression trees)

(γ) Quest (quick unbiased efficient statistical tree)

(δ) Exhaustive CHAID.
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Οι αλγόριθμοι αυτοί διαθέτουν μεθόδους για τον χειρισμό άγνωστων 

δεδομένων, τη διακριτοποίηση συνεχών αριθμητικών μεταβλητών, το 

«κλάδεμα» του δένδρου(pruning), καθώς και τον διαχωρισμό των δεδομένων 

σε σύνολο εκπαίδευσης και σύνολο ελέγχου για την αξιολόγηση των 

εξαγόμενων αποτελεσμάτων.

Στην οπτική παρουσίαση, σε κάθε κλαδί του δένδρου εμφανίζεται το όνομα 

και η τιμή του χαρακτηριστικού, βάσει του οποίου γίνεται κάθε φορά η 

διακλάδωση, ενώ σε κάθε κόμβο του δένδρου παρουσιάζονται επιπρόσθετες 

στατιστικής φύσεως πληροφορίες, όπως ο αριθμός των εγγραφών που 

ανήκουν σε κάθε κλάση (ποσοστιαία και αριθμητική τιμή) καθώς και τα 

συνολικά μεγέθη αυτών. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται είτε με μορφή 

πίνακα ή διαγραμμάτων ράβδων ή και με τις δυο τεχνικές σε διαφορετικά 

παράθυρα. 

Μορφή πίνακα Μορφή ράβδων Συνδυασμός & των δυο 

Στην Εικόνα 3.16 παρουσιάζεται η οπτικοποίηση του δένδρου απόφασης του 

AnswerTree για το σύνολο εκπαίδευσης IRIS. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η 

ρίζα και το πρώτο επίπεδο του δένδρου. 
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Εικόνα 3.16: AnswerTree της SPSS

Η διεπαφή του AnswerTree αποτελείται από το «Πατρικό Παράθυρο» (Parent

Window), το οποίο με τη σειρά του περιλαμβάνει άλλα μικρότερου μεγέθους 

παράθυρα: 

Το “Project Window” που εμφανίζει τα 
περιεχόμενα κάθε έργου σε μια ιεραρχική 
δομή

Το “Tree Map Window” που αποτελεί μια 
μικρότερη αναπαράσταση του δένδρου 
απόφασης. Με χρήση του “Tree Map
Window” μπορεί ο χρήστης να μετακινηθεί 
και να εστιάσει καλύτερα σε συγκεκριμένο 
επίπεδο του δένδρου απόφασης, απλά 
επιλέγοντας ένα κόμβο. 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 33 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη ΚΚααννόόννωωνν ΤΤααξξιιννόόμμηησσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 101

Το “Data Viewer” για την προβολή των 
δεδομένων του συνόλου εκπαίδευσης, σε 
ένα συγκεκριμένο κόμβο του δένδρου 
απόφασης. 

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Ευκρινήςπαρουσίαση των αποτελεσμάτων με δυνατότητες επέκτασης ή σύνοψης 

των κλαδιών χωρίς να απαιτείται διαγραφή αυτών από το συνολικό δένδρο
 Για τηνκαλύτερη διαχείριση μεγάλων δένδρων, υπάρχει η δυνατότητα εστίασης σε 

συγκεκριμένα τμήματα του δένδρου 
 Διασύνδεση των κόμβων με διαγράμματα ράβδων και με το αρχικό σύνολο 

εκπαίδευσης
 Δυνατότητα εκτίμησης του μοντέλου με παρουσίαση των διαγραμμάτων κέρδους, 

απόκρισης, ROI (Return On Investment).
ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς

 Αδυναμία παρουσίασης όλου του δένδρου σε μια μόνο προβολή. 

33..22..44 EEnntteerrpprriissee MMiinneerr ττηηςςSSAASS

Η οπτικοποίηση δένδρων απόφασης έχει απασχολήσει αρκετά τις ερευνητικές 

κοινότητες του γραφικού σχεδιασμού και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου –

υπολογιστή. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της αναπαράστασης των 

κανόνων ως ένα δένδρο απόφασης που καλούνται να επιλύσουν είναι η 

αδυναμία προβολής ολόκληρουτου δένδρουστην οθόνη τουυπολογιστή. Το 

σύστημαEnterprise Miner της SAS στην προσπάθεια του να περιορίσει την 

αδυναμία αυτή ενσωμάτωσεστο ήδη υπάρχον μοντέλο του το Tree Viewer

(Εικόνα 3.18) τρεις (3) νέες τεχνικές οπτικοποίησης για τον εντοπισμό 

ενδιαφερόντων κανόνων και προβληματικών διαχωρισμών: την Tree Ring,

την Tree Map και την Icicle Plot (Εικόνα 3.17) [Bar01].
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Εικόνα 3.17: Διαφορετικές απόψεις του δένδρου απόφασης

Στο Tree View της SAS οι κόμβοι περιλαμβάνουν κείμενο ή γραφικές 

παραστάσεις για την απεικόνιση των δεδομένων κάθε κόμβου. Το χρώμα δε 

ενός κόμβου αναπαριστά την ακρίβεια του κανόνα στο συγκεκριμένο επίπεδο. 

Εικόνα3.18: Tree View τηςSAS Miner

Συγκεκριμένα, το σύστημα της SAS περιλαμβάνει 14 διαφορετικά γραφήματα

και πίνακες που εμφανίζονται σε ξεχωριστά παράθυρα (Εικόνα 3.19) που 

συνδέονται μεταξύ τους.  
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Εικόνα 3.19: Enterprise Miner – SAS

3.2.4.1 Tree Ring

To Tree Ring είναι μια τεχνική οπτικοποίησης γεμίσματος χώρου (space-

filling). Παρουσιάζει συνοπτικά την τοπολογία (topology) του δένδρου και το 

μέγεθος των κόμβων του. Κάθε δακτύλιος (ring) αναπαριστά ένα επίπεδο του 

δένδρου με την ρίζα του να βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου(Εικόνα3.20).

Κάθε κόμβος καθορίζεται από ένα μοναδικό συνδυασμό της γωνίας εισόδου,

της γωνίας τέλους, της εξωτερικής και της εσωτερικής ακτίνας. Ο 

χρωματισμός δηλώνειπόσο αμιγής είναι ένας κόμβος. Έτσι ένας αμιγής 

κόμβος χρωματίζεται με κόκκινο ενώ όσο πιο κίτρινο το χρώμα τόσο 

μεγαλύτερη η ανάμειξη τιμών.
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Εικόνα3.20: Tree Ring – SAS

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Αξιοποιείται όλος ο χώρος 
 Καλύτερη χρήση του διαθέσιμου ώρου προβολής

ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Δεν γίνεται εύκολα κατανοητή η οπτικοποίηση από ένα απλό αναλυτή – χρήστη 

3.2.4.2 Tree Map

Και η τεχνική αυτή[Dav98, Shn92] παρουσιάζει την τοπολογία και το μέγεθος 

των κόμβων ενός δένδρου και χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

ιεραρχικής πληροφορίας(Εικόνα 3.21).

Εικόνα 3.21: ΜορφήTree Map
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Κάθε κόμβος αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο που το μέγεθος του είναι 

ανάλογο του μεγέθους του κόμβου (αριθμός εγγραφών), σε σχέση όμως με 

όλους τους προγόνους του. Σύμφωνα με τη ιεραρχία των κόμβων στο δένδρο 

απόφασης ο διαχωρισμός της περιοχής γίνεται κάθετα στα ζυγά επίπεδα και 

οριζόντια στα μονά επίπεδα. Η ρίζα του δένδρου αντιστοιχεί σε ολόκληρο το 

αρχικό ορθογώνιο. Για την επισήμανση των κλάσεων χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά χρώματα ή πρότυπα γεμίσματος. Στην περίπτωση που δυο

γειτονικές περιοχές ανήκουν στην ίδια κλάση τότε απαιτείται η χρήση οριακών 

γραμμών (boundary lines).

Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις μεταξύ του δένδρου απόφασης και 

του treemap διαγράμματος[Joh93]:

(1) Εάν ο κόμβος 1 είναι πρόγονος του κόμβου 2 τότε το φραγμένο 

πλαίσιο (box) του κόμβου 1 περιβάλει πλήρως (ή είναι ίσο) με το 

φραγμένο πλαίσιο του κόμβου2.

(2) Τα πλαίσια (boxes) δυο κόμβων τέμνονται εάν ένας κόμβος είναι 

πρόγονος του άλλου

(3) Οι κόμβοι καταλαμβάνουν μια περιοχή ανάλογη του μεγέθους τους 

(βάρος). Σε κάθε κόμβο αναθέτεται και ένα βάρος. 

(4) Το βάρος ενός κόμβου είναι μεγαλύτερο (ή ίσο) του αθροίσματος των 

βαρών των παιδιών του. 

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Το βασικότερο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι αξιοποιείται ολόκληρος ο χώρος 

σχεδιασμού και δεν υπάρχουν κενά διαστήματα 
ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς

 Δυσκολία στην κατανόηση από το χρήστη που δεν είναι εξοικειωμένος με τα 
γραφικά συστήματα και τις επιστημονικές μεθόδους οπτικοποίησης 

3.2.4.3 Icicle Plot

Σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες τεχνικές, η μέθοδος αυτή δεν είχε 

χρησιμοποιηθεί από κάποια εφαρμογή εξόρυξης από δεδομένα έως το 2001

[Barlow et al]. Στο icicle plot [Kle81] παρουσιάζεται το μέγεθος των κόμβων 
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να είναι ανάλογο με το πλάτος του κόμβου στην οπτική παρουσίαση. Όλοι οι 

κόμβοι έχουν ομοιόμορφο ύψος ενώ μόνο το πλάτος και το επίπεδο εμφάνισης 

τους διαφοροποιείται(Εικόνα 3.22).

Εικόνα 3.22: Tree Map – SAS

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Προσομοιάζει καλύτερα το δενδρόγραμμα και η ιεραρχική δομή του γίνεται 

καλύτερα κατανοητή από το χρήστη 
ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς

 Υπάρχει χώρος που δεν χρησιμοποιείται 

33..22..44..44 ΣΣυυγγκκρριιττιικκήήΑΑννάάλλυυσσηηΜΜεεθθόόδδωωνν

Οι Barlow και Neville στο InfoVis 2001 παρουσίασαν μια συγκριτική ανάλυση 

των 4 ανωτέρω τεχνικών, θέτοντας σαν σημείο σύγκρισης την παραδοσιακή 

παρουσίαση του δένδρου απόφασης, ως δενδρόγραμμα. Στόχος τους ήταν να 

αποδείξουν αν υπάρχει μια πιο «συμπυκνωμένη» προβολή του δένδρου. Ως 

κριτήρια σύγκρισης έθεσαν τα εξής:

(α) την εύκολη και γρήγορη ερμηνεία της τοπολογίας του δένδρου. 

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης θα πρέπει να αντιλαμβάνεται εύκολα τις σχέσεις 

πατέρα–παιδιού καθώς και των παιδιών του ιδίου επιπέδου που είναι έμφυτες 

σε ένα δένδρο. Η τεχνική θα πρέπει να «μεταφέρει» την τοπολογία του 

δένδρου με ακρίβεια και γρήγορα. 
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(β) σύγκριση του μεγέθους των κόμβων. Το μέγεθος ενός κόμβου 

βοηθάει τον αναλυτή να προσδιορίσει κατά πόσο οι κανόνες απόφασης 

δημιουργούν σημαντικές ή ψευδείς ομάδες. 

(γ) την υποκειμενική προτίμηση του χρήστη σε συγκεκριμένες μεθόδους 

οπτικής παρουσίασης. 

Σε2 ξεχωριστά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, συμμετείχαν άτομα από 

διάφορα επιστημονικά πεδία οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με την παρουσίαση 

των δένδρων απόφασης ως δενδρογράμματα αλλά όχι στις νέες 3 τεχνικές

(tree ring, tree map και icicle plot). Για την αξιολόγηση των απαντήσεων 

χρησιμοποιήθηκανεπιπλέον δυο (2) μετρήσεις:

 ο χρόνος απόκρισης(Response Time – RT) και 

 η ακρίβεια της απόκρισης(Response Accuracy – RA).

Ειδικότερα, κατά το πρώτο πείραμα, για τη διερεύνηση της ικανότητας της 

μεθόδου οπτικοποίησης να «μεταφέρει» την τοπολογία του δένδρου, 

εξετάστηκαν 5 ενέργειες: 

11.. το δένδρο είναι binary ή n-ary

22.. το δένδρο είναι συμμετρικό ή ασύμμετρο

33.. εύρεση του κοινού προγόνου δυο κόμβων που βρίσκεται στο 

υψηλότερο επίπεδο 

44.. πλήθος των επιπέδων του δένδρου 

55.. εύρεση τριών μεγάλων φύλλων του δένδρου. 

Αποτελέσματατου Α’ πειράματος:

1. Όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης, το tree map ήταν το πιο αργό. 

Μεταξύ των άλλων δεν υπήρχε σημαντική στατιστική διαφορά. 

2. Όσον αφορά την ακρίβεια απόκρισης, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 

μεταξύ των τριών τεχνικών, του organizational chart, tree ring καιicicle
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plot, ωστόσο η ακρίβεια του tree map ήταν σαφώς μικρότερη από τις 

άλλες (Εικόνα 3.234).

Εικόνα 3.23: Σύγκριση μεθόδων Α’ πειράματος

3. Οι ερωτηθέντες έδειξαν μια σαφή προτίμηση στην παρουσίαση των 

organizational chart και icicle plot ενώ έδειξαν λιγότερη συμπάθεια ως 

προς το tree map. Η υπερίσχυση των icicle plots έναντι των άλλων 

τεχνικών ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι ακολουθούν την ίδια από 

πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά δομή, όμοια με τα 

δένδρα απόφασης, με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι χρήστες. Αντίθετα 

τα tree rings και tree maps απαιτούν από τον αναλυτή αρχικά την 

εκμάθηση του τρόπου ερμηνείας της δομή τους.

Κατά το δεύτερο πείραμα εξαιρέθηκε η τεχνική Tree Map, και για τη 

διερεύνηση της ικανότητας των υπόλοιπων μεθόδων οπτικοποίησης να 

«μεταφέρουν» την τοπολογία του δένδρου, εξετάστηκαν 2 ενέργειες: 

11.. περιγραφή του κόμβου: επιλογή κόμβων ή φύλλων που 

ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια 

22.. απομνημόνευση ενός κόμβου. 

4 IP=Icicle Plot, OC = Organizational Chart, TM=Tree Map, TR= Tree Ring
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Εικόνα 3.24: Σύγκριση μεθόδων Β’ πειράματος 

Αποτελέσματα του Β’ πειράματος:

1. Η Tree Ring μέθοδος είναι πιο αργή για την περιγραφή ενός κόμβου 

ωστόσο είναι η πιο γρήγορη και ακριβής στην απομνημόνευση ενός 

κόμβου. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην μοναδικότητα 

κάθε κόμβου καθώς κάθε κόμβος έχει ένα μοναδικό συνδυασμό γωνίας 

έναρξης, της εξωτερικής και της εσωτερικής ακτίνας.

Συμπερασματικά, από τα δυο πειράματα προέκυψε ότι η τεχνική Tree Map

ήταν η λιγότερο αποτελεσματική για την οπτική παρουσίαση ενός δένδρου 

απόφασης. Οι τεχνικές Organization Chart και Icicle Plot προτιμώνται 

περισσότερο συγκριτικά με την τεχνική Tree Ring.
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33..33 IInntteerrRRiinngg

Η ακτινοειδής, κάλυψης-χώρου τεχνική (Radial Space-Filling technique) για 

την οπτικοποίηση ιεραρχικών δομών, παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα 

έναντι των τεχνικών χρήσης δένδρων[Yan02]. Το βασικότερο πλεονέκτημα 

της είναι η καλύτερη χρήση του διαθέσιμου χώρου προβολής, όπως η τεχνική 

Treemaps, με την διαφορά ότι η ιεραρχική δομή αποδίδεται καλύτερα στις 

RSF τεχνικές. 

Στην κατηγορία αυτή των τεχνικών ανήκει και το εργαλείο InterRing που είναι 

ενσωματωμένο στο σύστημα Xmdv Tool και παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες 

με το Tree Ring της SAS (Εικόνα 3.20).  Οι βασικότεροι κανόνες στους 

οποίους βασίζεται ο σχεδιασμός του InterRing είναι:

Κατώτεροι κόμβοι στην ιεραρχία σχεδιάζονται πιο απομακρυσμένοι από το 

κέντρο.

Οι κόμβοι παιδιά σχεδιάζονται μέσα στο τόξο του πατρικού τους κόμβου

Η γωνία σάρωσης (sweep angle) ενός τερματικού κόμβου είναι ανάλογη 

μιας από τις ιδιότητες του κόμβου, διαφορετικά τίθεται σε ομοιόμορφο 

μέγεθος

Η γωνία σάρωσης ενός μη τερματικού κόμβου είναι η συνάθροιση όλων 

των κόμβων-παιδιών του. 

Στην Εικόνα 3.25 παρουσιάζεται η τεχνική RSF. Τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά της τεχνικής αυτής μαζί με τα εργαλεία πλοήγησης και 

επιλογής που την καθιστούν πιο εύχρηστη σαν προβολή παρουσιάζονται στις 

υπό-ενότητες.
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Εικόνα 3.25: RSF τεχνική

Εργαλεία Πλοήγησης 

Ένα σημαντικό εργαλείο του InterRing είναι η παραμόρφωση των δακτυλίων 

για εμφάνιση μεγαλύτερης λεπτομέρειας. 

Παραμόρφωση (distortion): η διαδικασία μεγέθυνσης ορισμένου μέρους 

της προβολής που ενδιαφέρει τον αναλυτή με διατήρηση ή ακόμη και μείωση 

του χώρου που καταλαμβάνουν τα υπόλοιπα αντικείμενα στην προβολή. 

Η παραμόρφωση βασίζεται στην τεχνική Focus+Context και περιλαμβάνει την 

κυκλική παραμόρφωση και την ακτινοειδή παραμόρφωση. Στην πρώτη 

περίπτωση, το πάχος όλων των επιπέδων στην ιεραρχία θεωρείται σταθερός 

και οι κυκλικές πλευρές (edges) μόνο μετακινούνται. Στη δεύτερη περίπτωση, 

οι κυκλικές πλευρές όλων των κόμβων θεωρούνται σταθερές και μόνο τα 

κυκλικά όρια (boundaries) μεταξύ των επιπέδων είναι κινητά.  
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Εικόνα 3.26: Παραμόρφωση 

Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω εικόνα παρουσιάζεται η ιεραρχία του δένδρου 

απόφασης για το σύνολο εκπαίδευσης Car που περιλαμβάνει 677 συνολικά 

κόμβους. Στην εικόνα 26(α) φαίνεται η αρχική οπτικοποίηση χωρίς 

παραμόρφωση, με το λευκό βέλος να δείχνει την περιοχή ενδιαφέροντος 

(κόμβος) που θέλει να μεγεθύνει ο αναλυτής. Ο κόμβος αυτός έχει δυο παιδιά. 

Στην εικόνα 26(b) φαίνεται το αποτέλεσμα της παραμόρφωσης προς μια 

κατεύθυνση. Ο κόμβος που βρίσκεται δίπλα στον κόμβο ενδιαφέροντος 

συμπιέζεται ώστε να παρέχεται περισσότερος χώρος για τον δεύτερο. Το άλλο 

παιδί δεν επηρεάζεται από την μεταβολή αυτή. Αντίθετα στην εικόνα 26(c) και 

οι δυο γειτονικοί υϊκοί κόμβοι μικραίνουν/ συμπιέζονται στην προβολή.  

Άλλα εργαλεία πλοήγησης που χρησιμοποιεί η τεχνική InterRing είναι τα εξής:

Drill down/ Drill Up: για την εμφάνιση/ απόκρυψη των υϊκών κόμβων με

χρήση του ποντικιού [Εικόνα 3.27 (a) & (b)]

Περιστροφή: για την περιστροφή της προβολής γύρω από το κέντρο της

[Εικόνα 3.27 (c)]

Zooming – Panning: για την μεγέθυνση [ή σμίκρυνση] της γραφικής

αναπαράστασης και την μετακίνηση για την εξέταση λεπτομερειών σε αυτή 

[Εικόνα 3.27 (d)]

Εικόνα 3.27: Εργαλεία πλοήγησης του InterRing
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33..44 VViissuuaall CCooooppeerraattiivvee CCllaassssiiffiiccaattiioonn

Μια τεχνική οπτικοποίησης που oμοιάζει με τα icicle plots παρουσιάστηκε από 

τον Ankerst et.al [Ank99, Ank00, Est01]. Πρόκειται για μια αλληλεπιδραστική 

προσέγγιση ταξινόμησης (cooperative classification), όπου αναλυτής και 

υπολογιστής συνεισφέρουν στο σχηματισμό της οπτικοποίησης. Ο χρήστης 

έχει την γνώση πεδίου που δύσκολα τυποποιείται σε ένα αλγόριθμο και 

αξιολογεί τα αποτελέσματα της ταξινόμησης ενώ ο υπολογιστής παράγει 

αυτόματα πρότυπα και δημιουργεί τις κατάλληλες αναπαραστάσεις των 

προτύπων αυτών. Υπάρχουν 4 διαφορετικά στυλ συνεργασίας για την 

εξαγωγή δένδρων απόφασης που εκτείνονται από την τελείως χειρονακτική 

στην τελείως αυτόματη: (α) χειρονακτική δημιουργία του δένδρου, (β) 

αυτόματη-χειρονακτική, (γ) χειρονακτική-αυτόματη και (δ) απόλυτα 

αυτόματη.  Για παράδειγμα, ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει να κατασκευάσει 

τα ανώτερα επίπεδα του δένδρου με χειρωνακτική επιλογή των 

χαρακτηριστικών και να υλοποιήσει ένα αλγόριθμο ταξινόμησης για να 

επιταχύνει την κατασκευή του συνολικού δένδρου.  

Η Cooperative Classification τεχνική οπτικοποιεί τόσο τα δεδομένα του 

συνόλου εκπαίδευσης όσο και το παραγόμενο δένδρο και βασίζεται στην 

μέθοδο perception-based classification. Στην παρούσα ενότητα θα

περιγράψουμε μόνο την οπτικοποίηση του τελικού δένδρου απόφασης. 

Αυτό που διαφοροποιεί την μέθοδο αυτή από άλλες οπτικοποίησης δένδρων 

απόφασης είναι η ικανότητα της να πραγματοποιεί n-διαχωρισμούς έναντι 

δυαδικών διαχωρισμών. Οι δυο (2) βασικές αρχές της συγκεκριμένης 

οπτικοποίησης είναι:

1. κάθε χαρακτηριστικό του συνόλου οπτικοποιείται σε μια διαφορετική 

περιοχή,

2. κάθε κλάση αναπαρίσταται με διαφορετικό χρώμα. 
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Στην τεχνική αυτή κάθε κόμβος του δένδρου αναπαρίσταται με οπτικοποίηση 

των δεδομένων του χαρακτηριστικού που επιλέγεται κάθε φορά για 

διακλάδωση. Η διάταξη των τιμών ενός χαρακτηριστικού σε κάθε κόμβο 

γίνεται ως ακολούθως: 

(1) Αρχικά κάθε χαρακτηριστικό απεικονίζεται ως μια ράβδος της οποίας το 

ύψος είναι σταθερό ενώ το πλάτος της μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό 

των εγγραφών που περιλαμβάνει. 

(2) Σε κάθε ράβδο οι τιμές ενός χαρακτηριστικού τοποθετούνται σύμφωνα με 

ένα γραμμή-προς γραμμή τρόπο, κατά αύξουσα σειρά και απεικονίζονται ως 

εικονοστοιχεία (pixels) όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.28. Το χρώμα των 

εικονοστοιχείων εξαρτάται από την κλάση στην οποία ανήκουν. Στην Εικόνα 

3.29 παρουσιάζεται η μέθοδος της οπτικοποίησης για την περίπτωση 9 

χαρακτηριστικών (όσες και οι ράβδοι). 

Εικόνα 3.28: Τοποθέτηση των στοιχείων

Εικόνα 3.29: Οπτικοποίηση του συνόλου Shuttle

Κάθε κόμβος αναπαρίσταται με οπτικοποίηση των δεδομένων του 

χαρακτηριστικού που έχει επιλεγεί για το διαχωρισμό του κόμβου. Σε κάθε 

επίπεδο του δένδρου σχεδιάζεται μια ράβδος που αναπαριστά όλους τους 

κόμβους ως εκείνο το επίπεδο. Η ράβδος στο ανώτερο επίπεδο είναι η ρίζα του 
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δένδρου. Οι κάθετες μαύρες γραμμές (split points) σε ένα κόμβο 

αναπαριστούν τα σημεία διαίρεσης των ράβδων. Οι τερματικοί κόμβοι 

δηλώνονται με μια οριζόντια μαύρη γραμμή.  Σε κατώτερα επίπεδα τόσο ο 

αριθμός των εγγραφών όσο και ο αριθμός των εικονοστοιχείων μειώνονται αν 

υπάρχουν τερματικοί κόμβοι (φύλλα) σε ανώτερα επίπεδα. Επίσης, δεδομένα 

που κληρονομούνται από ανώτερα επίπεδα σημειώνονται με λευκές κάθετες 

γραμμές (inherited split point). Πληροφορίες σχετικά με το όνομα του 

χαρακτηριστικού, την τιμή του, την ελάχιστη και την μέγιστη τιμή, και τον 

αριθμό των εγγραφών παρουσιάζονται σαν συμβουλές με τοποθέτηση του 

δείκτη του ποντικιού σε ένα συγκεκριμένο κόμβο. Στην εικόνα 26 φαίνεται το 

δένδρο απόφασης για το σύνολο εκπαίδευσης Segment που περιλαμβάνει 19 

αριθμητικά χαρακτηριστικά, 7 διαφορετικές κλάσεις (χρήση χρωμάτων) και 

2.310 εγγραφές. 

Εικόνα 3.30: Οπτικοποίηση δένδρου απόφασης (σύνολο Segment)

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
Συγκρινόμενη με άλλες τεχνικές οπτικοποίησης δένδρων απόφασης, η τεχνική 
παρουσιάζει το δένδρο απόφασης με ένα εύκολα αντιληπτά τρόπο που παρέχει 
επιπρόσθετες πληροφορίες για:
 Το μέγεθος του κόμβου (αριθμός των εγγραφών που αντιστοιχούν σε κάθε κόμβο)
 Την ποιότητα της διαίρεσης (αμιγές κόμβος)
 Κατανομή της κλάσης (συχνότητα και θέση των στιγμιότυπων εκπαίδευσης όλων 

των κλάσεων)
 Ευκολία στην σύγκριση αποτελεσμάτων 2 ή περισσοτέρων δένδρων σε μια 

προβολή
 Αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το δένδρο κατασκευάστηκε.
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33..55 PPaaiinnttiinnggCCllaassss κκααιιSSttaarrCCllaassss

Οι τεχνικές PaintingClass και StarClass δεν αποτελούν αμιγείς τεχνικές

οπτικοποίησης κανόνων ταξινόμησης αλλά μεθόδους για την κατασκευή, 

την οπτικοποίηση και την καλύτερη εξερεύνηση των δένδρων απόφασης 

[Interactive Visual Classification Method].

Οι τεχνικές αυτές έχουν σαν στόχο να περιορίσουν δυο (2) βασικά 

μειονεκτήματα των κλασσικών αλγοριθμικών δένδρων απόφασης που είναι: 

(1) ο δυαδικός διαχωρισμός των αριθμητικών χαρακτηριστικών, 

(2) η μη παροχή της δυνατότητας επιστροφής σε κάποιο επίπεδο του 

δένδρου κατά την φάση κατασκευής του.

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι κόμβοι του δένδρου απόφασης 

περιλαμβάνουν άλλες μεθόδους οπτικής παρουσίασης αντί για κείμενο ή 

ραβδογράμματα που συνοψίζουν στατιστικά μεγέθη (όπως για παράδειγμα η 

τεχνική AnswerTree).

PaintingClass

Το PaintingClass [Teo03a] αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο Data Mining

που χρησιμοποιεί άλλες τεχνικές οπτικής παρουσίασης των δεδομένων. Για 

την προβολή τωνδεδομένων από τον πολύ-διάστατο χώρο στο δυσδιάστατο,

παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δυο μεθόδων 

προβολής: του Star Coordinates [Kan01] και του Parallel Coordinates

[Ins85] αξιοποιώντας καλύτερα τα πλεονεκτήματα κάθε μιας μεθόδου. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη μέθοδος είναι καλύτερη στην αναπαράσταση 

αριθμητικών χαρακτηριστικών ενώ η δεύτερη στην απεικόνιση κατηγορικών 

χαρακτηριστικών.

Για την οπτικοποίηση του δένδρου απόφασης, η μέθοδος χρησιμοποιεί την 

τεχνική focus&context. Κάθε κόμβος στο PaintingClass αποτελεί ένα 

ξεχωριστό διάγραμμα που απαιτεί αντίστοιχο χώρο στην οθόνη. Στην Εικόνα 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 33 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη ΚΚααννόόννωωνν ΤΤααξξιιννόόμμηησσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 117

3.31παρουσιάζεται το σχηματικό διάγραμμα ενός δένδρου απόφασης. Η 

μέθοδος εστιάζει σε μια συγκεκριμένη προβολή, που καλείται «τρέχουσα 

προβολή» (current projection) και η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο 

της οθόνης και τοποθετείται στο άνω δεξί τμήμα της(το τετράγωνο (3) στην 

εικόνα). Το υπόλοιπο δένδρο απεικονίζεται σαν περιβάλλον (context)

προκειμένου να παρέχει στον χρήστη την αίσθηση σε ποιο επίπεδο του 

δένδρου βρίσκεται.

Οι κόμβοι που βρίσκονται πιο κοντά στον υπό εστίαση κόμβο, καταλαμβάνουν 

μεγαλύτερο χώρο γιατί είναι πιο σχετικοί και το περιεχόμενο τους 

ενδεχομένως παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον (στην εικόνα το (2) και το 

(4)). Οι πρόγονοι του κόμβου τοποθετούνται σε μια σειρά στα αριστερά του 

τρέχοντος κόμβου. Η γραμμή που περιλαμβάνει τον υπό εξέταση κόμβο και 

τους προγόνους του καλείται “ancestor line”. Οι απόγονοι του κόμβου 

τοποθετούνται κάτω από τον τρέχων κόμβο(descendents line). Ο χρήστης 

μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ των κόμβων και να θέτει κάποιον άλλο σε 

τρέχουσα προβολή με χρήση του ποντικιού. 

Εικόνα 3.31: PaintingClass
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Στην περίπτωση που ένας κόμβος έχει τόσο κατηγορικά όσο και αριθμητικά 

χαρακτηριστικά, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια βοηθητική προβολή 

(Auxiliary Display) στην οποία παρουσιάζεται μια εκ των δύο τεχνικών 

εναλλάξ. Για παράδειγμα, αν παρουσιάζεται στην κεντρική προβολή η τεχνική 

των παράλληλων αξόνων για τα κατηγορικά χαρακτηριστικά, στη βοηθητική 

προβολή θα απεικονίζεται το διάγραμμα των αριθμητικών (Εικόνα3.32) για 

τον συγκεκριμένο κόμβο.   

Εικόνα3.32: Auxiliary Display of PaintingClass

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Σε μια προβολή παρουσιάζεται τόσο η οπτικοποίηση του συνολικού δένδρου 

απόφασης όσο και υπό-συνόλων των δεδομένων σε κάθε επίπεδο ώστε να 
γίνονται πιο κατανοητά τα πρότυπα, οι κλάσεις και ενδεχομένως απομακρυσμένες 
τιμές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν από μια απλή παράθεση αριθμών και 
πληροφοριών με χρήση στατιστικών μεθόδων.  

 Η διάταξη αυτή είναι διαισθητική και άμεσα περιγράφει το σχήμα και τη δομή του 
δένδρου που οπτικοποιείται.
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StarClass

Παρόμοια είναι και η μέθοδος StarClass [Teo03b]. Βασίζεται στην τεχνική των 

Star Coordinates και στην προβολή πολυδιάστατων δεδομένων στο 

δυσδιάστατο χώρο. Δεν είναι μια αμιγώς τεχνική οπτικής παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων της ταξινόμησης αλλά μια τεχνική οπτικού data mining

[Dhi98].

33..66 PPrroojjeeccttiioonn TTeecchhnniiqquueess

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων περιέχουν εγγραφές με πάρα πολλά 

χαρακτηριστικά (multidimensional data). Η απεικόνιση των εγγράφων αυτών 

ως σημεία στο Rn χώρο των χαρακτηριστικών είναι αδύνατη στην οθόνη ενός 

υπολογιστή. Οι τεχνικές προβολής (projection) πολυμεταβλητών δεδομένων 

στον 2D χώρο, έχουν ως βασικό στόχο την διατήρησητων ιδιοτήτων μεταξύ 

των κλάσεων στον Rn χώρο. Μοιάζουν με τη γραμμική διακρίνουσα 

συνάρτηση του Fisher.

Μια τέτοια τεχνική προβολής, είναι η 2D class-preserving projection

technique από το Rn στο R2 χώρο που διατηρεί τις αποστάσεις (discriminate)

μεταξύ των κλάσεων ακόμη και όταν υπάρχουν πάρα πολλές κλάσεις. Βέβαια, 

με την προβολή δεδομένων από υψηλές διαστάσεις στο δυσδιάστατο χώρο

αναμένουμε κάποια πληροφοριακή απώλεια. Η απώλεια αυτή μπορεί να 

μετριαστεί με κατάλληλη επιλογή των 2D προβολών. Συνεπώς βασικός στόχος 

των τεχνικών αυτών είναι η επιλογή εκείνων των επίπεδων (προβολές) που 

διατηρούν τις αποστάσεις μεταξύ των δεδομένων σε κάθε κλάση.

Στην οπτικοποίηση ενός μοντέλου ταξινόμησης, στόχος είναι η επιλογή 

εκείνων των προβολών που διατηρούν της αποστάσεις μεταξύ των κλάσεων 

αλλά και μεταξύ των αντικειμένων σε μια συγκεκριμένη κλάση, για την 

ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Για τον λόγο αυτό οι τεχνικές αυτές 

ονομάζονται class-preserving και λειτουργούν ως εξής:
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Έστω ότι υπάρχουν 3 κλάσεις, όπου 1 2 3, , ,..., nx x x x ταn-διάστατα σημεία  που 

διαχωρίζονται σε 3 κλάσεις 1 2 3, ,C C C . Ο μέσος κάθε κλάση καθορίζεται από τον 

τύπο:

1

i j

j i
x Cj

m x
n 

  όπου j=1,2,3

Στόχος της οπτικοποίησης είναι η γραμμική προβολή κάθε xi διανύσματος στο 

2D χώρο. Έστω 1 2, dw w R η ορθοκανονική  βάση του υποψήφιου επιπέδου για 

προβολή. Το σημείο xi προβάλλεται στο 1 2( , )T T
i iw x w x και οι μέσοι 

απεικονίζονται στο 1 2( , )T T
j jw m w m

Για να επιτευχθεί ένας σωστός διαχωρισμός των κλάσεων που έχουν 

προβληθεί πρέπει να μεγιστοποιηθεί η απόσταση μεταξύ των μέσων (projected

means). Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή εκείνων των διανυσμάτων 

1 2, dw w R  ώστε να μεγιστοποιείται η ακόλουθη συνάρτηση:

ή 

Τα βέλτιστα w1 και w2 πρέπει να σχηματίζουν μια ορθοκανονική βάση που 

εναλλάσσει τον χώρο και που καθορίζεται από τα διανύσματα m2-m1 και m3-

m1. Γεωμετρικά το επίπεδο που εναλλάσσεται από τα βέλτιστα w1 και w2 είναι 

παράλληλο στο επίπεδο που περιέχει του 3 μέσους των κλάσεων m1, m2, m3.

Οι αποστάσεις μεταξύ των μέσων είναι ακριβώς ίσες με τις αντίστοιχες 

αποστάσεις στο αρχικό n-διάστατο χώρο. Για παράδειγμα, στο σύνολο iris



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 33 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη ΚΚααννόόννωωνν ΤΤααξξιιννόόμμηησσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 121

plant από την απεικόνιση του 4D χώρου στο 2D φαίνεται ότι η κλάση iris

setosa είναι απόλυτα διακριτή από τις δυο άλλες κλάσεις ενώ δεν ισχύει το 

ίδιο και για τις κλάσεις iris verginica και iris versicolor (Εικόνα 3.33).

Εικόνα 3.33: IRIS plant dataset

Οι Kopanakis και Theodoulidis στην εργασία τους υποστήριξαν ότι η απώλεια 

της πληροφορίας από την προβολή του Rn χώρου στο R2 μπορεί να μειωθεί 

περαιτέρω αν η προβολή γίνει στο R3 χώρο. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται 

είναι όμοια με την παραπάνω τόσο ως προς την επιλογή των επιπέδων όσο και 

στην συμπεριφορά της με την διαφορά ότι ως ορθοκανονική βάση 

λαμβάνουμε τα w1, w2 και w3.

Στην Εικόνα 3.34 παρουσιάζεται το οπτικό αποτέλεσμα της τεχνικής 3D class-

preserving projection για το σύνολο εκπαίδευσης dermatology5 που 

αποτελείται από 34 χαρακτηριστικά. Οι κλάσεις στις οποίες ταξινομούνται οι 

εγγραφές είναι pityriasis rosea (ανοιχτό γκρι), pityriasis rubra pilaris (πολύ 

ανοιχτό γκρι), psoriasis (μαύρο) καιseboreic dermatitis (σκούρο γκρι). Από 

την οπτικοποίηση αυτή είναι προφανές ότι οι κλάσεις είναι συναφείς και 

ευδιάκριτες. Συγκεκριμένα υπάρχουν κλινικές περιπτώσεις όπου είναι 

5 UCI database
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ευδιάκριτος ο τύπος δερματολογικής πάθησης ενώ κάποιες άλλες (κέντρο της 

προβολής) που είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της κλάσης. 

Εικόνα 3.34: 3D presentation
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33..77 RRuulleeVViizz MMooddeell

Το Μοντέλο RuleViz [Han00] αποτελεί ένα διαδραστικό μοντέλο 

οπτικοποίησης ολόκληρης της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από δεδομένα 

[KDD]: (α) οπτικοποίηση των αρχικών δεδομένων, (β) οπτική επιλογή 

δεδομένων, (γ) οπτική προεπεξεργασία των δεδομένων, (δ) οπτική 

ανακάλυψη των κανόνων και (3) οπτική παρουσίαση των εξαγόμενων 

προτύπων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και υπολογιστή παρέχει στο 

σύστημα τη γνώση που έχει ο χρήστης για τον τρόπο επίλυσης του 

προβλήματος ενώ προσδιορίζει και τις παραμέτρους. Παράλληλα, η 

οπτικοποίηση όλης της διαδικασίας KDD επιτρέπει στο χρήστη να 

αντιλαμβάνεται καλύτερα τα πολυδιάστατα δεδομένα, να κατανοεί τα 

ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας και να ερμηνεύει τα εξαγόμενα πρότυπα. 

Για τους σκοπούς ωστόσο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας 

παρουσιάζονται μόνο οι μέθοδοι για την οπτική παρουσίαση των εξαγόμενων 

προτύπων. 

Το μοντέλο RuleViz περιλαμβάνει4 επιμέρους συστήματα:

Aviz (Association rule visualization)

Cviz (Classification rule induction)

CvizT (Classifier construction)

DTViz (Decision tree construction).

Το πρώτο σύστημα χρησιμοποιείται στην οπτικοποίηση κανόνων συσχέτισης 

(και παρουσιάζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) ενώ τα τρία (3) τελευταία στην 

οπτικοποίηση κανόνων ταξινόμησης.

Σύστημα Πρότυπα εκμάθησης
Τεχνικές 

οπτικοποίησης 
δεδομένων

Τεχνικές 
οπτικοποίησης 

γνώσης
Αviz Κανόνες συσχέτισης 2D Plots 3D Rotation Planes

Cviz Κανόνες ταξινόμησης Parallel Coordinates Parallel Coordinates –
rule strips
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CvizT Κανόνες ταξινόμησης Table Lens Table Lens – Rule
Lens

DTViz Δένδρα απόφασης Parallel Segments Tree Structure

33..77..11 CCvviizz

Το Cviz αποτελεί ένα αλληλεπιδραστικό σύστημα για εκμάθηση και

οπτικοποίηση κανόνων ταξινόμησης[Han et al]. Το σύστημα βασίζεται στην 

τεχνική των παράλληλων αξόνων (parallel coordinates). Όμοια με το 

RuleViz, το CViz περιλαμβάνει 5 συνιστώσες: (1) την οπτικοποίηση των 

ακατέργαστων δεδομένων, (2) τον καθαρισμό των δεδομένων, (3) 

διακριτοποίηση αριθμητικών τιμών, (4) εξαγωγή των κανόνων ταξινόμησης 

και (5) οπτικοποίηση των εξαγόμενων κανόνων. Διαγραμματικά όλα τα 

βήματα του CViz παρουσιάζονται στην Εικόνα3.35.

Εικόνα 3.35: CViz Σύστημα

Η τελευταία συνιστώσα του συστήματος, όπως φαίνεται και από το ανωτέρω 

διάγραμμα, είναι η οπτικοποίηση των κανόνων ταξινόμησης. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιείται μια γεωμετρική τεχνική, αυτή των παράλληλων αξόνων. 

Η βασική ιδέα στην οπτικοποίηση των κανόνων ταξινόμησης είναι η 
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αναπαράσταση ενός κανόνα σαν μια λωρίδα (rule polygon) που καλύπτει την 

περιοχή που ενώνει τις αντίστοιχες τιμές των χαρακτηριστικών.

Τα κατηγορικά χαρακτηριστικά απεικονίζονται ως σημεία τιμών στο διάγραμμα

ενώ τασυνεχή αριθμητικά ως διαστήματα τιμών. Η διάκριση μεταξύ θετικών 

συνθηκών ή αρνητικών συνθηκών (π.χ. ένα χαρακτηριστικό να μην λαμβάνει 

μια συγκεκριμένη τιμή) γίνεται με προς τα πίσω (///) ή εμπρόσθια (\\\)

διαγράμμιση αντιστοίχως. Η χρήση χρωμάτων στα πολύγωνα αναπαριστά την 

ακρίβεια του κανόνα και την κανονικοποιημένη ποιότητα του (normalized

quality). Έτσι, όσο πιο ακριβής είναι ένας κανόνας τόσο πιο κόκκινο είναι το 

εσωτερικό χρώμα του πολυγώνου, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι πιο 

ανοιχτό. Ο αλγόριθμος που ακολουθεί παρουσιάζει την μέθοδο σχεδιασμού 

ενός κανόνα ταξινόμησης στους παράλληλους άξονες.

Στις εικόνες 3.36-3.39 παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα του 

αλγορίθμου ELEM2 για το σύνολο εκπαίδευσης IRIS6 όπου υπάρχουν 8 

κανόνες ταξινόμησης: 4 κανόνες για την κλάση 3 (Εικόνα3.37), 3 κανόνες 

για την κλάση 2 (Εικόνα3.39) και 1 κανόνας για την κλάση 1 (Εικόνα3.38).

Η παρουσίαση όλων των κανόνων σε μια μόνο εικόνα παρουσιάζεται στην 

Εικόνα3.36.

6 Το σύνολο IRIS αποτελείται από 4 αριθμητικά χαρακτηριστικά, 3 κλάσεις και 150 εγγραφές.
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Εικόνα 3.36: Παρουσίαση όλων των 
κανόνων του εκπαιδευτικού συνόλου IRIS

Εικόνα 3.37: Παρουσίαση κανόνων της 
κλάσης 3 του συνόλου IRIS

Εικόνα 3.38: Παρουσίαση κανόνων της 
κλάσης 1 του συνόλου IRIS

Εικόνα 3.39: Παρουσίαση κανόνων της 
κλάσης 2 του συνόλου IRIS

Επίσης, το σύστημα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει τους 

κανόνες που θα εμφανίζονται ανάλογα με την ακρίβεια και την ποιότητα τους. 

Για παράδειγμα, στην Εικόνα3.40 παρουσιάζονται οι κανόνες τις κλάσεις 2 οι 

οποίο έχουν κρίβεια μεγαλύτερη του 90% και ποιότητα μεγαλύτερη του 85%. 
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Εικόνα3.40: Threshold Control of Cviz Model

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
Η οπτικοποίηση όλης της διαδικασίας KDD συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των 
πολυδιάστατων δεδομένων καθώς και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων από το χρήστη 
ενώ τον βοηθάει στην αποδοτικότερη ερμηνεία των εξαγόμενων κανόνων 

33..77..22 CCvviizzTT

Μια ακόμη οπτικοποίηση που χρησιμοποιείται στο μοντέλοRuleViz είναι το

σύστημαCvizT [Han01a] το οποίο βασίζεται στην τεχνική των Table Lens. Η 

συγκεκριμένη τεχνική [Rao94] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της 

οπτικοποίησης πινάκων και γραφημάτων σε μια προβολή. Ουσιαστικά, τα 

δεδομένα οπτικοποιούνται σε ένα πίνακα που όμως οι στήλες του περιέχουν 

γραφικές αναπαραστάσεις. Συνήθως οι μεταβλητές οι οποίες περιέχουν την 

πληροφορία σύμφωνα με την οποία κατηγοριοποιούνται τα δεδομένα 

παρουσιάζονται με χρήση λεκτικών χαρακτηριστικών ενώ οι μεταβλητές που 

περιέχουν μετρήσιμη (αριθμητική πληροφορία) παρουσιάζονται με την μορφή 
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γραφήματος. Όμοια με το Cviz σύστημα, το CvizT περιλαμβάνει 5 

συνιστώσες, οι οποίες παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα (Εικόνα 3.41).

Εικόνα 3.41: Το CvizT σύστημα

Στην Table Lens τεχνική κάθε χαρακτηριστικό ενός πίνακα απεικονίζεται σαν 

στήλη(ομοίως και η κλάση) ενώ η τιμή ενός χαρακτηριστικού για μια εγγραφή

σαν γραμμή. Ο αριθμός των εγγραφών που ανήκουν σε μια κλάση εμφανίζεται 

στην στήλη “# tuples” (δεξιά στήλη στην Εικόνα3.42). Η δε ακρίβεια των 

κανόνων απεικονίζεται στην στήλη “Accuracy” ενώ το χρώμα των κανόνων 

αναπαριστά την ποιότητα του κανόνα. Ένας κανόνας ταξινόμησης 

οπτικοποιείται σαν ένα σύνολο από ορθογώνια με κάθε ορθογώνιο να 

αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό της συνθήκης του κανόνα.
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Εικόνα 3.42: Table Lens – CvizT [1]

Στην Εικόνα3.43 παρουσιάζονται δυο (2) κανόνες για το σύνολο δεδομένων 

Iris, ένας για την κλάση 1 και ένας για την κλάση 3. Σύμφωνα, με την στήλη 

αυτή η ακρίβεια του πρώτου κανόνα είναι 100% ενώ του δεύτερου 98%. 

Κανόνες με τιμή μικρότερη από 80% ακρίβεια, παραλείπονται. Η αποτίμηση 

ενός κανόνα παρουσιάζεται από μια περιοχή που το ύψος είναι ανάλογο της 

κάλυψης (coverage) του κανόνα ενώ το μήκος είναι ανάλογο της ακρίβειας 

του. Η ποιότητα ενός κανόνα αναπαρίσταταιμετη χρήση χρώματος. 

Εικόνα3.43: Table Lens – CvizT [2]
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ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Η αλληλεπιδραστική προσέγγιση της τεχνικής συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση 

των ταξινομητών 
 Δεν απαιτεί εκ των προτέρων γνώση του συνόλου των δεδομένων 
 Έμφαση σε τμήμα του κανόνα όπου ο χρήστης επικεντρώνει την προσοχή του. 

ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς

 Το βασικό μειονέκτημα του συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι το εύρος ενός 
χαρακτηριστικού είναι ανάλογο του πλάτους της στήλης. Εάν υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά σημεία στο εύρος του χαρακτηριστικού, οι πλειάδες που έχουν 
κοντινές τιμές στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα αντιστοιχίζονται στα ίδια 
Pixels και θα σχεδιάζονται με το ίδιο μήκος. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια οι κανόνες 
που θα κατασκευαστούν να έχουν μικρή ακρίβεια ταξινόμησης. 

33..77..33 DDTTVViizz

Το σύστημα DTViz αποτελείται από τις εξής συνιστώσες: (α) οπτικοποίηση των 

πλειάδων, (β) καθαρισμός των δεδομένων, (γ) κατασκευή των κόμβων του 

δένδρου απόφασης, (δ) εκτίμηση των κόμβων και τελικώς (ε) την 

οπτικοποίηση του δένδρου απόφασης [Han01b]. Το σύστημα 

περιλαμβάνει δυο (2) παράθυρα αλληλεπίδρασης: το παράθυρο στο οποίο

παρουσιάζονται τα δεδομένα (data window) και το παράθυρο στο οποίο 

παρουσιάζεται το δένδρο απόφασης (tree window).

Τα δεδομένα οπτικοποιούνται στο data window σετέτοια σειρά ώστε ο 

χρήστης να μπορεί να βλέπει την κατανομή των δεδομένων οριζόντια ή 

κάθετα. Έτσι, αρχικά το data window παρουσιάζει σε οπτική μορφή το σύνολο 

των δεδομένων που αντιστοιχεί στη ρίζα του δένδρου απόφασης. Για κάθε 

κόμβο του tree window που επιλέγεται, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

δεδομένα στο data window.
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Εικόνα 3.44: Το DTViz Σύστημα

Το τελικό δένδρο απόφασης οπτικοποιείται στο tree window. Η ρίζα 

παρουσιάζεται στο μέσο της πρώτης στήλης. Τα παιδιά της ρίζας κατανέμονται 

ομοιόμορφα στη δεύτερη στήλη. Γενικά, όλοι οι κόμβοι του δένδρου του i–

επιπέδου είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στην i–στήλη (Εικόνα 3.45).

Υπάρχουν δυο τύποι κόμβων: 

(α) Labeled

(β) Unlabeled

Οι labeled κόμβοι αναπαριστούν τα φύλλα του τελικού δένδρου που δεν 

μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω και παίρνουν την τιμή της κλάσης. Οι 

κόμβοι αυτοί σχεδιάζονται σαν στρογγυλεμένα ορθογώνια και χρωματίζονται 

σύμφωνα με την εκτίμηση του κόμβου και το μοντέλο χρωματισμού HSI. Εάν 

a=accuracy και s=support ενός  κόμβου, τότε το χρώμα του κόμβου 

υπολογίζεται ως εξής: hue = 0,5+2xa, intensity = 0,5+2xs/n και 

saturation=1.0, όπου n είναι το μέγεθος του συνόλου δεδομένων 

εκπαίδευσης. Οι Unlabeled κόμβοι σχεδιάζονται ως ορθογώνια και περιέχου τα 

χαρακτηριστικά προς διαχωρισμό. 
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Εικόνα 3.45: Tree Window

33..88 WWiinnVViizz

Το WinViz [Lee95, Lee96, Lee98] είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη 

διαδικασία ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων και το οποίο βασίζεται 

στηMultidimensional Data Visualization (MDV) τεχνική που οπτικοποιεί 

p-διάστατα γραμμικά αντικείμενα στο n-διάστατο χώρο κάνοντας χρήση μιας 

2-διάστατης προβολής. Η προβολή αυτή βασίζεται στην τεχνική των 

παράλληλων αξόνων (Parallel Coordinates). Στόχος του WinViz είναι οπτική 

(γραφική) παρουσίαση της γνώσης αντί χρήσης κανόνων σε μορφή “if –

then”.

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την MDV έκδοση των παράλληλων αξόνων 

του WinViz από αυτή του Inselberg είναι τα εξής:

 Χρήση πολυγωνικών γραμμών για την αναπαράσταση των εγγραφών 

χωρίς όμως αυτές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προβολή. Ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εμφάνιση ή την απόκρυψη 

κάποιων πολυγωνικών γραμμών.

 Κάθε τιμή ενός χαρακτηριστικού παρουσιάζεται ως ράβδος(group bars)

συμβάλλοντας στον περιορισμό της πολυπλοκότητας από την ύπαρξη

πολλών γραμμών, όταν οι εξαγόμενοι κανόνες είναι πάρα πολλοί.
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 Η έννοια της κλάσης εισάγεται στην προβολή. ΣτηνΕικόνα 3.47 ο άξονας 

granted {yes, no} αποτελεί το χαρακτηριστικό με βάση το οποίο γίνεται 

η ταξινόμηση ενώ για τον διαχωρισμό των κλάσεων χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά χρώματα (π.χ. πράσινο και μπλε αντίστοιχα).

 Οριζόντια ιστογράμματα υπάρχουν στη δεξιά πλευρά των κάθετων αξόνων 

και παρουσιάζουν τις κατανομές των δεδομένων στις κλάσεις για κάθε τιμή 

του χαρακτηριστικού.  

Η διεπαφή του WinViz (Εικόνα3.46) χωρίζεται σε τρεις (3) περιοχές: 

 περιοχή της εργασίας (workspace)

 περιοχή του συνολικού πληθυσμού (total population region)

 περιοχή κατάστασης (status region).

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά (π.χ. age/ sex στην 

Εικόνα 3.46) στην «περιοχή εργασίας» βασίζεται στην σειρά με την οποία 

παρουσιάζονται στο σύνολο δεδομένων. Η σειρά αυτή μπορεί να αλλάξει, εάν 

ο χρήστης το επιθυμεί, με χρήση μιας λειτουργίας “click-and-drop”. Η 

«περιοχή του συνολικού πληθυσμού» παρουσιάζει πληροφορία που αφορά 

όλο το σύνολο δεδομένων. Αρχικά είναι άδεια και μεταβάλλεται ανάλογα με 

τις κλάσεις που δημιουργούνται. Η «περιοχή κατάστασης» παρέχει στατιστικές 

πληροφορίες για μια ράβδο ομαδοποίησης που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Εικόνα 3.46: WinViz
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Ειδικότερα, κάθε χαρακτηριστικό αναπαρίσταται σαν παράλληλος άξονας. 

Κάθε τιμή ενός χαρακτηριστικού εμφανίζεται σαν ένα ορθογώνιο που καλείται 

ράβδος ομαδοποίησης (group bar) και εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του 

άξονα. Το πλάτος κάθε ράβδου δηλώνει το σχετικό μέγεθος κάθε ομάδας

(unnormalized mode). Αντιθέτως, το ύψος κάθε ράβδου είναι επουσιώδες και 

δεν έχει καμία σημασία για τη γραφική αναπαράσταση. Σε περίπτωση που οι 

τιμές των χαρακτηριστικών είναι κανονικοποιημένες όλες οι ράβδοι ενός 

χαρακτηριστικού έχουν το ίδιο μέγεθος.

Μεμονωμένες εγγραφές στο σύνολο εκπαίδευσης, αναπαρίστανται από 

πολυγωνικές γραμμές που τέμνουν τους κάθετους άξονες σε συγκεκριμένα 

σημείατων συντεταγμένων. Το χρώμα μιας γραμμής δηλώνει την κλάση στην 

οποία ανήκει η εγγραφή. Συνήθως στον πρώτο άξονα εμφανίζεται η κλάση.

Στην Εικόνα 3.47 απεικονίζεται η οπτικοποίηση του συνόλου εκπαίδευσης 

“Credit Screening”, το οποίο έχει δυο (2) κλάσεις: granted = yes (ράβδοι σε 

πράσινο χρώμα) και granted=no (ράβδοι με μπλε χρώμα). 

Εικόνα 3.47: Εφαρμογή του WinViz
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Η MDV τεχνική στο WinViz πρόγραμμα ενσωματώνει και τον αλγόριθμο 

επαγωγικής μάθησης C4.5. Από την εφαρμογή του αλγορίθμου στο σύνολο 

εκπαίδευσης εξάγεται αρχικά ένα δένδρο απόφασης από το οποίο παράγονται  

κανόνες απόφασης της μορφής if-then-else. Κατόπιν οι κανόνες αυτοί 

οπτικοποιούνται ως πολυγωνικές γραμμές, ένας κανόνας κάθε φορά ή όλοι οι 

κανόνες μαζί που ανήκουν στην ίδια κλάση. Στην τελευταία περίπτωση οι 

συνθήκες κάθε κανόνα της επιλεγμένης κλάσης  μεταφέρονται με την σειρά 

στην οπτικοποιημένη μορφή με τις απομακρυσμένες τιμές (outlier) της 

συγκεκριμένης κλάσης να γίνονται εμφανής. Η οπτικοποίηση ενός κανόνα 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.48. Ο κανόνας που οπτικοποιείται είναι ο εξής: 

IF (RDCOND=Wet) AND (P_AGE>25 AND P_AGE>30 AND P_AGE<35) AND (SPDLMT

= 70kmh) AND (P_SEX=Male) THEN INJ=Killed [60,23%].

Τα σκιασμένα (μπλε χρώματος) πλαίσια αναπαριστούν τις συνθήκες του 

κανόνα. 

Εικόνα 3.48: Οπτικοποίηση ενός κανόνα στο WinViz

Με τον τρόπο αυτό οπτικοποίησης από το συνονθύλευμα των πολυγωνικών 

γραμμών προσδιορίζονται εύκολα περιοχές ενδιαφέροντος (critical regions)

και διαφαίνεται η κατανομή όλων των χαρακτηριστικών σε μια μόνο εικόνα. 

Εάν πολλές γραμμές τέμνονται σε μια συγκεκριμένη τιμή ενός 

χαρακτηριστικού ίσως αυτή αποτελεί μια περιοχή ενδιαφέροντος που μπορεί 

να αναλυθεί περαιτέρω (drill down).
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ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Η αντικατάσταση πολυγωνικών γραμμών από ράβδους, απλοποιούν την 

παρουσίαση και παρουσιάζουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατανομής των 
εγγραφών.

ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Βασικό μειονέκτημα της είναι η παρουσίαση των ιστογραμμάτων οριζόντια και όχι 

κάθετα όπως έχουν συνηθίσει οι περισσότεροι χρήστες.   
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο44.. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηηΚΚααννόόννωωνν
ΣΣυυσσχχέέττιισσηηςς

44 ΜΜέέθθοοδδοοιιοοππττιικκοοπποοίίηησσηηςςκκααννόόννωωννσσυυσσχχέέττιισσηηςς

τόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αποτύπωση των 

σημαντικότερων τεχνικών οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων 

της εξόρυξης από δεδομένα για την εύρεση κανόνων 

συσχέτισης. Η εξαγωγή ποιοτικών κανόνων συσχέτισης αποτελεί 

βασικό έργο της εξόρυξης από δεδομένα. Ωστόσο από την εφαρμογή της 

προκύπτουν τρία (3) σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την 

ερευνητική κοινότητα: 

 εξαγωγή πολλών αποτελεσμάτων (large resulting rule set) που 

καθιστά αδύνατο τον αποτελεσματικό έλεγχο του όγκου των κανόνων

συσχέτισηςαπό τον αναλυτή

 δυσκολία στην κατανόηση των εξαγόμενων κανόνων

 «συμπεριφορά του κανόνα» (rule behavior). Σε προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου τα δεδομένα μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο. Έτσι, 

κανόνες που είχαν εξαχθεί στο παρελθόν ίσως να μην είναι έγκυροι στο 

μέλλον [Kop03].

Για την αντιμετώπιση του πρώτου προβλήματος έχουν προταθεί διάφορες 

τεχνικές που έχουν σαν στόχο να φιλτράρουν τους πιο ενδιαφέροντες 

κανόνες από το σύνολο των εξαγόμενων κανόνων. Τέτοιες τεχνικές είναι 

αυτή του κλαδέματος (pruning) και της σύνοψης των κανόνων

(summarization). Σε ό,τι αφορά την κατανόηση των κανόνων συχνά 

χρησιμοποιείται μια στατιστική μέθοδος, ο χ2 έλεγχος(chi-square test)

που εξετάζει κατά πόσο δυο παράγοντες σχετίζονται ή όχι μεταξύ τους.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι βασικότερες τεχνικές 

οπτικοποίησης κανόνων συσχέτισης που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα 

Σ
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προβλήματα που αναφέρθηκαν και που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά 

περιοδικά και συνέδρια.

Γενικότερα, στην οπτικοποίηση των κανόνων συσχέτισης εμπλέκονται 

πέντε(5) παράμετροι[Won99]:

 τααντικείμενα του αριστερού μέρους του κανόνα (antecedents items)

 τααντικείμενα του δεξιού μέρους του κανόνα (consequent items)

 οι συσχετίσεις μεταξύ antecedents και consequents

 η στήριξη του κανόνα(support)

 η εμπιστοσύνη του κανόνα(confidence)

Λαμβάνοντας υπόψη τις πέντε (5) αυτές παραμέτρους έχουν αναπτυχθεί 

τέσσερις (4) βασικές ομάδες παρουσίασης των εξαγόμενων κανόνων 

συσχέτισης:

 Πίνακες(Tables),

 Μήτρες(Matrices),

 Γράφοι(Graphs),

 Ραβδογράμματα(Bar charts),

 Παράλληλοι άξονες (Parallel Coordinates).

οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν.
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44..11 ΤΤεεχχννιικκέέςςοοππττιικκοοπποοίίηησσηηςςμμεεχχρρήήσσηηππιιννάάκκωωνν

Η πιο απλή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εξόρυξης από δεδομένα 

είναι οι πίνακες (tables). Οι πίνακες χρησιμοποιούνται από αρκετά 

εμπορικά προγράμματα ως μέθοδος οπτικοποίησης, όπως το Intelligent

Miner της SAS, το DB2 Intelligent Miner της IBM, DBMiner κ.ά.

Κάθε γραμμή του πίνακα αναπαριστά ένα κανόνα και περιλαμβάνει όλες 

τις πληροφορίες που τον συνοδεύουν, όπως την υποστήριξη, το επίπεδο 

εμπιστοσύνης και τον αριθμό της συναλλαγής. Τα χαρακτηριστικά 

απεικονίζονται στις στήλεςτουπίνακα. 

Ειδικότερα, στον Intelligent Miner της SAS (εικόνα 4.1) οι πληροφορίες 

που εμφανίζονται σε κάθε κανόνα είναι:

 Ο αριθμός των αντικειμένων που συμμετέχουν στον κανόνα (στήλη 

Relations)

 Το μέτρο lift ενός κανόνα (στήλη “Lift”)

 Το επίπεδο υποστήριξης (στήλη “Support %”)

 Το επίπεδο εμπιστοσύνης(στήλη “Confidence %”)

 Ο αριθμός της συναλλαγής (στήλη “Transaction count”)

 Ο κανόνας σε μορφή  “Heineken => cracker”

Εικόνα 4.1: SAS Intelligent Miner

Ανάλογη είναι και η οπτική παρουσίαση του DB2 Intelligent Miner της 

IBM [IBM04] (εικόνα 4.2), με την διαφορά ότι τα επίπεδα υποστήριξης 

(support) εκτός από αριθμητικά απεικονίζονται και γραφικά με την χρήση 
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χρώματος στο υπόβαθρο του πίνακα. Ο χρωματισμός βασίζεται στην 

κλίμακα που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, με τις πιο 

ανοιχτές αποχρώσεις να αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης

(και το αντίστροφο). Το πρόγραμμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στον 

χρήστη να αποκρύπτει έναν ή περισσότερους κανόνες από την τρέχουσα 

προβολή. Σε αυτή την περίπτωση το παράθυρο διαιρείται οριζόντια και οι 

κανόνες που έχουν αποκρυφτεί προστίθενται σε ένα άλλο πίνακα στο κάτω 

μέρος του παραθύρου της εφαρμογής (εικόνα4.3).

Εικόνα 4.2: IBM DB2 Intelligent Miner
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Εικόνα 4.3: IBM DB2 Intelligent Miner

Το πρόγραμμα DBMiner [DBMiner1, DBMiner2] περιλαμβάνει μια 

οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων συσχέτισης σε μορφή πίνακα (Tabular

Form). Κάθε κανόνας συσχέτισης απεικονίζεται ως μια γραμμή στον πίνακα 

(εικόνα 4.4). Στις στήλες του πίνακα παρουσιάζονται οι εξής συνιστώσες 

των κανόνων: 

 Το δεξί μέρος του κανόνα (body)

 To αριστερό μέρος του κανόνα (=> head)

 Η εμπιστοσύνη [conf(%)] και η στήριξη [sup(%)] του κανόνα. 
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Εικόνα 4.4: Tabular Form DBMiner

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ
Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα διάταξης των 

κανόνων σύμφωνα με κάποια στήλη ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό, οι 

κανόνες με το μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης ή την μεγαλύτερη 

υποστήριξη καθώς και κανόνες που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 

αντικείμενα στο αριστερό ή δεξί μέλος τους μπορούν εύκολα να 

εντοπιστούν και να αναλυθούν από τον χρήστη. 

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Η ομοιότητα της μεθόδου με την παρουσίαση των κανόνων συσχέτισης 

σε μορφή κειμένου, την καθιστά αδύναμη τεχνική σε περίπτωση 

ύπαρξης πολλών κανόνων εφόσον δεν αξιοποιεί και τις δυνατότητες 

των γραφικών τεχνικών. 

 Τόσο οι πίνακες όσο και η παρουσίαση σε μορφή κειμένου δεν είναι 

συμπερασματικές μέθοδοι στην ανάλυση πολύπλοκων προτύπων.
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44..11..11 IInntteerraaccttiivvee MMoossaaiicc PPlloottss –– DDoouubbllee DDeecckkeerr PPlloottss

Μια παραλλαγή των απλών πινάκων, ως τεχνικών οπτικοποίησης των 

κανόνων συσχέτισης, είναι τα Mosaic Plots και τα Double Decker Plots, τα

οποία προσπαθούν να περιορίσουν τα βασικά μειονεκτήματα των απλών 

πινάκων. Τα Interactive Mosaic Plots [Har81] καθώς καιτα Double

Decker Plots αποτελούν τις γραφικές αναπαραστάσεις του πίνακα

συνάφειας (Contingency table). O πίνακας συνάφειας χρησιμοποιείται 

στην εύρεση κανόνων συσχέτισης. 

Ορισμός Πίνακα συνάφειας: Τα κελιά του πίνακα αντιπροσωπεύουν 

όλους τους δυνατούς συνδυασμούς δυο (ή περισσοτέρων) 

χαρακτηριστικών και στα κελιά τους εμφανίζουν το πλήθος των 

παρατηρήσεων για κάθε συνδυασμό [Hof00a, Hof00b]. Ο πίνακας 

συνάφειας χρησιμοποιείται στον χ2 έλεγχο και εξετάζει αν δυο παράγοντες 

είναι ανεξάρτητοι. Στη εικόνα 4.5 παρουσιάζεται ένας απλός πίνακας 

συνάφειας, με δυο μόνο χαρακτηριστικά: job και loan.

Εικόνα 4.5: Δυσδιάστατος πίνακας συνάφειας 

Συνοπτικά, ο πίνακας συνάφειας της αρχικής βάσης δεδομένων είναι ένας 

πίνακας από μετρήσεις, όπου κάθε μέτρηση δηλώνει πόσο συχνά 

εμφανίζεται ένας συγκεκριμένος συνδυασμός χαρακτηριστικών στη βάση.     

Στόχος τόσο των Mosaic Plots όσοκαι των Double Decker Plots είναι η 

συμβολή του στην κατανόηση τηςβασικής δομής των κανόνων συσχέτισης

από τον χρήστη, μεοπτικοποίηση των πινάκων συνάφειας από τους 

οποίους προκύπτουν.

Κάθε κελί του πίνακα οπτικοποιείται από ένα πλακίδιο (tile) στο mosaic

plot [Hof03]. Το μέγεθος του tile είναι ανάλογο του αριθμού των 

περιπτώσεων σε ένα κελί. Η διαφορά μεταξύ γραφήματος και πίνακα 

συνίσταται στο γεγονός ότι το mosaic plot αναπαριστά την σχετική 

απαρίθμηση με χρήση της περιοχής του tile.
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Τα mosaic plots κατασκευάζονται ιεραρχικά περιλαμβάνοντας κάθε φορά 

και από ένα χαρακτηριστικό με μια συγκεκριμένη διάταξη. Το αρχικό 

mosaic plot αποτελείται από ένα tile (όλο το παράθυρο) που αναπαριστά 

και ολόκληρη την βάση. Το αρχικό αυτό tile διαχωρίζεται κατά πλάτος και 

κατά ύψος για να μας δώσει τα sub-tiles. Το μέγεθος τους είναι ανάλογο 

του αριθμού των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην τομή των τιμών των 

χαρακτηριστικών. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται επαναληπτικά.

Διακρίνουμε δυο (2) περιπτώσεις διαχωρισμού: 

(α) εναλλαγή μεταξύ διαχωρισμού κατά ύψος και διαχωρισμού κατά 

πλάτος του πατρικού tile (tile t).

(β) διαχωρισμός συνεχώς μόνο κατά ύψος ή μόνο κατά πλάτος.

Ο πρώτος τρόπος εφαρμόζεται στα Mosaic Plots ενώ ο δεύτερος στα 

Double Decker Plots.

Παράδειγμα: Mosaic Plot με δυο και τρία χαρακτηριστικά αντίστοιχα

Εικόνα 4.6: Πίνακας συνάφειας με δυο χαρακτηριστικά 

Εικόνα 4.7: Mosaic Plot πίνακα συνάφειας δυο χαρακτηριστικών 

Εικόνα 4.8: Πίνακας συνάφειας με 3 χαρακτηριστικά 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 44 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη κκααννόόννωωνν σσυυσσχχέέττιισσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων146

Εικόνα 4.9: Mosaic Plot πίνακα συνάφειας 3 χαρακτηριστικών 

Η οπτικοποίηση ενός κανόνα συσχέτισης επιτυγχάνεται με τον 

συνδυασμό όλων των χαρακτηριστικών τουαριστερού μέρους του κανόνα

(επεξηγηματικέςμεταβλητές) και τον σχεδιασμό τους σε ένα Mosaic Plot. Η

οπτικοποίηση του δεξιού μέρους του κανόνα γίνεται με χρωματισμό των 

αντίστοιχων tiles. Η υποστήριξη ενός κανόνα αναπαρίσταται από το 

μέγεθος του sub-tile ενώ η εμπιστοσύνηαπό το φωτισμένο κομμάτι.

Παράδειγμα:

Έστω τρία χαρακτηριστικά {Αx1,Αx2,Αy}. Στην εικόνα 4.10 παρουσιάζονται 

όλοι οι πιθανοί κανόνες συσχέτισης μεταξύ των τριών αυτών 

χαρακτηριστικών σε ένα Mosaic Plot. Ένας κανόνας, οΑx1 = Αx11  Αx2 =

Αx22 → Αy2, που οπτικοποιείται από το δεύτερο tile στην άνω γραμμή, έχει 

υψηλή εμπιστοσύνη (όλο το πλακίδιο είναι καλυμμένο με κόκκινο χρώμα) 

και σχετικά μικρή υποστήριξη (το μέγεθος του πλακιδίου είναι μικρό). 

Αντίθετα το tile που αντιστοιχεί στον κανόνα Αx1 = Αx12  Αx2 = Αx21 → Αy2

ενώ έχει μεγάλη υποστήριξη, το επίπεδο εμπιστοσύνης του είναι σχετικά 

χαμηλό (το 1/5 περίπου του πλακιδίου φωτίζεται).
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Εικόνα 4.10: Παράδειγμα Mosaic Plot

Τα Double Decker Plots [Hof00b] διαφοροποιούνται από την 

προηγούμενη τεχνική ως προς το ότι ο διαχωρισμός πραγματοποιείται 

επαναληπτικά αλλά μόνο κατά το πλάτος ενός tile. Ο έντονος φωτισμός 

διαχωρίζει και στην τεχνική αυτή τα tiles κάθετα. Κάθε γραμμή που 

βρίσκεται κάτω από το διάγραμμα αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό και 

κάθε σκιά αναπαριστά μια τιμή του χαρακτηριστικού αυτού. Για δυαδικές

μεταβλητές τα λευκά ορθογώνια αντιστοιχούν στην τιμή 0 και τα μαύρα 

στην 1. Στο παράδειγμα της εικόνας 4.11 τα χαρακτηριστικά x1 και x2

έχουν 2 και 4 τιμές αντίστοιχα.

Εικόνα 4.11: Double Decker Plots

Η συμβολή της τεχνικής στην καλύτερη κατανόηση της ποιότητας των 

κανόνων και το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι άλλων τεχνικών γίνεται 

εμφανής με το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω οι εξής κανόνες συσχέτισης:
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Rule Confidence Support
Heineken & Coke & Chicken

 Sardines 98,31 11,59

Corned Beef & avocado & artichoke
 Heineken 89,74 9,50

Τα διαγράμματα Double Decker για τους δυο κανόνες παρουσιάζονται 

στην εικόνα 4.12, αντίστοιχα.

Εικόνα 4.12: Παράδειγμα Double Decker Plots

Σύμφωνα με την εικόνα, ο πρώτος κανόνας έχειτο υψηλότερο επίπεδο 

εμπιστοσύνης (κανένας άλλος συνδυασμός δεν έχει παρόμοιο επίπεδο

εμπιστοσύνης) οπότε χαρακτηρίζεται ως ενδιαφέρον και αξίζει να μελετηθεί 

περαιτέρω. Ο δε δεύτερος κανόνας είναι μάλλον ασθενής καθώς άλλοι 

τρεις συνδυασμοί αντικειμένων παρουσιάζουν όμοια επίπεδα εμπιστοσύνης 

και ίσως λίγο υψηλότερα καθώς και μεγαλύτερα επίπεδα υποστήριξης. Από 

το διάγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι το “corned beef” επηρεάζει αρνητικά τις 

πωλήσεις της μπύρας “Heineken”. Συνεπώς, ο κανόνας ενδέχεται να μην 

είναι τόσο σημαντικός, ενώ άλλοι κανόνες από το διάγραμμα μοιάζουν να 

είναι πιο ισχυροί.

Ένα πρόβλημα που συναντάται συχνά στο σύνολο των κανόνων 

συσχέτισης είναι η εμφάνιση κανόνων που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα

( ,X Y X Z Y   ). Το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι δυο κανόνες 

περιγράφουν διαφορετικές περιπτώσεις ή τον ίδιο πληθυσμό, οπότε ένας 

από τους δυο κανόνες θα μπορούσε να παραλειφθεί. Τα double decker

plots συμβάλλουν στην ανάλυση αυτή με την κατασκευή ενός 

επιπρόσθετου πίνακα που αποτελεί την τομή δυο ή ενδεχομένως και 

περισσοτέρων κανόνων. 
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Παράδειγμα:

Έστω οι κανόνες:

Rule Confidence Support
Soda  Heineken 80,82 25,67
Cracker  Heineken 75,00 36,56

και τα αντίστοιχα διαγράμματα τους: 

Από το τρίτο διάγραμμα (της τομής των δυο κανόνων) γίνεται άμεσα 

κατανοητό ότι μεγάλο ποσοστό των αγοραστών σόδας είναι και αγοραστές 

κράκερ. Συνεπώς οι δυο κανόνες δεν είναι ανεξάρτητοι και το ποιοι τελικά 

κανόνες θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από την εφαρμογή. 

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ
Πλεονεκτήματα μεθόδου έναντι πινάκων: 

 η γραφική αναπαράσταση γίνεται πιο γρήγορα κατανοητή από ότι ένας 

πίνακας, ιδιαίτερα όταν τα χαρακτηριστικά έχουν περισσότερες από δυο 

τιμές 

 η διάσταση της αλληλεπίδρασης είναι πιο διαισθητική στα Mosaic Plots

από ότι στους πίνακες. Στην προσέγγιση αυτή οι κανόνες που 

οπτικοποιούνται είναι της μορφής many-to-one1.

Άλλα πλεονεκτήματα των μεθόδων είναι ότι παρουσιάζουν σε μια μόνο 

προβολή:

 Όλες τις επιλογές των επεξηγηματικών χαρακτηριστικών για τις οποίες 

ο κανόνας X Y  υφίσταται

1 Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κανόνες της μορφής many-to-many αλλά είναι σαφώς πιο 
δύσκολη η οπτικοποίηση
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 Όλες τις επιλογές των επεξηγηματικών χαρακτηριστικών για τις οποίες 

ο κανόνας X Y  σχεδόν υφίσταται ή δεν υφίσταται καθόλου

 Με τον φωτισμό διαφορετικών τιμών για το αποτέλεσμα του κανόνα, 

επισημαίνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών στο 

αριστερό μέρος του κανόνα και του χαρακτηριστικού στο δεξί μέρος.   

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ

 Και οι δυο τεχνικές είναι σχεδιασμένες για στοχευμένη ανάλυση, όπου ο 

αριθμός των χαρακτηριστικών είναι μικρός. Σε περίπτωση ύπαρξης 

πολλών χαρακτηριστικών προκύπτει πρόβλημα ερμηνείας των κανόνων 

συσχέτισης.
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44..22 ΤΤεεχχννιικκέέςςοοππττιικκοοπποοίίηησσηηςςμμεεχχρρήήσσηηττηηςςμμήήττρρααςς

44..22..11 AAssssoocciiaattiioonn RRuullee VViissuuaalliizzeerr

Η μέθοδος αυτή οπτικοποίησης αναπτύχθηκε από την Silicon Graphics και 

υλοποιείται από το εμπορικό πακέτο MineSet [Bru97]. Χρησιμοποιείται σε 

πολλές εφαρμογές όπως στην ανάλυση καλαθιού αγοράς (market basket

analysis), στην τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια καταστημάτων, στη

διαχείριση αποθεμάτων (inventory control).

Βασίζεται στην τεχνικής της 2D μήτρας συσχέτισης όπου το αριστερό και 

το δεξί μέρος ενός κανόνα τοποθετούνται στους δυο άξονες ενός 

τετραγωνικού πλέγματος. Για την οπτική παρουσίαση των αντικειμένων 

χρησιμοποιείται ένα 3D τοπογράφημα (landscape). Επίσης, στο 

πρόγραμμα είναι ενσωματωμένες διάφορες τεχνικές όπως, η εστίαση, η 

περιστροφή, η πανοραμική λήψη, το φιλτράρισμα ενώ η εφαρμογή 

υποστηρίζει ακόμη και την υποβολή ερωτημάτων(querying) που βοηθούν 

τον αναλυτή στην επεξεργασία της προβολής.

Ένας κανόνας συσχέτισης έχει την μορφή “if LHS then RHS” και 

αναπαρίσταται γραφικά από το σημείο ένωσης των αριστερών(Left Hand

Side) και δεξιών (Right Hand Side) αντικειμένων του κανόνα. Τα 

χαρακτηριστικά ενός κανόνα απεικονίζονται με χρήση ράβδων, δίσκων και 

ετικετών. Συγκεκριμένα (εικόνα 4.13),

 Το ύψος της μπάρας αναπαριστά την σχετική συχνότητα των 

αντικειμένων στο σύνολο των δεδομένων. Ψηλές ράβδοι φανερώνουν 

ότι αγοραστέςπ.χ. του προϊόντος στα αριστερά αγοράζουν συχνά το 

προϊόν στα δεξιά του πλέγματος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δυο 

πλευρές της μήτρας που χωρίζει η διαγώνιος δεν είναι απαραίτητο να 

εμφανίζουν τις ίδιες τιμές συχνότητας.

 Οι κινητοί δίσκοι αναπαριστούν την υποστήριξη2.

 Τα χρώματα των ράβδων και των δίσκων απεικονίζουν την 

εμπιστοσύνη. Έτσι, ο χρήστης γρήγορα μπορεί να εστιάσει την 

2 Στην MineSet η υποστήριξη αναφέρεται ως prevalence ενώ η εμπιστοσύνη ως predictability
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προσοχή του σε σημαντικές οντότητες και κανόνες. Η κλίμακα του 

χρώματος που χρησιμοποιείται παρουσιάζεται από το ακόλουθο σχήμα:

Εικόνα 4.13: MineSet

Και το εμπορικό πρόγραμμα DBMiner (“Association 3D Bar Graph”),

χρησιμοποιεί την μήτρα ως τεχνική οπτικοποίησης των κανόνων 

συσχέτισης σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο(εικόνα 4.14). 

Εικόνα4.14: 3D matrix – DBMiner

Ένας διαφορετικός τρόπος αναπαράστασης των επιπέδων υποστήριξης και 

εμπιστοσύνης, που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Quest, είναι η 

χρήση διαφορετικών στηλών για κάθε μέτρο, όπου μια στήλη τοποθετείται 

πάνω στην άλλη (εικόνα 4.15). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το γαλάζιο 

χρώμα απεικονίζει το επίπεδο εμπιστοσύνης και το ροζ το επίπεδο στήριξης. 
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Εικόνα 4.15: 2D Matrix –
Quest

Εικόνα 4.16: Φράξιμο 
αντικειμένων 

Εικόνα 4.17: {Α→C} ή 
{B →C} ή {Α&Β→C}

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ

 Οι απλοί χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τις δυο διαστάσεις 

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ

Η τεχνική 2D μήτρας είναι κατάλληλη στην αναπαράσταση one-to-one

σχέσεων αλλά παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στην απεικόνιση many-

to-one σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι περισσότερες τεχνικές 

ομαδοποιούν τα αντικείμενα στο LHS μέρος του κανόνα και τα 

παρουσιάζουν ως ένα αντικείμενο. Από την στρατηγική αυτή όμως 

προκύπτουν ορισμένα προβλήματα:

 η τεχνική αποδίδει πάλι για λίγα αντικείμενα (έως τρία)

 ενδεχομένως να υπάρχει απώλεια σημαντικής πληροφορίας

 Ο(n2) ρυθμός αύξησης της περιοχής του γραφήματος.

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι το φράξιμο 

αντικειμένων από άλλα αντικείμενα (εικόνα 4.16). Επίσης, συχνά είναι 

πολύ δύσκολο να δειχθεί αν δυο κανόνες που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα 

είναι ανεξάρτητοι ή όχι (εικόνα 4.17).
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44..22..22 RRuullee –– ttoo –– iitteemm MMaattrriixx

Η μέθοδος αυτή οπτικοποίησης αναπτύχθηκε για να περιορίσει ορισμένες 

από τις αδυναμίες της προηγούμενης μεθόδου, της δυσδιάστατης μήτρας.

Βασικός της στόχος είναι η οπτικοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

κανόνων σε μια τρισδιάστατη προβολή (3D) με ελάχιστη ανθρώπινη 

παρέμβαση, ελάχιστο φράξιμο και no screen swapping. Επίσης, συγκριτικά  

με την προηγούμενη τεχνική επιτρέπει την οπτικοποίηση many-to-one

κανόνων συσχέτισης

Η προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε αντικείμενο εμφανίζεται μια 

φορά στον ίδιο κανόνα [Won99]. Για την οπτικοποίηση many-to-one

κανόνων συσχέτισης γίνεται και εδώ χρήση της2D μήτραςμε την διαφορά 

ότι στον κάθετο άξοναεμφανίζονται τα αντικείμενα και στον οριζόντιο οι 

κανόνες. Συγκεκριμένα, από την εικόνα 4.18, στις γραμμές της μήτρας 

απεικονίζονται αντικείμενα (topics) και στις στήλες οι συσχετίσεις των 

αντικειμένων (rules). Με τις  κόκκινες και μπλε ράβδουςαναπαρίσταται το 

δεξί και αριστερό μέρος ενός κανόνα αντίστοιχα. Τα επίπεδα υποστήριξης 

και εμπιστοσύνης δίνονται από τα αντίστοιχα διαγράμματα ράβδων στο 

τέλος της μήτρας, τα οποία έχουν διαφορετικές κλίμακες για να 

αποφεύγεται η επικάλυψη. Επίσης, η τεχνική αυτή υποστηρίζει και την 

ανάλυση “focus & context”.

Εικόνα4.18: Rule – to – item matrix [1]
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Η διάταξη των κανόνων μπορεί να γίνει με βάση την αύξουσα σειρά των 

τιμών εμπιστοσύνης ή σύμφωνα με τα αντικείμενα στο RHS μέρους του 

κανόνα (consequent), όπως στην εικόνα 4.19.

Εικόνα4.19: Rule – to – item matrix [2]

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Ουσιαστικά δεν τίθεται ανώτερο όριο στον αριθμό των αντικειμένων στο 

LHS μέρος του κανόνα. Απεικόνιση many-to-one σχέσεων.

 Επιτυγχάνεται ταυτόχρονη ανάλυση των κατανομών των κανόνων και 

των αντικειμένων

 Επειδή όλες οι άλλες πληροφορίες (metadata) αναπαρίστανται στο 

τέλος του γραφήματος και τα ύψη των στηλών είναι κλιμακωμένα έτσι 

ώστε οι μπροστινές στήλες να μην καλύπτουν τις πίσω, ελάχιστες 

επικαλύψεις παρατηρούνται.

 Για την ανάλυση των κανόνων δεν απαιτείται κίνηση (animation),

αντιμετάθεση ή αλληλεπίδραση με τον χρήστη. 

 Δεν δημιουργούνται νέα αντικείμενα (ομάδες αντικειμένων) για την 

αναπαράσταση των many-to-one κανόνων. 

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ

Εμπειρικά έχει δειχθεί ότι η τεχνική είναι αρκετά αποδοτική σε  κανόνες 

που έχουν έως 12 αντικείμενα στο αριστερό μέρος του κανόνα, σε μια 17 

ιντσών οθόνη. Βέβαια, στην περίπτωση ύπαρξης πάρα πολλών κανόνων 

είναι καλύτερη η χρήση τεχνικών που βασίζονται σε εικονοστοιχεία ή σε 

glyphs.
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44..22..33 CCrryyssttaallCClleeaarr

Το CrystalClear [Ong02] αποτελεί ένα εργαλείο παρουσίασης κανόνων 

συσχέτισης που οπτικοποιεί many-to-many σχέσεις. Ενσωματώνει δυο 

τεχνικές οπτικοποίησης:

 την εμπλουτισμένηπροβολή πλέγματος(enhanced grid view) και 

 την προβολή δένδρου(treeview).

Παρόλο που στην παρούσα υπό-ενότητα παρουσιάζουμε τεχνικές 

οπτικοποίησης σε μήτρα θα περιγράψουμε και την τεχνική Treeview. Το 

στοιχείο που διαφοροποιεί την παρούσα τεχνική από τις προηγούμενες 

είναι ότι υποστηρίζει το active data mining. Η εξέλιξη των δεδομένων 

διαχρονικά έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη ή την απομάκρυνση ενός 

κανόνα ή την αλλαγή της βάσης των κανόνων (rules base). Οι 

οποιοσδήποτε μεταβολές στη βάση των κανόνων, εφόσον εμπεριέχουν

πολύτιμη γνώση, είναι χρήσιμο να παρουσιάζονται και αυτοί 

αποτελεσματικά στον αναλυτή.

4.2.3.1 Enhanced Grid View

Η τεχνική αυτή αποτελεί ένα συνδυασμό των μεθόδων οπτικοποίησης της 

μήτρας (π.χ. 2D matrix της DBMiner) και της τεχνικής πλέγματος που έχει 

σαν αποτέλεσμα μιαεμπλουτισμένη προβολή πλέγματος. Η βασική διαφορά 

συνίσταται ότι στις δυο πλευρές του πλέγματος απεικονίζονται η 

υποστήριξη και η εμπιστοσύνη των εξαγόμενων κανόνων συσχέτισης, αντί 

των αντικειμένων. Σε κάθε κελί ομαδοποιούνται οι κανόνες που έχουν 

κοινή εμπιστοσύνη και υποστήριξη (εικόνα 4.20).

Έτσι, η αναζήτηση ενός κανόνα με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και 

υποστήριξης σημαίνει εστίαση στην κάτω δεξιά γωνία του πλέγματος. Με 

την μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού σε κάποιο κελί ενδιαφέροντος 

εμφανίζεται ένα κείμενο σχολίου (tool tip) που περιέχει τους κανόνες.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αναλυτή νααυξομειώνει το κατώφλι 

υποστήριξης και εμπιστοσύνης και να εμφανίζει συγκεκριμένο υπό-σύνολο 
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των κανόνων, με προσαρμογή των παραμέτρων στο παράθυρο ελέγχου

(control panel) στο άνω δεξί μέρος της προβολής. Από το κάτω παράθυρο,

ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση όλων των αντικειμένων ή 

μεμονωμένων στο αριστερό μέρος των κανόνων. 

Εικόνα4.20: Crystal Clear

Οπτικοποίηση της μεταβολής

Στην περίπτωση που εισέρχεται και η έννοια του χρόνου στην εξόρυξη 

των δεδομένων τότε απαιτείται η οπτικοποίηση των μεταβολών που έχουν 

συμβεί από το ένα σύνολο κανόνων στο άλλο. Έστω, iD  η βάση 

δεδομένων την χρονική στιγμή it  και jD  η βάση που προκύπτει από την iD

τη  χρονική στιγμή jt  έτσι ώστε ( ) ( )i ji j t t   . Έστω ir R  ένας κανόνας 

που έχει εξαχθεί από εξόρυξη της βάσης iD . Τότε διακρίνουμε τρεις 

περιπτώσεις μεταβολών:

Περίπτωση 1: ένας κανόνας r που την προηγούμενη χρονική στιγμή ήταν 

ενδιαφέρων, τώρα δεν προσφέρει καμία πληροφορία γιατί δεν ικανοποιεί 

τα επίπεδα support ή confidence ( ( ) ( )i jr R r R   ) και πρέπει να 

παραληφθεί από την βάση κανόνων. 
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Περίπτωση 2: ένας κανόνας r χωρίς ενδιαφέρον στην προηγούμενη 

χρονική στιγμή, σύμφωνα με τις αλλαγές στην βάση δεδομένων, 

μετατρέπεται σε ουσιαστικού ενδιαφέροντος κανόνα, δηλαδή 

( ) ( )i jr R r R   .

Περίπτωση 3: δημιουργία ενός νέου κανόνα r έπειτα από προσθήκη ενός 

νέου αντικειμένου στην βάση ( ( ) ( )i jx D x D   ) που δεν υπήρχε στην 

προηγούμενη υλοποίηση του αλγορίθμου συσχέτισης.

Για την επισήμανση των νέων καταστάσεων (3 περιπτώσεις) 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα. Για παράδειγμα, εάν ένας κανόνας

σε κάποιο κελί δεν εμφανίζεται στο νέο σύνολο των κανόνων, το κελί 

χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα για να δηλώσει ότι ένας ή περισσότεροι 

κανόνες δεν παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

γίνεται χρήση άλλου χρώματος. Στην περίπτωση που σε κάποιο κελί 

παρουσιάζονται και οι τρεις περιπτώσεις η απλή χρήση χρώματος παύει να 

είναι βοηθητική. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ταεικονίδια {-, +,

#} για την διάκριση των τριών περιπτώσεων. Επίσης, χρησιμοποιούνται τα 

σύμβολα {, }για να δηλώσουν μεταβολές στα επίπεδα εμπιστοσύνης και 

επιβεβαίωσης (εικόνα 4.21).

Εικόνα4.21: Crystal Clear – μεταβολή χρόνου 
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ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ
 δεν τίθεται ουσιαστικά ανώτερο όριο στον αριθμό των αντικειμένων στο 

αριστερό ή δεξί μέρος των κανόνων.

 άμεση παρουσίαση της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης των 

κανόνων.

 ταυτόχρονη ανάλυση της κατανομής των κανόνων και των 

αντικειμένων σε αυτούς 

 με προσαρμογή των τιμών υποστήριξης και εμπιστοσύνης, 

επιτυγχάνεται η οπτικοποίηση συγκεκριμένου συνόλου κανόνων 

ενδιαφέροντος

 δεν απαιτείται συμμετοχή του χρήστη (κίνηση της εικόνας, 

αντιμετάθεση) για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Απαιτείται μόνο 

χρήση του δείκτη του ποντικιού για την εμφάνιση των tool tips.Οι 

οποιοσδήποτε μεταβολές στηβάση των κανόνων, εφόσον εμπεριέχουν

πολύτιμη γνώση, είναι χρήσιμο να παρουσιάζονται και αυτοί 

αποτελεσματικά στον αναλυτή.   

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ

 ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να δει όλους τους κανόνες σε μια 

προβολή 

4.2.3.2 TreeView

Η τεχνική αυτή αποτελεί βελτίωση των κατευθυνόμενων γράφων και των 

πινάκων και διατάσσει τους κανόνεςσε κλαδιά ανάλογα με τον αριθμό των 

αντικειμένων στο δεξιό ή στο αριστερό μέρος ενός κανόνα. Τα κλαδιά 

εμφανίζονται ή συνοψίζονται με επιλογή του εικονιδίου. Η οπτικοποίηση 

αυτή μοιάζει με την οργάνωση των καταλόγων και των αρχείων σε ένα 

λειτουργικό σύστημα. Και εδώ παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες στον 

αναλυτή μέσω του πίνακα ελέγχου(εικόνα 4.22).
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Εικόνα4.22: TreeView [1]

Η μέθοδος Treeview παρουσιάζειταεξής βασικά πλεονεκτήματα:

1. δεν τίθεται κάποιο όριο στον αριθμό των κανόνων που μπορούν να 

απεικονιστούν

2. τα κλαδιά μπορούν να αναλυθούν ή να συνοψιστούν για έλεγχο των 

κανόνων που εμφανίζονται

3. η ιεραρχική διάταξη διευκολύνει την διάκριση των κόμβων και των 

ακμών (σε σύγκριση με την μέθοδο των γράφων).

Στην περίπτωση αυξητικής παρακολούθησης των αλλαγών μεταξύ δυο 

συνόλων κανόνων συσχέτισης σε διαφορετικά χρονικά σημεία 

χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα (χρήση χρώματος και εικονιδίων/ συμβόλων). Η χρήση συμβόλων 

στην προσέγγιση αυτή παρέχει ένα ακόμη πλεονέκτημα στον αναλυτή,

βοηθώντας να αποφασίσει αν θα πρέπει να αναλύσει περαιτέρω ένα κόμβο

(εικόνα 4.23). Επίσης, η οργάνωση των κανόνων μπορεί να γίνει σύμφωνα 

με τις τρεις περιπτώσεις αλλαγών που προαναφέραμε (τεχνική Enhanced

Grid View), επιπλέον τηςπερίπτωσης να παραμείνει αμετάβλητη η 

βάση των κανόνων.
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Εικόνα4.23: TreeView [2]
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44..33 ΤΤεεχχννιικκέέςς οοππττιικκοοπποοίίηησσηηςς μμεε χχρρήήσσηη κκααττεευυθθυυννόόμμεεννωωνν

γγρράάφφωωνν

Οι τεχνικές οπτικοποίησης που βασίζονται σε γράφους [Hetzler et al.,

Ceglar et. al., Wong et. al.] απεικονίζουν τα αντικείμενα σαν κόμβους και 

τις συσχετίσεις τους ως ακμές μεταξύ των κόμβων. Για παράδειγμα στην 

εικόνα 4.24 παρουσιάζονται γραφικά οι κανόνες (1) Α→C, (2) B→C και (3) 

Α+Β→C. Οι τεχνικές αυτές είναι πιο αποδοτικές σε μικρό αριθμό 

αντικειμένων και συσχετίσεων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο γράφος 

γίνεται πολύπλοκος και καθίσταται αδύνατη η ερμηνεία του.

Αυτό που διαφοροποιεί τις επιμέρους τεχνικές οπτικοποίησης που 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι ο τρόπος τοποθέτησης των 

κόμβων και η απεικόνιση των metadata, όπως η κατεύθυνση 

(αναπαράσταση της συσχέτισης), η εμπιστοσύνη κ.λπ.. Στις επόμενες 

υπό-ενότητες παρουσιάζονται οι βασικότερες τεχνικές οπτικοποίησης που 

βασίζονται στους γράφους.

Εικόνα 4.24: Κατευθυνόμενοι γράφοι 
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44..33..11 BBaallll GGrraapphh ((DDBBMMiinneerr))

Τα πιο γνωστά εμπορικά προγράμματα εξόρυξης από δεδομένα 

χρησιμοποιούν τους γράφους ως μέθοδο οπτικοποίησης του συνόλου των 

κανόνων. Η τεχνική Ball Graph της DBMiner χρησιμοποιεί ένα σύνολο 

κόμβων για να αναπαραστήσει τα αντικείμενα και κατευθυνόμενων ακμών 

για την αναπαράσταση των σχέσεων (εικόνα 4.25). Οι κόμβοι έχουν τρία 

χρώματα ανάλογα με την λειτουργία τους. Έτσι, 

 Οι μπλε κόμβοι είναι ενεργοί κόμβοι που αναπαριστούν αντικείμενα 

στον κανόνα που ενδιαφέρουντον αναλυτή.

 Οι κίτρινοι κόμβοι καλούνται παθητικοί και αναπαριστούν αντικείμενα 

που σχετίζονται με τους ενεργούς κόμβους κατά κάποιο τρόπο. 

 Οι πράσινοι κόμβοι είναι βοηθητικοί και συμβάλλουν στην οπτικοποίηση 

δυο ή περισσοτέρων αντικειμένων στο αριστερό ή δεξί μέρος του 

κανόνα. 

Ένα βέλος μεταξύ δυο κόμβων αναπαριστά την συνεπαγωγή μεταξύ τους. 

Τα βέλη είναι δυο κατευθύνσεων. Η υποστήριξη ενός κανόνα οπτικοποιείται 

από τον όγκο των κορυφών. Μόνο αντικείμενα που ικανοποιούν το 

ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης (minimum support) εμφανίζονται στην 

προβολή. 

Εικόνα 4.25: Ball Graph
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Παρόμοια με την παραπάνω είναι και η οπτική παρουσίαση των κανόνων 

συσχέτισης από το Association Visualizer του Intelligent Miner της 

IBM (εικόνα 4.26). Και εδώ τα αντικείμενα αναπαρίστανται από κόμβους 

ενώ οι συσχετίσεις από βέλη. Επιλογή ενός βέλους σημαίνει επιλογή ενός 

κανόνα ενώ επιλογή ενός κόμβου, την επιλογή ενός συνόλου 

αντικειμένων. 

Το χρώμα και το πλάτος ενός βέλους αναπαριστά το επίπεδο υποστήριξης 

και εμπιστοσύνης, αντίστοιχα. Αντίθετα, το χρώμα ενός κόμβου αναπαριστά 

την παράμετρο “In Rules as Body”, δηλαδή αν συμμετέχουν στο αριστερό 

μέρος του κανόνα (rule body).

Εικόνα 4.26: Association Visualizer IBM

ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ

 Οι τεχνικές αυτές λειτουργούν αποδοτικά με μικρό αριθμό αντικειμένων 

και συσχετίσεων γιατί διαφορετικά ο γράφος γίνεται πολύπλοκος και 

καθίσταται αδύνατη η ερμηνεία του.
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44..33..22 RRuullee GGrraapphh

Η τεχνικήRule Graph [Kle94] χρησιμοποιείται από τον “Rule Visualizer”,

ένα πρωτότυπο εργαλείο που διαχειρίζεται τους εξαγόμενους κανόνες

συσχέτισης με συμβολή των templates και της οπτικοποίησης.

Στην τεχνική αυτή το σύνολο των κανόνων οπτικοποιείται ως ένας 

εξαρτώμενος γράφος (dependency graph). Πρόκειται για ένα

κατευθυνόμενο γράφο όπου οι κόμβοι αναπαριστούν αντικείμενα 

(χαρακτηριστικά) και τα κατευθυνόμενα βέλη τις συσχετίσεις μεταξύ των 

αντικειμένων αυτών, ενώ το επίπεδο εμπιστοσύνης ή υποστήριξης 

δηλώνεται από την ετικέτα και το πάχος του βέλους. Επιπρόσθετη 

πληροφορία μπορεί να οπτικοποιηθεί με χρήση χρωμάτων.

Η οπτικοποίηση με χρήση γράφων όπως είδαμε απαιτεί την όσο το δυνατόν 

καλύτερη τοποθέτηση των κόμβων ώστε το γράφημα να μην γίνεται πολύ 

περίπλοκο. Για την μείωση της πολυπλοκότητας του γράφου η Rule Graph

οπτικοποίηση χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό προτύπων (template

mechanism) για τον περιορισμό του αριθμό των κανόνων που 

εμφανίζονται (εικόνα 2.27).

Οι template περιγράφουν ένα σύνολο κανόνων, καθορίζοντας ποια 

χαρακτηριστικά θα εμφανίζονται στο αριστερό και ποιο χαρακτηριστικό στο 

δεξί μέρος ενός κανόνα. Χρησιμοποιούνται δε για τον καθορισμό των πιο 

ενδιαφέροντων κανόνων.    

Ως Template ορίζεται μια έκφραση (pattern expression) της μορφής 

1 1,..., k kA A A   όπου Αi είναι το όνομα του χαρακτηριστικού.  Ένας κανόνας

1 1,..., h hB B A  λέμε ότι ταιριάζει με το pattern, εάν ο κανόνας θεωρείται ως

στιγμιότυπο του pattern αυτού.

Για να θεωρηθεί ένας κανόνας ενδιαφέρον θα πρέπει να ταιριάζει match

an inclusive pattern. Εάν αντιθέτως matches to a restrictive pattern

τότε θεωρείται μη ενδιαφέρον.
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Εικόνα 4.27: Templates – Rule Graph

Για την οπτικοποίηση ενός κανόνα χρησιμοποιείται ο Rule Browsing, που 

συνδυάζει δυο τεχνικές αναπαράστασης: το κείμενο και τα διάγραμμα 

ράβδων. Έτσι, δίπλα σε κάθε λεκτική περιγραφή ενός κανόνα 

παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τρεις ράβδους. Στην αριστερή ράβδο 

απεικονίζεται η εμπιστοσύνη, στην δεξιά ράβδο η υποστήριξη και στην 

μεσαία η commonness, που είναι προϊόν των τιμών εμπιστοσύνης και 

υποστήριξης. Το μέτρο αυτό χρησιμοποιείται για την αποφυγή

οπτικοποίησης κανόνων με χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και υποστήριξης. 

Ο αριθμός των αντικειμένων στο αριστερό μέρος του κανόνα εμφανίζεται 

μέσα σε ένα κύκλο δεξιά του διαγράμματος.

Εικόνα4.28: Rule Graph – Rule Visualizer
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Βέβαια, για την εμφάνιση όλων των κανόνων σε μια προβολή η παραπάνω 

μέθοδος δεν είναι αποδοτική και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται οι 

γράφοι. Για την μείωση της πολυπλοκότητας ενός γράφου, οι κανόνες που 

δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον παραλείπονται και κατά συνέπεια

διαγράφονται οι κόμβοι που συμμετέχουν σε αυτό. Η διαγραφή ενός 

κόμβου από το γράφημα ισοδυναμεί με την είσοδο δυο περιοριστικών 

προτύπων: ενός με το χαρακτηριστικό στο αριστερό μέρος και ενός με το 

χαρακτηριστικό στο δεξί μέρος. Για παράδειγμα στην εικόνα 4.29 τα

αντικείμενα E έως J έχουν μετακινηθεί από την οθόνη και εμφανίζονται 

δεξιά της απεικόνισης. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να εστιάζει σε 

υποσύνολα κανόνων. Στην αντίθετη περίπτωση, που κάποιοι κόμβοι 

θεωρούνται σημαντικοί αυτό ισοδυναμεί με είσοδο δυο inclusive templates.

Εικόνα 4.29: Rule Graph

Επίσης, η τεχνική παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής του 

αριθμού των χαρακτηριστικών που θα εμφανίζονται στο αριστερό μέρος 

των κανόνων, μειώνοντας περαιτέρω την πολυπλοκότητα του γραφήματος. 

Δυο ακόμη μέθοδοι που προτείνουν οι συγγραφείς είναι η χρήση 

διαφορετικών σχημάτων για τους κόμβους στο αριστερό και δεξί μέρος 

ενός κανόνα καθώς και η τοποθέτηση τους με τέτοιο τρόπο στην προβολή 

ώστε τα αντικείμενα στο antecedent να βρίσκονται αριστερά και τα 

αντικείμενα στο consequent στη δεξιά πλευρά της προβολής. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει ακόμη εμπειρική εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων, οπότε η 

αποτελεσματικότητα τους είναι αμφίβολη. 

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ

 Ένα σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου, όπως και των περισσοτέρων 
γράφων, είναι ότι στην περίπτωση πολλών κανόνων η γραφική 
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αναπαράσταση μοιάζει με σωρό που καθιστά αδύνατη την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων.

44..33..33 CCiirrccuullaarr AAssssoocciiaattiioonn VViissuuaalliizzaattiioonn

Η τεχνική αυτήπου παρουσιάστηκε από τους Rainsford και Roddick [Rai00]

είχε σαν στόχο την εξερεύνηση temporal interval δεδομένων. Για το 

σκοπό αυτό, ανέπτυξαν έναν temporal interval association rule

algorithm καθώς και μια τεχνική οπτικοποίησης βασισμένη σε γράφους 

και παράλληλους άξονες3.

Ορισμός: Ως temporal interval association rule ορίζεται ένας τυπικός κανόνας 

συσχέτισης, ο οποίος περιλαμβάνει μια συνένωση ενός ή περισσοτέρων χρονικών 

συσχετίσεων μεταξύ αντικειμένων στο antecedent ή στο consequent μέρος του 

κανόνα. Π.χ.

«The purchase of investment X and product Y are associated with insurance policy Z with a

confidence factor of 0.79. The investment in X occurs during the period of policy Z with a

temporal confidence factor of 0.75 and the purchase of product Y occurs before investment

X with a temporal confidence factor of 0.814»

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, θα εστιάσουμε μόνο την μέθοδο 

οπτικής παρουσίασης των κανόνων συσχέτισης. Η τεχνική χρησιμοποιεί ένα 

κυκλικό γράφο όπου τα αντικείμενα που συνθέτουν τους κανόνες 

απεικονίζονται στην περιφέρεια ενός κύκλου σαν σημεία. Οι συσχετίσεις

μεταξύ των αντικειμένωναναπαρίστανται από τις χορδές που ενώνουν τα

σημεία. Μεταβολή στο χρωματισμό της γραμμής από μπλε (σκούρο) σε

κίτρινο (ανοιχτό), υποδηλώνει την κατεύθυνση της συσχέτισης από το 

προηγηθέν (antecedent) στο αποτέλεσμα (consequent). Για τον 

προσδιορισμό συσχετίσεων δυο κατευθύνσεων (bi-directional), η χορδή 

χρωματίζεται με πράσινο χρώμα (εικόνα4.30).

3 Η δεύτερη αυτή τεχνική χρησιμοποιείται στην απεικόνιση των temporal συσχετίσεων και για το λόγο 
αυτό δεν παρουσιάζεται στην εργασία 
4policyZinvestX,productY|0.79during (investX,policyZ) | 0.75before(productY,investX) | 0.81
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Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η παρουσίαση μεγάλου όγκου

πληροφορίας. Επίσης, ο κυκλικός γράφος παρέχει μια διαισθητική αντίληψη 

των προτύπων στα δεδομένα. Το είδος αυτό οπτικοποίησης είναι 

αποτελεσματικό στην συσχέτιση ολιστικής πληροφορίας όσον αφορά το 

κομμάτι της εξόρυξης, καθώς παρουσιάζεισυνοπτικά τα αποτελέσματα και 

υποδεικνύει άμεσα τις περιοχές ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, αν ένα 

αντικείμενο έχει σχέση με άλλα αντικείμενα, τότε ένα σύνολο από μπλε 

χορδές θα αναχωρούν από τον συγκεκριμένο κόμβοπρος τον κύκλο.

Εικόνα 4.30: Circular Rule Graph

ΠΠλλεεοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ

 Δυνατότητα χειρισμού πολλών κανόνων συσχέτισης και που μπορεί να 
παρουσιαστεί στις δυο διαστάσεις (2D)

 Παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων
 Αποτελεσματική μέθοδος στη συσχέτιση ολιστικής πληροφορίας 
 Παρουσίαση περιοχών ενδιαφέροντος

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Ο απλός χρήστης που δεν είναι εξοικειωμένος με γραφικά συστήματα 

ενδεχομένως να μην μπορεί εύκολα να διακρίνει τις συσχετίσεις. 
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44..33..44 DDiirreecctteedd AAssssoocciiaattiioonn VViissuuaalliizzaattiioonn

Το 3D σύστημα DAV (Directed Association Visualization) αναπαριστάτα

αντικείμεναως σφαίρες και τις συσχετίσεις μεταξύτους από την θέση των 

σφαιρών στην προβολή [Hao01a, Hao01b]. Για την τοποθέτηση των 

κορυφών χρησιμοποιείταιένα “Mass – Spring” σύστημα οπτικοποίησης 

που βασίζεται στις αρχές της φυσικής για τις μάζες και τα ελατήρια 

(springs). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αυτό-διοργανωμένο γράφο (self-

organized) που αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

 Τα αντικείμενα αναπαρίστανται από τις σφαίρες όπου το χρώμα τους 

υποδηλώνει τη συχνότητα εμφάνισης στη βάση δεδομένων 

 Μια «κατευθυνόμενη άκρη» αναπαριστά την κατεύθυνση της 

συσχέτισης. 

 Η «απόσταση» μεταξύ δυο αντικειμένων αναπαριστά την υποστήριξη

 Το χρώμα της ακμής αναπαριστά το επίπεδο εμπιστοσύνης.

 Μια «ομάδα» (cluster) περικλείει συσχετισμένα αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας μια ελλειψοειδή επιφάνεια.

Το συγκεκριμένο σύστημα δεν αποτελεί αμιγώς τεχνική οπτικοποίησης των 

κανόνων συσχέτισης αλλά όλης της διαδικασίας εξόρυξης από δεδομένα. 

Στην εικόνα4.31 παρουσιάζεταιαναλυτικά η συνολική αρχιτεκτονική του 

DAV συστήματος, που περιλαμβάνει συνολικά 4 φάσεις:

Φάση 1η: Στην φάση της αρχικοποίησης τα αντικείμενα (κορυφές)

κατανέμονται τυχαία σε μια σφαιρική επιφάνεια. Το χρώμα μιας κορυφής 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει πόσο συχνά το αντικείμενο εμφανίζεται 

στην βάση δεδομένων(1.Initialization).

Φάση 2η: Κατόπιν δημιουργείται μια μήτρα F με τις τιμές υποστήριξης, 

όπου η ισχύς της συσχέτισης μεταξύ των αντικειμένων αναπαρίσταται από 

την ακαμψία του ελατηρίου. Το σύστημα DAV μετατρέπει την ακαμψία του 

ελατηρίου σε απόσταση στην 3D σφαίρα. Έπειτα από κάποιο αριθμό 

επαναλήψεων η σφαιρική μορφή του γραφήματος χαλαρώνει,

προσεγγίζοντας μια κατάσταση τοπικά ελάχιστης ενέργειας. Με τον τρόπο 

αυτό καθορίζεται η σχετική θέση των αντικειμένων έτσι ώστε αντικείμενα 

με υψηλή συσχέτιση να βρίσκονται πλησιέστερα(2.Relaxation).
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Φάση 3η: Στην φάση “3.Direction”, ενώνεται το LHS με το RHS του 

κανόνα με χρήση μιας κατευθυνόμενης ακμής που αναπαριστά την 

κατεύθυνση της συσχέτισης. Υπολογίζεται η μήτρα D του επιπέδου 

εμπιστοσύνης, τίθεται ένα κατώφλι στο confidence και σύμφωνα με αυτά 

σχεδιάζετε η κατεύθυνση του βέλους. 

Φάση 4η: Στην τελική φάση, ομαδοποιούνταιτασυσχετισμένα αντικείμενα 

με χρήση του k-means αλγορίθμου και σχεδιάζονται ελλείψεις γύρω από 

τις κλάσεις(4.Clustering). Το σχήμα μιας έλλειψης εξαρτάται από τον 

αριθμό των αντικειμένων στην ομάδα και από την θέση τους.

Εικόνα 4.31: Directed Association Visualization

Το σύστημα DAV χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές ανάλυσης του 

καλαθιού της αγοράς. Στην εικόνα4.32 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της 

οπτικοποίησης DAV από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Hewlett Packard.

Στο πλαίσιο (Ε) παρουσιάζονται τα προϊόντα που ανήκουν στοcluster12.

Εικόνα4.32: ΠαράδειγμαDirected Association Visualization
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ΠΠλλεεοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Όμοια με όλους τους άλλους γράφους 

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Απευθύνεται σε αναλυτές που είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της 

μηχανικής μάθησης 
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44..33..55 CCoonncceepptt HHiieerraarrcchhyy

Η εξόρυξη κανόνων συσχέτισης περιλαμβάνει ένα σύνολο αλγορίθμων που 

ανακαλύπτουν σχέσεις μεταξύ αντικειμένων με βάση κάποιες μετρικές 

συχνότητας. Πρόσφατες εξελίξεις στους αλγορίθμους εξόρυξης από 

δεδομένα επιτρέπουν την ενσωμάτωση της ιεραρχίας των εννοιών 

(concept hierarchy) στη διαδικασίααυτή (Han and Fu, 1994).

Η εξόρυξη ιεραρχικών κανόνων συσχέτισης επιτρέπει την ανακάλυψη 

συσχετίσεων μεταξύ εννοιών[Ceg04]. Η ιεραρχία των εννοιών (concept

hierarchy or hierarchical semantics) αναπαριστά την ιεραρχική 

ομαδοποίηση αντικειμένων σε ένα σύστημα.  Για παράδειγμα στηνιεραρχία 

που παρουσιάζεται στην εικόνα 4.33, το ουίσκι (whiskey) ανήκει στα 

αλκοολούχα ποτά (alcohols) το οποίο με την σειρά του ταξινομείται ως 

ποτό (drink). Συγκεκριμένα, η ιεραρχία των εννοιών σχηματίζει μια 

οντολογία όπου τα αντικείμενα  είναι τερματικοί κόμβοι, ενώ υψηλότερα 

επίπεδα ή εσωτερικοί κόμβοι αναπαριστούν γενικευμένες έννοιες που 

συνδέονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα τερματικών κόμβων ή 

αντικειμένων στο σύνολο δεδομένων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

εξελικτική γενίκευση των αντικειμένων στην βάση δεδομένων.

Εικόνα 4.33: Concept Hierarchy

Η ιεραρχική οπτικοποίηση απαιτεί την παρουσίαση των αντικειμένων και 

των συσχετίσεων σε μια δομή που θα ενσωματώνει την ιεραρχική 

σημασιολογία. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η αποτελεσματική και 

διαισθητική οπτικοποίηση της ιεραρχίας και των κανόνων ταυτόχρονα. 
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Η ενσωμάτωση της ιεραρχίας των εννοιών στα αποτελέσματα της εξόρυξης 

συσχετίσεων συμβάλλει στην παραγωγή γενικευμένων κανόνων και

παρέχει δυο (2) πλεονεκτήματα: 

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααεεννσσωωμμάάττωωσσηηςςέέννννοοιιααςςιιεερρααρρχχίίααςς
(α) οι γενικευμένοι κανόνες ελαχιστοποιούν την απώλεια πληροφορίας που 

συνήθως συνεπάγεται ως αποτέλεσμα αύξησης στο κατώφλι υποστήριξης.

(β) διευκολύνουν την ερμηνεία των συσχετίσεων στο σύνολο των 

κανόνων.

Αύξηση στο κατώφλι της υποστήριξης θεωρείται μη επιθυμητή ενέργεια 

γιατί οδηγεί σε παράληψη ενδεχομένως σημαντικών κανόνων. Αντίθετα, η 

χρήση ιεραρχικών κανόνων συσχέτισης ελαχιστοποιεί την πληροφοριακή 

απώλεια καθώς αντικείμενα στους τερματικούς κόμβους συμμετέχουν 

έμμεσα σε υψηλότερου επιπέδου συσχετίσεις. 

Για παράδειγμα, έστω ότι σε επίπεδο υποστήριξης k ανακαλύπτεται ο 

κανόνας “Whiskey→Lemonade” ενώ σε επίπεδο υποστήριξης (k+ε) ο 

παραπάνω κανόνας απομακρύνεται από το σύνολο κανόνων αλλά 

υφίσταται ο κανόνας “whiskey→soft drink”, ο οποίος δηλώνει ότι μια 

σχέση μεταξύ των αντικειμένων σε χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να 

υπάρχει. Από την άλλη, κανόνες μεταξύ ομάδων ενδεχομένως να 

παρέχουν στον αναλυτή περισσότερη πληροφορία από ότι κανόνες

μεμονωμένων αντικειμένων.  

Περιγραφή τεχνικής 

Η τεχνική οπτικοποίησης ιεραρχικών κανόνων βασίζεται στο μοντέλο 

Radial. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι κόμβοι τοποθετούνται σε 

ομόκεντρους κύκλους σύμφωνα με το βάθος που βρίσκονται στο δένδρο. 

Κάθε υπό-δένδρο τοποθετείται σε ένα τομέα του κύκλου. Ο περιορισμός 

κυρτότητας που τίθεται υποχρεώνει την γωνία του υπό-δένδρου να 

παραμείνει κυρτή έτσι ώστε διπλανά υπό-δένδρα να μην επικαλύπτονται.

Σύμφωνα με το παραπάνω δένδρο κατασκευάζεται το radial μοντέλο της 

εικόνας 4.34 όπου οι ακμές αναπαριστούν αντικείμενα που βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο ιεραρχίας.
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Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπιστεί στην περίπτωση της 

ιεραρχικής συσχέτισης είναι αυτό της συγκάλυψης (obscurement). Για τον 

λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί δυο τεχνικές:

(α) της άμεσης μεθόδου (Direct) όπου οι σχέσεις σχεδιάζονται άμεσα 

μεταξύ των αντικειμένων (εικόνα 4.35)

(β) της μεθόδου Trail όπου οι σχέσεις σχεδιάζονται κατά μήκος του 

μονοπατιού (εικόνα 4.36).

Εικόνα4.34: Radial Model

Εικόνα4.35: Direct Method Εικόνα4.36: Trail Method

Από τις δυο τεχνικές η πιο αποτελεσματική είναι η direct μέθοδος καθώς 

αποφεύγεται η συγκάλυψη των συσχετίσεων. Ωστόσο, δεν αποφεύγεται η 

συγκάλυψη των ιεραρχιών καθώς αυξάνεταιο αριθμός των κανόνων. Μια 

λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η χρησιμοποίηση τρισδιάστατης 

οπτικοποίησης με την μορφή ενός κωνικού μοντέλου (conical model). Τα 

βασικά χαρακτηριστικά του κωνικού μοντέλου είναι η επικέντρωση και το 
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labeling. Η επικέντρωση επιτυγχάνεται με χρήση διαφάνειας για την 

απόκρυψη συσχετίσεων που δεν ενδιαφέρουν τον αναλυτή. Για 

παράδειγμα, στην εικόνα 4.37 εμφανίζονται μόνο οι κανόνες που 

συμμετέχουν τα αντικείμενα “soft drink” και “non alcoholic”. Για την 

οπτικοποίηση Ln (n>2) συσχετίσεων εισάγεται η έννοια της κορυφής. Μια 

κορυφή αποτελεί ένα προσεγγιστικό ενδιάμεσο σημείο μεταξύ των 

αντικειμένων που συσχετίζονται, η οποία θα πρέπει να είναι μοναδική για 

την αποφυγή επικαλύψεων (εικόνα 4.38).

Εικόνα4.37: Conical Model Εικόνα4.38: 2D visualization
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44..44 ΤΤεεχχννιικκέέςς οοππττιικκοοπποοίίηησσηηςς μμεε χχρρήήσσηη δδιιααγγρρααμμμμάάττωωνν
ρράάββδδοουυ

Τα διαγράμματα ράβδων (Bar Charts) έχουν αξιοποιηθεί από πλήθος 

επιστημονικών και εμπορικών εφαρμογών και η χρησιμότητα τους είναι

ευρέως διαδεδομένη στους περισσότερους αναλυτές. Η βασική ιδέα 

της μεθόδου αυτής, είναι η οπτικοποίηση κάθε έκφρασης στην αριστερή και 

στη δεξιά πλευρά κάθε κανόνα σε ένα γράφημα με χρήση ράβδων.

Χαρακτηριστικά όπως το μήκος, το βάθος, το χρώμα και η θέση μιας 

ράβδου αξιοποιούνταιγια την ενδυνάμωση της οπτικής παρουσίασης του 

κανόνα.

Εν συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν 

τα ραβδογράμματα ως τεχνική οπτικοποίησης κανόνων συσχέτισης. 

44..44..11 VViizzMMiinneerr –– BBaarr CChhaarrtt

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος VizMiner [Kop03] είναι τα εξής:

 κάθε κανόνας αναπαρίσταται από ένα ξεχωριστό διάγραμμα

(εικόνα 4.39)

 στον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος εμφανίζονται τα ονόματα των 

χαρακτηριστικών (αριθμητικών ή κατηγορικών) που συμμετέχουν στον 

κανόνα

 στον κάθετο άξονα απαριθμούνται οι τιμές (αριθμητικές ή κατηγορικές)

των χαρακτηριστικών.

 για την διάκριση μεταξύ του LHS και RHS του κανόνα χρησιμοποιείται 

μια κενή στήλη

 η διάταξη των χαρακτηριστικών (και των ράβδων αντίστοιχα) είτε 

καθορίζεται από τον χρήστη ή από κάποια αυτόματη μέθοδο, για 

παράδειγμα η διάταξη ναεξαρτάται από τον αριθμό των πλειάδων που 

ικανοποιούν την συνθήκη.

 Το μέγεθος του εύρους των ράβδων για κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να 

προσδιοριστεί εναλλακτικά και με την χρήση χρώματος (Perception

Based Classification κλίμακα χρώματοςπου βασίζεται στο μοντέλο
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χρώματος HIS5). Αυτό πραγματοποιείται απεικονίζοντας, με

κανονικοποίηση, το εύρος κάθε χαρακτηριστικού στο εύρος χρώματος 

της συγκεκριμένης ράβδου.

Η αναπαράσταση των αριθμητικών και κατηγορικών τιμών των 

χαρακτηριστικών που συμμετέχουν στους κανόνες πραγματοποιείται με 

διαφορετικό τρόπο. Στην περίπτωση των αριθμητικών δεδομένων:

 αν οι τιμές των αντικειμένων είναι διαστήματα (συνεχής), τότε 

απεικονίζονται στο διάγραμμα από το εύρος το οποίο καταλαμβάνει η 

ράβδος στο κάθετο άξονα. Αν η τιμή είναι ένας αριθμός τότε η ράβδος 

εκφυλίζεται σε ευθύγραμμο τμήμα.

Εικόνα4.39: VizMiner – Οπτικοποίησηενός κανόνα με αριθμητικά δεδομένα 

Στην περίπτωση κατηγορικών δεδομένων:

 οι τιμές ενός κατηγορικού χαρακτηριστικού απεικονίζονται με

διαχωρισμό της ράβδου σεισομεγέθη τμήματα, τα οποία χρωματίζονται 

διαφορετικά. Καθώς μια κατηγορική τιμή μπορεί να συμμετέχει σε

διαφορετικές συνθήκες η χρήση διαφορετικού χρώματος για κάθε τιμή 

αυξάνει την αναγνώριση τους οπουδήποτε καταγράφονται τμήματα 

ομοίως χρωματισμένα (εικόνα 4.40). Για παράδειγμα, έστω ότι οι τιμές 

ενός χαρακτηριστικού διακρίνονται σε υψηλή– μεσαία – χαμηλή τότε 

μπορούν να απεικονιστούν στο διάγραμμα με χρήση ανοιχτού –

κανονικού – σκούρου χρώματος ή με χρήση μεγάλου – μεσαίου –

μικρού μεγέθους τμήματος.   

5 Hue – Intensity – Saturation
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 Το μήκος της μπάρας είναι ανάλογο του αριθμού των κατηγορικών 

τιμών στο αντικείμενο αυτό.

Εικόνα 4.40: VizMiner – Οπτικοποίησηενός κανόνα με κατηγορικά δεδομένα 

Αναπαράσταση της υποστήριξης και της εμπιστοσύνης

Ένας τρόπος απεικόνισης της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης ενός

κανόνα, είναι μεχρήση δυο ξεχωριστών ράβδων όπου μια κενή στήλη τις 

διαχωρίζει από τον κανόνα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.41. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος είναι η απεικόνιση της πληροφορίας που αφορά την 

υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στο φόντο του μοντέλου οπτικοποίησης. 

Για παράδειγμα, το χρώμα του φόντου να φανερώνει το επίπεδο της 

υποστήριξης ενώ το πρότυπο γεμίσματοςτην εμπιστοσύνη.

Εικόνα4.41: VizMiner – οπτική παρουσίαση τιμών sup. & conf.
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Ενσωμάτωση διάστασης του χρόνου

Για την ενσωμάτωση της διάστασης του χρόνου (μεταβολή) στα

αποτελέσματα της βάσης κανόνων συσχέτισηςέχουν αναπτυχθεί δυο (2)

μέθοδοι:

(α) ενσωμάτωσηκίνησης επί του στατικού μοντέλου

(β) κατασκευή 3D world με δημιουργία πολλαπλών αντίγραφων του 

στατικούμοντέλου.

Στην πρώτη μέθοδο, η εξέλιξη και η αλλαγή που συντελείται σε ένα 

κανόνα στη διάρκεια του χρόνουαπεικονίζεται με συρρίκνωση ή μεγέθυνση 

των ράβδων και την αλλαγή της θέσης τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο 

κανόνα(χρώμα, βάθος, τμήματα). Η χρήση της αναπαράστασης με κίνηση 

πραγματοποιείται με ένα ρυθμό που ο χρήστης κρίνει κατάλληλο και που 

του επιτρέπει να κατανοήσει καλύτερα την διαδικασία.

Στη δεύτερη μέθοδο, καθώς ο αναλυτής navigates στον 3D χώρο, 

αποκαλύπτονται νέοι ή παλαιότεροι κανόνες με βάση το τρέχον χρονικό 

σημείο. Το επίπεδο που ορίζεται από τους άξονες X και Z του συστήματος 

συντεταγμένων καθώς και κάθε άλλο επίπεδο παράλληλο σε αυτό, παρέχει 

το βασικό περιβάλλον για την οπτική παρουσίαση ενός μόνο κανόνα σε μια 

χρονική στιγμή. Το παράλληλο επίπεδο στον Χ και στον Ζ άξονα, που 

τέμνει τον άξονα του χρόνου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό – σημείο, 

αποτελεί το πλαίσιο προβολής για την οπτικοποίηση του συγκεκριμένου 

κανόνα κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 

Οπτικοποίηση του συνόλου των κανόνων συσχέτισης

Έως τώρα παρουσιάστηκε ο τρόπος οπτικοποίησης ενός μόνο κανόνα.

Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των κανόνων συσχέτισης που πρέπει να 

οπτικοποιηθούν είναι αρκετά μεγάλος και για τον λόγο αυτό απαιτείται ένας

αποτελεσματικός τρόπος παρουσίασης τους σε μια προβολή. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται σε ένα μέτρο ομοιότητας (similarity

factor). Αρχικά κατασκευάζεται ένα nxm πίνακας που οι n γραμμές του 

περιέχουν το σύνολο των κανόνων και οι m στήλες όλα τα χαρακτηριστικά 
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που συμμετέχουν στο σύνολο των κανόνων. To στοιχείο του πίνακα ijp

ισούται με την μονάδα αν το χαρακτηριστικό j συμμετέχει στον κανόνα i

(στην αντίθετη περίπτωση ισούται με το μηδέν). Έτσι, 

11 ...
1,

όπου 
0,

j i
ij

j i
nm

p
attr rule

p
atrr rule

p

        

M

Ο πίνακας ομοιότητας των κανόνων καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα

συμμετοχής των χαρακτηριστικών:
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όπου sij είναι ο παράγοντας ομοιότητας μεταξύ των κανόνων i και j. Τιμές 

κοντά στην μονάδα υποδεικνύουν υψηλή ομοιότητα μεταξύ των κανόνων 

ενώ τιμές κοντά στο μηδέν υποδεικνύουν χαμηλή ομοιότητα. Ο τελικός 

πίνακας είναι ορθογώνιος και συμμετρικός.

Βασικός στόχος της τοποθέτησης των κανόνων είναι ο καθορισμός μιας 

σαφούς εικόνας όπου κάθε κανόνας θα περιβάλλεται από όμοιους κανόνες.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εύρεση μιας γραμμικής αλληλουχίας κανόνων. 

Σε αυτή την γραμμική τοποθέτηση κάθε κανόνας έχει στα δεξιά του τον πιο 

όμοιο κανόνα από το σύνολο κανόνων, σύμφωνα με το μέτρο ομοιότητας.

Στο αρχικό σημείο της ακολουθίας είναι οι δυο κανόνες με την μεγαλύτερη 

ομοιότητα. Κατόπιν εντοπίζεται ο κανόνας με την μεγαλύτερη ομοιότητα σε 

σχέση με τον δεύτερο κανόνα της προηγούμενης σύγκρισης. Στην 

περίπτωση που δυο κανόνες έχουν την ίδια τιμή ομοιότητας επιλέγεται ο 

κανόνας με την υψηλότερη εμπιστοσύνη και υποστήριξη. Η τοποθέτηση 

των κανόνων σύμφωνα με την παραπάνω επιλογή γίνεται κατά ένα κάτω –

αριστερά και πάνω – δεξιά (εικόνα 4.42).
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Εικόνα4.42: Μέθοδος τοποθέτησης κανόνων 

Με την παράταξη των κανόνων κατά αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 

ομάδες (clusters) που ο αναλυτής μπορεί να εξετάσει περαιτέρω για την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων(4.43).

Εικόνα 4.43: Οπτικοποίηση συνόλου κανόνων

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι γίνεται 

εύκολα κατανοητή η οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους 
αναλυτές– εξοικειωμένοι με τη χρήση ράβδων στα γραφήματα 

 Περιληπτική μέθοδος 
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44..44..22 VViizzMMiinneerr –– GGrriidd FFoorrmm

Αυτό που διαφοροποιεί το μοντέλο πλέγματος (Grid Model) του VizMiner

από την προηγούμενη τεχνική, είναι η παρουσίαση του συνόλου των 

κανόνων συσχέτισης εξαρχής σε μια προβολή[Kop03].

Κάθε γραμμή στην οπτική παρουσίαση αναπαριστά ένα κανόνα (R_i,

i=1…n) ενώ κάθε στήλη ένα χαρακτηριστικό. Η περιοχή διασταύρωσης 

ενός κανόνα με κάποιο χαρακτηριστικό, κατασκευάζει ένα κελί στο πλέγμα 

που περιέχει μια ράβδο. Συνεπώς, η ύπαρξη μιας ράβδου δηλώνει ότι το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συμμετέχει στον κανόνα.

Στο σύνολο κανόνων της εικόνας 4.44 όλα τα χαρακτηριστικά είναι 

κατηγορικά εκτός από ένα (το χαρακτηριστικό age). Άλλα χαρακτηριστικά 

κωδικοποιούνται στις ιδιότητες της ράβδου (μήκος ή χρώμα ράβδου για την 

αναπαράσταση του εύρους τιμών για αριθμητικές τιμές ή κατηγορικές).  

Και σε αυτή την μορφή οπτικοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

κριτήριο ομοιότητας για την διάταξη των κανόνων στο πλέγμα, με την 

διαφορά ότι οι κανόνες διατάσσονται γραμμικά από τις υψηλότερες τιμές 

στις χαμηλότερες.

Εικόνα 4.44: VizMiner – Grid Form
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Ενσωμάτωσης της διάστασης του χρόνου 

Επιτυγχάνεται με την χρήση κίνησης ή την παρουσίαση του πλέγματος 

κάνοντας χρήση της μορφής ενός perspective wall στις 3 διαστάσεις

(3D). Κάθε πλευρά του τοίχους αναπαριστά ένα σύνολο κανόνων που 

οπτικοποιείται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Οι n–πλευρές του 

perspective wall αποκαλύπτουν την συνολική εξέλιξη κατά την διάρκεια 

του χρόνου (εικόνα4.45).

Εικόνα 4.45: Perceptive Wall – VizMiner

Η τεχνική του πλέγματος είναι κατάλληλη για την εύρεση περιεκτικών και 

περιληπτικών αναπαραστάσεων ενός συνόλου κανόνων συσχέτισης. 
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44..55 ΤΤεεχχννιικκέέςς οοππττιικκοοπποοίίηησσηηςςμμεεχχρρήήσσηη ττωωνν ππααρράάλλλληηλλωωνν

ααξξόόννωωνν

Η τεχνική των παράλληλων αξόνων που χρησιμοποιείται και στην 

οπτικοποίηση των κανόνων ταξινόμησης (classification rules) βρίσκει 

εφαρμογή και στην περίπτωση των κανόνων συσχέτισης. Ο βασικός στόχος 

της τεχνικής των παράλληλων αξόνων είναι η οπτικοποίηση 

πολυδιάστατων προβλημάτων χωρίς την απώλεια σημαντικής πληροφορίας. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται δυο τεχνικές που βασίζονται στην 

τεχνική των parallel coordinates και την παραλλάσουν[Ins90, Ins02].

44..55..11 VViizzMMiinneerr –– PPaarraalllleell CCoooorrddiinnaatteess

Στην τεχνική VizMiner [Kop03] ταχαρακτηριστικά απεικονίζονται σε άξονες 

που ισαπέχουν και είναι παράλληλοι. Κάθε κανόνας αναπαρίσταται σαν μια 

πολυγωνική γραμμή που τέμνει κάθε άξονα σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Για την αναπαράσταση της τιμή της υποστήριξης και της εμπιστοσύνης ενός 

κανόνα αξιοποιείται η λάμψη του χρώματος και το πάχος της πολυγωνικής 

γραμμής. Όπως και στην περίπτωση του Bar Chart, κάθε κανόνας 

αναπαρίσταται σε ξεχωριστό διάγραμμα και στη συνέχεια με χρήση του 

μέτρου ομοιότητας τα διαγράμματα τοποθετούνται σε συγκεκριμένη 

διάταξη.

Εάν ένα αριθμητικό χαρακτηριστικό λαμβάνει τιμές σε ένα εύρος τότε η 

οπτική αναπαράσταση του εύρους αυτού πραγματοποιείταιμε χρήση μιας

οριζόντιας γραμμής. Το μήκος της γραμμής αυτής είναι ανάλογο του 

εύρους που υποδεικνύει το πλάτος του. Σεπερίπτωση που το ένα άκρο 

τείνει στο άπειρο τότε γίνεται χρήση ενός βέλους που δείχνει από το σημείο 

αρχής του εύρους ως τη άπειρη τιμή (+ ή -).

Στην περίπτωση των κατηγορικών χαρακτηριστικών διακρίνουμε δυο (2)

είδη τιμών: 

(α) κατηγορικές μεταβλητές που περιλαμβάνουν διάταξη, όπου η 

αναπαράσταση τους είναι εύκολη και 

(β) μεταβλητές που απλά διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες.
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Στην τελευταία αυτή περίπτωση προτείνεται η χρήση της τεχνικής 

“dimensional expansion”. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή κάθε 

κατηγορική μεταβλητή επεκτείνεται σε νέες διαστάσεις, τόσες όσες και οι 

κατηγορικές τιμές που λαμβάνει (για παράδειγμα, στην εικόνα 4.46 το 

χαρακτηριστικό “account” διακρίνεται σε τρεις άξονες: “accountbalanced”,

“account30Late”, “account60Late”). Για κάθε ένα από τους νέους άξονες η 

συμμετοχή της κατηγορικής μεταβλητής στον κανόνα εκφράζεταιμε

διασταύρωση της πολυγωνικής γραμμής στον μέγιστο του άξονα ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση με τοελάχιστο του άξονα(“yes”, “no”).

Εικόνα 4.46: Parallel Coordinates – VizMiner

Στην περίπτωση μη συμμετοχής ενός χαρακτηριστικού στον κανόνα, η 

πολυγωνική γραμμή σε εκείνο το σημείο θα έχει αμυδρό χρώμακαι δεν θα 

υπάρχει σημείο σύνδεσης ανάμεσα στην γραμμή και στον παράλληλο 

άξονα. Η προσέγγιση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα μια εύκολη αναπαράσταση 

που υποδεικνύει την ύπαρξη ή όχι σχέσης μεταξύ ενός κανόνα και του 

αντίστοιχου αριθμητικού ή κατηγορικού χαρακτηριστικού.

Για την διάταξη των χαρακτηριστικών στο μοντέλο οπτικοποίησης γίνεται 

αρχικά διαχωρισμός μεταξύ κατηγορικών και αριθμητικών μεταβλητών. 

Κατόπιν σύμφωνα με την συχνότητα εμφάνισης τους στο σύνολο των 

κανόνων συσχέτισης, πραγματοποιείται η διάταξη. Αυτή η λύση αν και 

απλοϊκή έχει λιγότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα. 
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Για την διάταξη του συνόλου των (εικόνα 4.47) κανόνων χρησιμοποιείται 

και εδώ το μέτρο ομοιότητας που παρουσιάστηκε στο μοντέλο Bar Chart

του VizMiner.

Εικόνα 4.47: Parallel Coordinates – VizMiner

Σύγκριση των τριών τεχνικών του VizMiner

Συμπερασματικά, από τις 3 τεχνικές που είναι ενσωματωμένες στο 

πρόγραμμα VizMiner, η τεχνική διαγραμμάτων ράβδου(Bar Chart) είναι

η πιο περιληπτική ενώ η τεχνική πλέγματος (Grid Form) είναι η πιο 

λεπτομερής παρουσίαση. Η τεχνική των παράλληλων αξόνων βρίσκεται στο 

ενδιάμεσο. Για καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη κατανόηση των 

εξαγόμενων κανόνων συσχέτισης μπορούν να αξιοποιηθούν διαδοχικά και 

οι τρεις τεχνικές από την πιο γενική στην πιο λεπτομερή[Kop03].
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44..55..22 AARRVVIISS

Ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων τεχνικών συχνά συμβάλλει στην 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων και στην ανακάλυψη της 

πολύτιμης γνώσης που υπάρχει στους κανόνες συσχέτισης. Στην 

προσέγγιση αυτή στηρίζεται και το μοντέλο οπτικοποίησηςARVIS των 

Bruzzese και Buono [Bru04], που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του 

γράφου και των παράλληλων αξόνων και χρησιμοποιεί μια τεχνική

pruning για τους μη ενδιαφέροντες κανόνες. Αρχικά, το σύνολο των 

κανόνων οπτικοποιείται με χρήση ενός γράφου και κατόπιν με χρήση του 

δείκτηitem utility (IU) επιλέγεται ένα υπό-σύνολο των πιο ενδιαφέροντων 

κανόνων το οποίο οπτικοποιείται με χρήση των παράλληλών αξόνων. 

Στην εικόνα4.48 παρουσιάζεται ο γράφος που οπτικοποιεί 9.785 κανόνες.

Τα κόκκινα σημεία αναπαριστούν την αριστερή συνθήκη κανόνων ενώ τα 

πράσινα τη δεξιά συνθήκη των κανόνων. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται 

ως κύκλοι ή ως ορθογώνια. Όταν οι κανόνες είναι ελάχιστοι 

χρησιμοποιούνται τα ορθογώνια στα οποία αναγράφεται και η ετικέτα του 

χαρακτηριστικού (4.49). Το μήκος της γραμμής που συνδέει δυο σημεία 

αναπαριστά την υποστήριξη ενός κανόνα ενώ το χρώμα της, την 

εμπιστοσύνη. Έτσι, χαμηλή εμπιστοσύνη δηλώνεται με ανοιχτό μπλε χρώμα 

ενώ υψηλή εμπιστοσύνη (100%) με μαύρο. Για τον περιορισμό του 

προβλήματος της συγκάλυψης αντικειμένων από άλλα αντικείμενα, ο 

γράφος περιστρέφεται με χρήση μιαςforce directed τεχνικής.

Εικόνα 4.48: ARVIS – Οπτικοποίηση 9.875 κανόνων από δυο οπτικές γωνίες 
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Εικόνα 4.49: ARVIS

Από το σύνολο των κανόνων της εικόνας 4.48 επιλέγονται οι πιο 

ενδιαφέροντες και οπτικοποιούνται στο διάγραμμα των παράλληλων 

αξόνων. Στην εικόνα 4.50 παρουσιάζονται 774 κανόνες που έχουν το ίδιο 

συμπέρασμα. Ο αναλυτής επιλέγει από ένα κατάλογο αντικειμένων, το 

αντικείμενο στο δεξί μέρος του κανόνα (consequent) που τον ενδιαφέρει 

και το σύστημα αυτόματα παρουσιάζει οπτικά όλους τους κανόνες που το 

ικανοποιούν μαζί με τα επίπεδα εμπιστοσύνης και υποστήριξης (ως δυο 

επιπρόσθετες διαστάσεις). Το σύστημα ARVIS παρέχει την δυνατότητα στον 

χρήστη να εναλλάσσεται μεταξύ των δυο προβολών και να εμφανίζει κάθε 

φορά τους φιλτραρισμένους κανόνες της επιλογής του.

Εικόνα 4.50: Parallel Coordinate – ARVIS
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44..66 ΆΆλλλλεεςςττεεχχννιικκέέςςοοππττιικκοοπποοίίηησσηηςς

44..66..11 AAvviizz SSyysstteemm

Το Aviz System [Han00] αποτελεί συνιστώσα ενός γενικότερου μοντέλου 

οπτικοποίησης κανόνων, του RuleViz που έχει σαν στόχο την 

οπτικοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας KDD. Στην ενότητα αυτή θα μας 

απασχολήσει μόνο η τεχνική που αναπτύχθηκε για την οπτικοποίηση των

κανόνων συσχέτισης (τα υπόλοιπα συστήματα παρουσιαστήκαν στο 

κεφάλαιο  «Οπτικοποίηση των Κανόνων Ταξινόμησης»).

Το αλληλεπιδραστικό σύστημα Aviz, παρέχει μια οπτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των αλγορίθμων συσχέτισης με χρήση ενός 3D

περιστρεφόμενου επιπέδου (rotation space) και γεωμετρικών προβολών. 

Μια βασική προϋπόθεση της τεχνικής είναι τα χαρακτηριστικά στο αριστερό 

μέρος των κανόνωννα είναι μόνο αριθμητικά. Στόχος της οπτικοποίησης 

είναι η εύρεση μιας περιοχής ενδιαφέροντος στο επίπεδο X Y  για κάθε 

τιμή z του Z: 1 2 1 2[ , ], [ , ]X x x Y y y Z z    .

Για παράδειγμα, έστω ο ακόλουθος κανόνας

[26,35], [50 ,65 ]age salary k k position analyst    ,

όπου Χ είναι η ηλικία, Υ είναι το εισόδημα και Ζ η θέση. 

Κάθε κανόνας οπτικοποιείται σαν ένα τετράγωνο (ένωση εικονοστοιχείων) 

με χρήση χαρακτηριστικών όπως το μέγεθος, η απόχρωση και η ένταση 

του χρώματος της περιοχής για την αναπαράσταση των χαρακτηριστικών 

του. Το X Y  επίπεδο χωρίζεται σε τετράγωνα Gij, όπου i η γραμμή και j

η στήλη. Ως iju  συμβολίζεται ο αριθμός των συνολικών πλειάδων στο Gij

και z
ijv  ο αριθμός των πλειάδων που ικανοποιεί την συνθήκη Ζ=z στοGij.

Το Gij παριστάνεται γραφικά από το διάνυσμα ( , ,0z z
ij ij ijv u v ) στο RGB

(κλίμακα χρώματος) χώρο. Η κόκκινη (Red) συνιστώσα είναι η z
ijv , η 

πράσινη(Green) συνιστώσα είναι z
ij iju v  και η μαύρη (Black) συνιστώσα

είναι 0. Η iju που απεικονίζεται από την φωτεινότητα του τετραγώνου
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εκφράζει τηνυποστήριξη. Η εμπιστοσύνη αναπαρίσταται από το χρώμα του 

τετραγώνου. Έτσι, όσο πιο κόκκινο είναι ένα τετράγωνο και όσο πιο 

φωτεινό τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη του 

αντίστοιχα. Τετράγωνα που δεν αντιστοιχούν σε κανόνες αναπαριστάνονται 

με λευκό χρώμα (εικόνα4.51).

Εικόνα 4.51: Aviz Model

Στην εικόνα τα πέντε επίπεδα απεικονίζουν τους ακόλουθους κανόνες για 

support=0.2% και confidence=50%:

[15.64 ,18.34 ], [41.62 ,44.58 ]
[9.78 ,10.44 ], [26.26 ,28.51 ]
[12.67 ,13.12 ], [38.24 ,39.72 ]
[11.99 ,12.72 ], [33.12 ,33.73 ]

X K K Y K K Z White
X K K Y K K Z Black
X K K Y K K Z Amer Indian or Eskimo
X K K Y K K Z Asian or Pacific I

   
   
      
      

[10.66 ,11.12 ], [30.20 ,31.13 ]
slander

X K K Y K K Z Other   

Από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι ο κανόνας που η δεξιά του συνθήκη είναι 

η “White”, καταλαμβάνει την μεγαλύτερη και πιο ανώτερη περιοχή

[15.64 ,18.34 ] [41.62 ,44.58 ]X K K Y K K    ενώ ο κανόνας με επακόλουθο 

“Black” την χαμηλότερη περιοχή [9.78 ,10.44 ] [26.26 ,28.51 ]X K K Y K K   .

Οι υπόλοιποι 3 κανόνες έχουν τις βέλτιστες περιοχές τους μεταξύ των δυο 

πρώτων κανόνων.
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ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμααττααΜΜεεθθόόδδοουυ
 Τα χαρακτηριστικά στο αριστερό μέρος των κανόνων μπορούν να είναι 

μόνο αριθμητικά
 Απαιτεί γνώση γραφικών συστημάτων για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων 
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44..77 ΣΣύύννοοψψηηΜΜεεθθόόδδωωνν

Η οπτικοποίηση των κανόνων συσχέτισης είναι αρκετά σημαντική 

διαδικασία καθώς εξαιτίας της πολυπλοκότητας και του όγκου της γνώσης 

που εξάγεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των αλγορίθμων εξόρυξης 

από δεδομένα, καθίσταται συχνά δύσκολη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Πέντε (5) βασικές ομάδες παρουσίασης των εξαγόμενων κανόνων και 

παραλλαγές αυτών υπάρχουν: 

 Πίνακες(Tables),

 Μήτρες(Matrices),

 Γράφοι(Graphs),

 Ραβδογράμματα(Bar charts),

 Παράλληλοι άξονες (Parallel Coordinates).

η κάθε μια με τα δικά της πλεονεκτήματα και αδυναμίες. 

Μια συχνά εφαρμοζόμενη τεχνική, κυρίως από εμπορικά προγράμματα, για 

την οπτικοποίηση κανόνων συσχέτισης είναι η προβολή της μήτρας 

(μέθοδοι6 έως 9 στον πίνακα 4.1). Οι δυνατότητες filtering και querying

μέσω της οπτικής προβολής επιτρέπουν στοn χρήστη την εστίαση σε 

επιλεγμένους κανόνες. Ωστόσο, η οπτικοποίηση πολλών κανόνων 

συσχέτισης είναι απαγορευτική σε αυτές τις μεθόδους. Ο αριθμός των 

κανόνων που μπορεί να παρουσιάζεται κάθε φορά ανέρχεται στους περίπου 

10 – 20 ενώ πρέπει να έχουν προαποφασιστεί αρχικά από τον χρήστη. 

Μια εναλλακτική μέθοδος ως προς αυτή των matrices είναι η οπτικοποίηση 

με χρήση γράφων (μέθοδοι 11 έως 16 στον παρακάτω πίνακα). Ένα 

σημαντικό μειονέκτημα των γράφων είναι ότι σε περίπτωση εκατοντάδων 

κανόνων το γράφημα μπορεί να μετατραπεί σε ένα συνονθύλευμα από 

βέλη, και οι συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων είναι δύσκολο να 

ερμηνευτούν. Το πρόβλημα αυτό προσπάθησε να το περιορίσει οι A. Ceglar

et. al (2004) μέσω της ενσωμάτωσης της έννοιας της ιεραρχίας στο 

μοντέλο οπτικοποίησης. 
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Προκειμένου να περιορίσουν τα μειονεκτήματα κάποιων τεχνικών και να 

αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα κάποιων άλλων, ορισμένες μέθοδοι 

οπτικοποίησης αποτελούν συνδυασμό δυο ή περισσοτέρων τεχνικών (17 –

20 στον πίνακα 4.1) 

Ο πίνακας 4.1 παρουσιάζει συνοπτικά τις μεθόδους οπτικοποίησης κανόνων 

συσχέτισης που παρουσιάστηκαν και την ταξινόμηση τους βάση της 

τεχνικής ή τον συνδυασμό τεχνικών στις οποίες βασίζονται.

A/A
Μέθοδος Οπτικοποίησης 

Κανόνων Συσχέτισης
Τεχνική στην οποία 

βασίζεται
1 SAS Intelligent Miner Πίνακας 
2 DB2 Intelligent Miner της IBM Πίνακας
3 DBMiner Πίνακας
4 Interactive Mosaic Plots 2D επίπεδο 
5 Double Decker Plots 2D επίπεδο
6 MineSet – Association Rule Visualizer 2D Μήτρα 
7 DBMiner – Association 3D Bar Graph 3D Μήτρα
8 Rule – to – item Matrix 3D Μήτρα
9 CrystalClear - Enhanced Grid View 2D Μήτρα
10 CrystalClear – Treeview Μορφή δένδρου
11 DBMiner – Association Ball Graph Γράφοι
12 IBM – Association Visualizer Γράφοι 

13 Rule Graph Συνδυασμός γράφων και 
ραβδογραμμάτων 

14 Circular Association Visualization Γράφοι 
15 3D DAV System Γράφοι 
16 Concept Hierarchy Γράφοι με ιεραρχική δομή 
17 VizMiner – Bar Chart Ραβδόγραμμα 
18 VizMiner – Grid Form Πλέγμακαι3D Perceptive Wall
19 VizMiner – Parallel Coordinates Παράλληλοι άξονες 

20 ARVIS Συνδυασμός παράλληλων 
αξόνων και γράφοι 

21 Σύστημα Aviz Πλέγμα με χρήση των 
εικονοστοιχείων 

Πίνακας 4.1: Μέθοδοι οπτικοποίησης κανόνων συσχέτισης 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο55.. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηηΚΚααννόόννωωνν
ΣΣυυσσττααδδοοπποοίίηησσηηςς

55 ΜΜέέθθοοδδοοιιοοππττιικκοοπποοίίηησσηηςςααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν
σσυυσσττααδδοοπποοίίηησσηηςς

Ακόμη και οι εξαγόμενοι κανόνες της συσταδοποίησης (Clustering) μπορεί να 

είναι αρκετοί, οπότε η χρήση τεχνικών οπτικοποίησης μπορεί να βοηθήσει τον 

αναλυτή στην καλύτερη εξερεύνηση των χαρακτηριστικών των clusters που 

έχουν δημιουργηθεί. Ειδικότερα, η οπτικοποίηση της πληροφορίας στην 

περίπτωση της ομαδοποίησης συμβάλλει:

 στον καλύτερο καθορισμό των clusters και του μεγέθους τους, 

 στον προσδιορισμό του βαθμού διαφοροποίησης των clusters,

 κατά πόσο οι παρατηρήσεις ανήκουν οριακά ή απόλυτα σε ένα cluster,

 στην εύρεση απομακρυσμένων τιμών (outliers) καθώς και στην μη 

αναμενόμενη συμπεριφορά (anomaly detection).

Για παράδειγμα, ο χρήστης θα ήθελε να γνωρίζει πόσο καλά καθορισμένα είναι 

ταclusters, πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους (ανομοιογενή), ποιο είναι το 

μέγεθός τους καθώς και να βλέπει ποιες παρατηρήσεις ανήκουν αποκλειστικά 

σε ένα cluster (exclusively assigned) ή ανήκουν σε περισσότερα από ένα 

cluster (partially assigned). Συνεπώς, η οπτικοποίηση του αποτελέσματος 

ενός αλγορίθμου συσταδοποίησης έχει πολλές εφαρμογές. 

Η πιο γνωστή οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων του clustering είναι η 2D ή η 

3D απεικόνιση στο επίπεδο με χρήση των τεχνικών μείωσης των διαστάσεων. 

Σκοπός αυτών των τεχνικών είναι η παρουσίαση k-διάστατων δεδομένων στο 

d-διάστατο χώρο όπου d<<k, με στόχο την ευκολότερη αναπαράσταση τους.

Η πιο γνωστή τεχνική είναι η Multidimensional Scaling Technique (για την 

περιγραφή των τεχνικών ο αναγνώστης παραπέμπετε στο κεφάλαιο 2 –

ενότητα 2.2.1.). Ενδεικτικά κάποια από τα προγράμματα που ενσωματώνουν
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τις τεχνικές αυτές είναι τα προγράμματα Partek, Mineset, Spotfire κ.ά. Στις 

ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, παρατίθενται κάποιες άλλες μέθοδοι 

οπτικοποίησης, που συναντώνται συχνά στη βιβλιογραφία. 
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55..11 ΙΙΒΒΜΜ CClluusstteerriinngg VViissuuaalliizzeerr

Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης στο πρόγραμμα 

Intelligent Miner της IBM επιτυγχάνεται μέσω του Clustering Visualizer

(εικόνα 5.1). Ο Clustering Visualizer συνδυάζει δυο (2) διαφορετικές 

προβολές, μια γραφική και μια σε μορφή κειμένου[IBM 03, IBM04].

Η γραφική προβολή (Graph View) περιλαμβάνει μια σύνοψη των clusters,

του μεγέθους τους καθώς και των πεδίων τους. Ειδικότερα, 

 Κάθε γραμμή στη γραφική προβολή παρουσιάζει ένα διαφορετικό 

cluster. Το χρώμα που χρησιμοποιείται στο φόντο αναπαριστά 

συγκεκριμένη πληροφορία, όπως για παράδειγμα το μέγεθος του cluster.

Θα μπορούσε βέβαια να οριστεί κάποιο άλλο μέγεθος όπως το άθροισμα 

όλων των τιμών των εγγραφώνστο συγκεκριμένο cluster ή ακόμη η μέση 

τιμή ενός πεδίου. 

 Οι στήλες της προβολής εμφανίζουν γραφήματα (bar charts ή pie

charts) των χαρακτηριστικών κάθε cluster. Η σειρά με την οποία 

εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά βασίζεται είτε στο όνομα τους είτε 

σύμφωνα με το πόσο αντιπροσωπευτικό είναι ένα χαρακτηριστικό.

Ανάλογα με την φύση των χαρακτηριστικών επιλέγεται και το είδος του 

γραφήματος (κυκλικά διαγράμματα, ιστογράμματα ή πίνακες). Συγκεκριμένα, 

τα κατηγορικά χαρακτηριστικά (ονομαστικές τιμές, διατεταγμένες τιμές) 

αναπαρίστανται ως ιστογράμματα, κυκλικά διαγράμματα ή πίνακες. Τα 

αριθμητικά χαρακτηριστικά (συνεχείς, διακριτές τιμές ή τιμές διαστημάτων) 

αναπαρίστανται ως ιστογράμματα ή ως πίνακες. 

Η σειρά εμφάνισης των clusters γίνεται με βάση το μέγεθος τους (cluster

size). Καλά cluster θεωρούνται εκείνα όπου διαφέρουν σημαντικά από τα 

άλλα cluster. Έτσι, στο διάγραμμα απεικονίζεται το σχετικό μέγεθος κάθε 
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cluster (πρώτο κυκλικό διάγραμμα) και συγκρίνεται το cluster με τον 

πληθυσμό για τα πιο σημαντικά ευδιάκριτα χαρακτηριστικά.

Εικόνα5.1: Intelligent Miner ΙΒΜ – Graph View

Στα κυκλικά διαγράμματα (εικόνα 5.2), ο εσωτερικός κύκλος εμφανίζει την 

κατανομή των τιμών των χαρακτηριστικών των εγγραφών που ανήκουν στο 

συγκεκριμένο cluster. Ο εξωτερικός κύκλος εμφανίζει την κατανομή των 

τιμών των χαρακτηριστικών σε όλο τον πληθυσμό. Αντίστοιχα στα 

ιστογράμματα η ίδια πληροφορία μπορεί να κωδικοποιηθεί με χρήση ράβδων 

στο μπροστινό και στο πίσω μέρος (εικόνα 5.3).

Εικόνα 5.2: Intelligent Miner ΙΒΜ – Pie Chart [1]



ΚΚεεφφάάλλααιιοο 55 .. ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηη ΚΚααννόόννωωνν ΣΣυυσσττααδδοοπποοίίηησσηηςς

Διατμηματικό Μ.Π.Σ. «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 198

Εικόνα 5.3: Intelligent Miner ΙΒΜ – Pie Chart [2]

Η προβολή κειμένου (Text View) χρησιμοποιεί κείμενο αντί γραφημάτων 

για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των clusters (εικόνα 5.3). Τα 

χαρακτηριστικά εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά (π.χ. TYPE, AGE στην 

εικόνα) ενώ οι τιμές τους με κανονική.

Εικόνα5.4: Intelligent Miner ΙΒΜ – Text View
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55..22 MMiinneeSSeett CClluusstteerr VViissuuaalliizzeerr

Το πρόγραμμα MineSet [Bru97] περιλαμβάνει ένα εργαλείο για την 

συσταδοποίηση το οποίο εφαρμόζει και μια τεχνική οπτικοποίησης των 

αποτελεσμάτων clustering (Cluster Visualizer). Η συγκεκριμένη τεχνική 

οπτικοποίησης αναπαριστά τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα των εξαγόμενων 

cluster με χρήση επίσης δυο (2) προβολών:

 Πίνακα με παράθεση πλήθους στατιστικών πληροφοριών 

 Τρισδιάστατο γράφημα 

Στην εικόνα 5.5 παρουσιάζεται το βασικό παράθυρο του Cluster Visualizer

όπου κάθε στήλη απεικονίζει ένα cluster και κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα 

χαρακτηριστικό. Κάθε στήλη (cluster) χρωματίζεται με χρήση διαφορετικού 

χρώματος ώστε να είναι πιο διακριτή. Η πρώτη στήλη (“population”)

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού συγκεντρωτικά. Οι στατιστικές 

πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάθε κελί και που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό απεικονίζονται ως οριζόντια διαγράμματα 

ράβδων.

Εικόνα5.5: MineSet – Cluster Visualizer
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Η διάταξη των χαρακτηριστικών είναι σημαντική και βασίζεται στη 

σημαντικότητα τους για τη διάκριση μεταξύ των clusters, δηλαδή κατά πόσο 

εύκολος είναι ο εντοπισμός των clusters που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 

(ομοιογένεια clusters). Με επιλογή από τον χρήστη ενός cluster (κλικ πάνω 

στο χρωματιστό πεδίο), μεταβάλλεται η διάταξη των χαρακτηριστικών με βάση 

την σημασία της διάκρισης του συγκεκριμένου cluster από τα υπόλοιπα 

clusters.

Η δεύτερη προβολή του MineSet, o Scatter Visualizer [εικόνα 5.6],

αποτελεί ένα τρισδιάστατο καρτεσιανό γράφημα (scatter plot). Με χρήση 

animated τεχνικών παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να εντοπίζει τυχόν 

απομακρυσμένες τιμές (outlier), ανωμαλίες και να ανακαλύπτει ενδιαφέροντα 

πρότυπα. Για την αναπαράσταση των clusters χρησιμοποιούνται διαφορετικά

χρώματα και μεγέθη. 

Εικόνα5.6: MineSet – Scatter Visualizer
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55..33 SSAASS EEnntteerrpprriissee MMiinneerr

Ο Enterprise Miner της SAS [SAS] αναπαριστά τα αποτελέσματα της 

συσταδοποίησης με χρήση δυο γραφημάτων στην ίδια προβολή (εικόνα 5.7).

Βάσει και του παραδείγματος της εικόνας 5.7, στο αριστερό παράθυρο 

απεικονίζονται τρία (3) clusters της βάσης «Replacement Train» με χρήση 

ενός pie chart. Το ύψος κάθε κομματιού της πίτας αναπαριστά τον αριθμό των

περιπτώσεων που εμπίπτουν στo συγκεκριμένο cluster, το μέγεθος του 

κομματιού είναι ανάλογο της τυπικής απόκλισης ενώ το χρώμα αναπαριστά το 

radius, δηλαδή την απόσταση από το κέντρο του cluster στη πιο 

απομακρυσμένη παρατήρηση του cluster. Όπως φαίνεται και στην εικόνα, η 

κλάση 1 περιέχει τις περισσότερες παρατηρήσεις και ακολουθούν οι κλάσεις 3 

και 2. Επίσης, η κλάση 3 έχει το μικρότερο radius ενώ η κλάση 2 το 

μεγαλύτερο. 

Στο δεξί παράθυρο της προβολής παρουσιάζεται ο κανονικοποιημένος μέσος1

(normalized mean) για κάθε χαρακτηριστικό εισόδου. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα σύγκρισης του συνολικού κανονικοποιημένου μέσου με τον 

αντίστοιχο κάθε cluster (εικόνα 5.8) σε ένα γράφημα. Με τον τρόπο αυτό 

παρουσιάζονται άμεσα και οι διαφορές μεταξύ των clusters (1 και 2). Με μωβ 

χρωματισμό παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα clusters και με μπλε 

χρωματισμό για τον συνολικό πληθυσμό.

Εικόνα5.7: SAS – Enterprise Miner

1 Ο κανονικοποιημένος μέσος προκύπτει από την διαίρεση του μέσου με την τυπική 
απόκλιση. 
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Εικόνα5.8: Παρουσίασητου normalized mean

55..44 WWiinnVViizz

Το WinViz σύστημα [Lee95, Lee96, Lee98] που παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο «Οπτικοποίηση Κανόνων Ταξινόμησης», χρησιμοποιεί την τεχνική 

των παράλληλων αξόνων(Parallel Coordinates) και για την οπτικοποίηση 

των αποτελεσμάτων συσταδοποίησης. Όμοια με την οπτική παρουσίαση των 

κανόνων ταξινόμησης, κάθε χαρακτηριστικό απεικονίζεται ως ένας 

παράλληλος άξονας ενώ ράβδοι αριστερά και δεξιά των αξόνων παρουσιάζουν 

τις κατανομές των εγγραφών2.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της οπτικοποίησης των κανόνων clustering,

πρωταρχικά κάθε cluster αναπαρίσταται από ένα δυσδιάστατο γράφημα και 

κατόπιν κάθε cluster χωριστά οπτικοποιείται με χρήση των παράλληλων 

αξόνων (εικόνα 5.9).

2 Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης παραπέμπετε στην αντίστοιχη ενότητα του κεφαλαίου 
«Οπτικοποίηση των κανόνων ταξινόμησης»
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Εικόνα5.9: WinViz – Clustering

55..55 XXmmddvvTTooooll

Μια παραλλαγή της τεχνικής των παράλληλων αξόνων του WinViz,

χρησιμοποιεί το σύστημα XmdvTool [War94, Fua99, Cho99, Ben96, Yan02].

Αυτό που διαφοροποιεί την συγκεκριμένη τεχνική από την προηγούμενη είναι 

ότι δεν παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα κάθε cluster αλλά μόνο το centroid

και βασίζεται στο ιεραρχικό clustering. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις κλασσικές 

μεθόδους ιεραρχικής συσταδοποίσης (hierarchical clustering) όπου τα σημεία 

είναι κοντά σε ένα centroid, στο Xmdv τα σημεία που αντιστοιχούν σε κάποια 

αντικείμενα είναι βρίσκονται κοντά σε μια γραμμή. Με αυτό τον τρόπο, η 

τεχνική προσπαθεί να περιορίσει το βασικό πρόβλημα των παράλληλων

αξόνων, δηλαδή το συνονθύλευμα των γραμμών από απεικόνιση πολλών 

διαστάσεων, που καθιστά δύσκολη την κατανόηση της εξαγόμενης 

πληροφορίας. 

Για τον υπολογισμό των clusters μπορεί να εφαρμοστεί οποιοσδήποτε 

αλγόριθμος ιεραρχικής ομαδοποίησης εάν και το σύστημα XmdvTool

εφαρμόζει τον BIRCH αλγόριθμο, που είναι κατάλληλος για την 

ομαδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Από την εφαρμογή του 
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αλγορίθμου προκύπτει το ιεραρχικό δένδρο ομαδοποίησης. Σε κάθε κόμβο του 

δένδρου(Τi) παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

ni Αριθμός των σημείων που εσωκλείονται

mi Μέσος των σημείων

Βi Ελάχιστο & μέγιστο όριο της κλάσης

ui Ένα μέτρο του μεγέθους της κλάσης3

li Το βάθος στον κόμβο Τi

Στην οπτικοποίηση, κάθε cluster αναπαρίσταται από το κέντρο, τις επεκτάσεις 

καθώς και τον πληθυσμό του. Ο centoid του cluster απεικονίζεται από την 

έντονα τονισμένη γραμμή. Οι επεκτάσεις του cluster σε κάθε διάσταση 

απεικονίζονται από μια χρωματιστή λωρίδα που περιβάλλει την γραμμή του 

κέντρου του cluster, με την αδιαφάνεια στο κέντρο να είναι ανάλογη του 

πληθυσμού του cluster. Έτσι, η μέση τιμή του cluster αναπαρίσταται από την 

βαθύτερη αδιαφάνεια που είναι μια συνάρτηση της πυκνότητας του cluster.

Στην άνω και κάτω άκρη της λωρίδας υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Η 

αδιαφάνεια στο υπόλοιπο κομμάτι της λωρίδας παρεμβάλλεται γραμμικά. Το 

πάχος της λωρίδας σε κάθε τμήμα μεταξύ των αξόνων δείχνει την προέκταση

του cluster στη συγκεκριμένη διάσταση. Το χρώμα χρησιμοποιείται για να 

υποδηλώσει την θέση στην ιεραρχία κάθε cluster έτσι ώστε child – clusters να 

έχουν όμοιο χρώμα. Σύμφωνα με ένα μέτρο ομοιότητας (proximity based

coloring4) περιπτώσεις που ανήκουν στην ίδια κλάση χρωματίζονται με τον 

ίδιο τρόπο. Στην εικόνα 5.10 παρουσιάζονται όλες οι εγγραφές που ανήκουν 

στο ένα cluster (αριστερά) και το cluster με την μέθοδο της λωρίδας. 

3 Ικανοποιεί το κριτήριο “Αν Τi είναι πρόγονος του Τj τότε ui>uj
4 Γραμμές που είναι όμοιες σύμφωνα με κάποιο μέτρο πρέπει να έχουν όμοια χρώματα.
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Flat Image Hierarchical Display
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Εικόνα5.10: Xmdv Tool [1]

Επίσης, το σύστημα XmdvTool ενσωματώνει διάφορα εργαλεία για την 

προβολή των αποτελεσμάτων σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο λεπτομέρειας της 

ιεραρχικής δομής (Level of detail). Τέτοια εργαλεία είναι η σύνοψη και η 

ανάλυση (drill down, drill up), η εστίαση σε συγκεκριμένες διαστάσεις(zoom

in/ out). Για παράδειγμα, στην εικόνα 5.11, το πρώτο πλαίσιο παρουσιάζει τη 

ρίζα της ιεραρχικής δομής, το τελευταίο πλαίσιο (κάτω δεξιά) το κατώτερο 

επίπεδο της ιεραρχικής δομής (τερματικοί κόμβοι) ενώ τα πλαίσια 2 έως 5 τα

ενδιάμεσα επίπεδα λεπτομέρειας.

Εικόνα5.11: Xmdv Tool [1]
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55..66 LLiigghhtthhoouussee

Υπάρχει μια πληθώρα συστημάτων ειδικά σχεδιασμένων για αλληλεπιδραστική 

οπτικοποίηση, είτε συλλογών κειμένων είτε αποτελεσμάτων από ερωτήματα 

που θέτει ο χρήστης σε μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν την 

συσταδοποίηση και την οπτικοποίηση των εξαγόμενων clusters, ως μηχανισμό 

εφαρμογής αυτού του είδους της αναζήτησης και της ανάλυσης (web

mining).

Στην κατηγορία αυτή των συστημάτων ανήκει και το σύστημα Lighthouse

[Leu00a,Leu00b], μια online διεπαφή για ανάκτηση πληροφορίας 

(information retrieval) από τον παγκόσμιο ιστό. Το σύστημα δέχεται σαν 

είσοδο ερωτήματα (queries), συλλέγει τα ανακτημένα κείμενα ή τις σελίδες 

τις σχετικές με το ερώτημα (URL’s) από την μηχανή αναζήτησης και 

οργανώνει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα στο χρήστη. Το σύστημα 

συνενώνει δυο (2) γνωστές τεχνικές αναπαράστασης των ανακτηθέντων 

πληροφοριών: τις διατεταγμένες λίστες και την οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων συσταδοποίησης.

Τα ανακτημένα κείμενα διατάσσονται με βάση το πόσο σχετικές είναι με το 

ερώτημα. Η χρήση της συσταδοποίησης στην οργάνωση των ανακτημένων 

αποτελεσμάτων βασίζεται στην Cluster Hypothesis of Information

Retrieval, ήτοι“στενά συσχετισμένα κείμενα έχουν την τάση να είναι συναφή 

σε ίδια ερωτήματα”. Συνεπώς, η διατεταγμένη λίστα δείχνει πόσο παρεμφερή 

είναι τα κείμενα με το αρχικό ερώτημα ενώ η συσταδοποίηση παρουσιάζει τη 

συσχέτιση μεταξύ των κειμένων.

Στην γραφική αναπαράσταση, τακείμενα αναπαρίστανται σαν σφαίρες που 

επιπλέουν στο χώρο και η θέση τους καθορίζεται ανάλογα με την ομοιότητα 

τους σε σχέση με άλλα κείμενα (εικόνα 5.12). Σφαίρες που είναι όμοιες θα 

εμφανίζονται πολύ κοντά στο χώρο σε αντίθεση με τις υπόλοιπες σφαίρες. Στο 

δεξί και αριστερό πλαίσιο (“Ranked list”) παρουσιάζονται τα 50 πιο σχετικά 
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κείμενα (ή σελίδες) σύμφωνα με την ερώτηση που έχει κάνει ο χρήστης, 

ταξινομημένα από το πιο σχετικό έως το πιο άσχετο. Στο κέντρο της διεπαφής 

παρουσιάζεται η ομαδοποίηση των κειμένων (“Clustering Visualization”). Κάθε 

σφαίρα συνδέεται με τον αντίστοιχο τίτλο κειμένου της λίστας, οπότε 

κάνοντας κλικ σε μια σφαίρα επιλέγεται και ο αντίστοιχος τίτλος στην λίστα 

ενώ τοποθετείται ένα μαύρο περίγραμμα γύρω από την σφαίρα και τον τίτλο. 

Για παράδειγμα, στην εικόνα 5.12 διακρίνονται τρία (3) clusters από το 

ερώτημα που έχει τεθεί στην μηχανή αναζήτησης (κείμενο προς αναζήτηση 

“ricerca forschung”).

Εικόνα5.12: Lighthouse – 2D view

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται από τη δυσδιάστατη σε μια 

τρισδιάστατη προβολή (εικόνα 5.13) παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα 

να εναλλάσσεται μεταξύ των δυο προβολών. Με ένα μόνο κλικ σε μια σφαίρα 

εμφανίζεται ένα πλαίσιο περιγραφής (snippet). Με διπλό κλικ στην σφαίρα ή 

στο τίτλο ανοίγει το URL.
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Εικόνα5.13: Lighthouse – 3D view [1]

Βέβαια, οι χρήστες δείχνουν να έχουν μια σαφή προτίμηση ως προς την 

δισδιάστατη απεικόνιση αν και μειονεκτεί έναντι της τρισδιάστατης προβολής. 

Στην τελευταία προβολή, ο χρήστης έχει στη διάθεση του επιπρόσθεταεφε.

Για παράδειγμα, οι απομακρυσμένες σφαίρες παρουσιάζονται πιο μικρές και 

στο βάθος με το χρώμα τους να είναι πιο κοντά στο χρώμα του φόντου, ενώ 

οι πιο κοντινές σφαίρες παρουσιάζονται σε πρώτο πλάνο με σαφώς 

εντονότερα χρώματα. Επίσης, παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα 

περιστροφής (rotation) και εστίασης (focus) για καλύτερη εξερεύνηση των 

αποτελεσμάτων.      

Εικόνα5.14: Lighthouse – 3D view [2]

Υπάρχουν ακόμη δυο σημαντικά εργαλεία που διευκολύνουν την παρουσίαση 

της πληροφορίας στον χρήστη: 

1. ο οδηγός σκίασης (shade wizard) και 

2. ο οδηγός αστεριών (star wizard).
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Ο οδηγός σκίασηςυποδηλώνει την συνάφεια των κειμένων με την χρήση 

χρώματος και διαφορετικών σχημάτων. Αν το σύστημα εκτιμά ότι ένα κείμενο 

είναι σχετικό με το ερώτημα χρωματίζει την σφαίρα και τον αντίστοιχο τίτλο 

με πράσινο χρώμα. Η ένταση της σκιάς είναι ανάλογη του βαθμού συνάφειας: 

όσο πιο μεγάλη τόσο πιο έντονο το πράσινο. Αντίθετα εάν ένα κείμενο είναι 

άσχετο χρωματίζεται με κόκκινες αποχρώσεις. Οι λευκές σφαίρες δηλώνουν 

ότι η εκτίμηση του συστήματος είναι ακριβώς μεταξύ του σχετικού και του μη 

σχετικού. Όμοια οριζόντια διαγράμματα ράβδου σε κάθε τίτλο κειμένου 

αναπαριστούν την ίδια πληροφορία. 

Ωστόσο, ακόμη και με τη χρήση του οδηγού σκίασης, πολλά κείμενα 

παρουσιάζονται ως σχετικά ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Για τον λόγο 

αυτό χρησιμοποιείται ο star wizard ο οποίος δείχνει τα τρία κείμενα με την 

μεγαλύτερη εκτίμηση συσχέτισης. Το υψηλότερα διατεταγμένο κείμενο 

σημειώνεται με τρία πράσινα αστέρια (κείμενο 26 στην εικόνα 5.14), το 

αμέσως επόμενο με δυο (κείμενο 22) και το τελευταίο με ένα αστέρι (κείμενο 

11).

Ένα βασικό μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι δεν αποτελεί εργαλείο 

ομαδοποίησης γενικού σκοπού καθώς περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό από 

αλγορίθμους ομαδοποίησης που είναι επικεντρωμένοι για ένα συγκεκριμένο 

έργο(web mining).
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55..77 ggCCLLUUTTOO

Το gCLUTO (graphical Clustering Toolkit), όπως υποδηλώνει και το όνομα 

του αποτελεί ένα γραφικό εργαλείο συσταδοποίησης [Kar02a, Kar02b,

Ram04]. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα οπτικοποίησης διαθέτει τη δική 

του βιβλιοθήκη αλγορίθμων ομαδοποίησης(CLUTO data clustering library)

που περιλαμβάνει διαμεριστικούς, ιεραρχικούς και διαχωριστικούς 

αλγόριθμους που εφαρμόζονται τόσο σε χαμηλών όσο και σε υψηλών 

διαστάσεων σύνολα εκπαίδευσης.  

Το σύστημα παρουσιάζεται μέσα από ένα διάγραμμα ροής (work flow)

ακολουθιακών βημάτων [εικόνα 5.15]:

Βήμα 1ο: εισαγωγή και προετοιμασία των δεδομένων, με δημιουργία ενός

νέου έργου (project)

Βήμα 2ο: επιλογή του αλγορίθμου συσταδοποίησης ανάλογα και με την φύση 

του προβλήματος

Βήμα 3ο: ερμηνεία αποτελέσματος μέσω αναφορών

Βήμα 4ο: οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Εικόνα5.15: gCluto
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Κατά το βήμα της εφαρμογής του αλγορίθμου συσταδοποίησης, ο χρήστης 

ορίζει τον επιθυμητό αριθμό κλάσεων, επιλέγει τον αλγόριθμο καθώς και την 

συνάρτηση ομοιότητας. Το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης και πληροφορίες

σχετικά με τον αριθμό των κλάσεων, το μέγεθος τους, τις μέσες εσωτερικές 

και εξωτερικές ομοιότητες, τα περισσότερο περιγραφικά και διακριτά 

χαρακτηριστικά σε κάθε cluster, παρουσιάζονται σε μια αναφορά (Solution

Report). Επίσης, παρουσιάζονται η εντροπία, η purity και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τη διατήρηση της κλάσης. 

Το gCLUTO παρέχει δυο (2) διαφορετικές οπτικές προβολές των 

αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης που αναπαριστούν τις σχέσεις τόσο 

μεταξύ των κλάσεων όσο και μεταξύ των αντικειμένων σε μια κλάση. Οι 

τεχνικές αυτές είναι η οπτικοποίηση μήτρας (matrix visualization) και η 

οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων ως όγκοι (mountain visualization).

5.7.1 Matrix Visualization

Στην τεχνική αυτή οπτικοποιείται η αρχική μήτρα δεδομένων με μερικές όμως 

μετατροπές, όπως η χρήση χρωμάτων για την αναπαράσταση των τιμών

[εικόνα 5.16]. Έτσι, το λευκό χρώμα αναπαριστά τιμές κοντά στο μηδέν, το 

σκούρο κόκκινο μεγάλες θετικές τιμές ενώ πράσινες αποχρώσεις 

χρησιμοποιούνται για αρνητικές τιμές. Με τον τρόπο αυτό γραμμές που 

ανήκουν στο ίδιο cluster θα πρέπει να έχουν όμοιες αποχρώσεις του κόκκινου 

ή του πράσινου. Οι γραμμές της μήτρας αναδιατάσσονται ώστε εγγραφές που 

ανήκουν στο ίδιο cluster να τοποθετούνται συνεχόμενα στην νέα μήτρα. 

Μαύρες οριζόντιες γραμμές διαχωρίζουν τις γραμμές που ανήκουν σε 

διαφορετικά cluster. Στις 4 πλευρές της μήτρας εμφανίζονται οι ετικέτες των 

γραμμών (εγγραφές) και των στηλών (χαρακτηριστικά) καθώς και τα 

ιεραρχικά δένδρα γραμμής (δένδρο εγγραφών) και στήλης (δένδρο

χαρακτηριστικών). 
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Το πρόγραμμα διαθέτει εργαλεία για τον καλύτερο χειρισμό της 

οπτικοποίησης. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι η σύνοψη (collapse) και η ανάπτυξη 

(expand) των κόμβων του δένδρου. Με την σύνοψη ενός κόμβου 

(σημειώνεται με ροζ χρώμα) όλοι οι απόγονοι του αποκρύπτονται ενώ στην 

μήτρα οι αντίστοιχες γραμμές του υπό-δένδρου αντικαθίστανται από μια 

αντιπροσωπευτική γραμμή. Η αντιπροσωπευτική αυτή γραμμή περιέχει το 

μέσο διάνυσμα όλων των κρυμμένων κόμβων και παρουσιάζει τα δεδομένα σε 

μια συμπυκνωμένη μορφή. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε 

μεγάλα σύνολα εκπαίδευσης που δύσκολα αναπαρίστανται πλήρως σε μια 

προβολή.

Ένα ακόμη εργαλείο που παρέχει το πρόγραμμα είναι η δυνατότητα επέκτασης 

σε περισσότερες διαστάσεις (scaling). Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή 

η παρουσίαση όλου του δένδρου ή της μήτρας σε μια μόνο οθόνη, ο χρήστης 

επιλέγει μια ορθογώνια περιοχή κελιών με χρήση του ποντικιού. Κατόπιν η 

περιοχή αυτή μπορεί να κλιμακωθεί σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο μέγεθος 

ενώ οι γειτονικές περιοχές δεν μεταβάλλονται(distortion).

Εικόνα5.16: gCluto – Matrix Visualization
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5.7.2 Mountain Visualization

Η τεχνική αυτή συνοψίζει την πληροφορία που αφορά το μέγεθος κάθε 

cluster, την εσωτερική και εξωτερική ομοιότητα μεταξύ των clusters και την 

τυπική απόκλιση σε μια γραφική απεικόνιση. Η οπτικοποίηση αποτελείται από 

ένα τρισδιάστατο ανάγλυφο εδάφους(landscape), μεένα οριζόντιο επίπεδο 

και κορυφές σε διάφορες θέσεις. Κάθε cluster οπτικοποιείται σαν μια κορυφή 

ενώ η πληροφορία για κάθε cluster αναπαρίσταται από διάφορα γραφικά 

χαρακτηριστικά όπως η θέση, ο όγκος, το ύψος και το χρώμα. 

Σε πιο ειδικό πλαίσιο, ηθέση μιας κορυφής σε σχέση με τις άλλες κορυφές 

αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό. Η απόσταση μεταξύ δυο κορυφών 

στο επίπεδο αναπαριστά την σχετική ομοιότητα των clusters. Το σχήμα κάθε 

κορυφής ακολουθεί την γκαουσσιανή κατανομή. Το ύψοςκάθε κορυφής είναι 

ανάλογο της εσωτερικής ομοιότητας του cluster ενώ ο όγκος είναι ανάλογος 

του αριθμού των αντικειμένων που ανήκουν στο ίδιο cluster. Τέλος, το χρώμα 

είναι ανάλογο της τυπικής απόκλισης των αντικειμένων στο cluster. Το 

κόκκινο χρώμα αναπαριστά χαμηλή απόκλιση ενώ το μπλε υψηλή απόκλιση. 

Μόνο το χρώμα στην άκρη της κορυφής είναι σημαντικό. Τα Clusters με

υψηλή τυπική απόκλιση (μπλε χρώμα) είναι συνήθως «θορυβώδη» και καθώς 

το εξ’ ορισμού χρώμα του εδάφους είναι το μπλε πιο ασήμαντες κλάσεις 

αναμειγνύονται με το φόντο (για παράδειγμα ηκλάση 5 στην εικόνα5.17).

Για την απεικόνιση των κορυφών των κλάσεων από το πολυδιάστατο χώρο 

στο δυσδιάστατο χρησιμοποιείται η τεχνική Multidimensional Scaling

(MDS).
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Εικόνα5.17: gCluto – Mountain Visualization

ΜΜεειιοοννέέκκττηημμααΤΤεεχχννιικκήήςς
 Ανταποκρίνεται σε αναλυτές που διαθέτουν τεχνική γνώση. 
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55..88 VVxxIInnssiigghhtt

Το VxInsight σύστημα [Dav98, Boy02, Bör03] χρησιμοποιεί μια τεχνική 

οπτικής παρουσίασηςπαρόμοια με την οπτικοποίηση Mountain Visualization

του gCluto. Το σύστημα χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο οπτικοποίησης 

κειμένων, επιστημονικών δημοσιεύσεων, πατεντών και γονιδιακών

δεδομένων.

Το VxInsight αποτελείται από δυο (2) μέρη:

 μια force-directed ordination ρουτίνα (VxOrd) σύμφωνα με την οποία 

γίνεται απεικόνιση από το n-διάστατο χώρο στον δυσδιάστατο και 

 μια μηχανή οπτικοποίησης.

Έτσι, αρχικά καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων (για 

παράδειγμα στην περίπτωση κειμένων ταάρθρα, οι όροι, οι συγγραφείς) και 

υπολογίζεται μια μήτρα ομοιότητας, που βασίζεται σεκοινή αναφορά (co-

citation) ή κοινή εμφάνιση (co-occurrence). Κατά το βήμα της ομαδοποίησης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η Ordination Routine που διαθέτει το 

σύστημα VxInsight όσο και άλλοι αλγόριθμοι ομαδοποίησης (ιεραρχικοί 

αλγόριθμοι, MDS, PCA, SOM, k-means). Στο βήμα αυτό παράγονται οι x,y

συντεταγμένες που αναπαριστούν τα n-διάστατα αντικείμενα στο δυσδιάστατο 

χώρο. 

Στο 3D τοπίο το ύψος των λόφων αντικατοπτρίζει την πυκνότητα των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων [εικόνα 5.18]. Για παράδειγμα, δημοσιεύσεις 

σχετικές μετο αντικείμενο της πληροφορικής απεικονίζονται σεένα λόφο ενώ 

δημοσιεύσεις αναφορικά με βιολογικά θέματα σε άλλο λόφο. Μεταξύ των δυο 

λόφων θα υπάρχει ο λόφος που αφορά σε άρθρα βιοπληροφορικής. Με χρήση 

του εργαλείου της εστίασης ένας λόφος αναλύεται σε υπό-λόφους (θέματα).

Περαιτέρω εστίαση αποκαλύπτει τα μεμονωμένα άρθρα (κατώτερο επίπεδο 

ανάλυσης).
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Εικόνα5.18: VxInsight [1]

Επίσης, το σύστημα παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη σε χαμηλότερα 

επίπεδα λεπτομέρειας να εναλλάσσεται σε μια προβολή γράφου που δείχνει τα 

μεμονωμένα έγγραφα και πως συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τις 

κλάσεις(εικόνα 5.19).

Εικόνα5.19: VxInsight [2]
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55..99 HH –– BBLLOOBB

Ο αλγόριθμος H-BLOB (Hierarchical – BLOB) είναι ένα νέος αλγόριθμος 

ιεραρχικής ομαδοποίησης και οπτικοποίησης των ιεραρχιών σε πολλαπλά 

επίπεδα λεπτομέρειας [Spr00]. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της είναι 

ακριβώς αυτή η στρατηγική επιπέδων λεπτομέρειας(levels of detail) που έχει 

σαν κύριο στόχο να περιορίσει την οπτική πολυπλοκότητα του αποτελέσματος 

και να την καταστήσει πιο εύχρηστη για τον αναλυτή. Η ενσωμάτωση στην 

οπτικοποίηση της έννοιας της ιεραρχίας καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα 

από την περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα τα ανθρώπου σε πολλές 

διαστάσεις και από περιορισμούς στην απόδοση των γραφικών συστημάτων.

Η μέθοδος αποτελείται από δυο στάδια:

 Αναλυτικό στάδιο ομαδοποίησης: Στο αρχικό στάδιο εφαρμόζεται ένας 

ιεραρχικός συσωρευτικός αλγόριθμος ομαδοποίησης, ο Edge Collapse

Clustering (ECC) αλγόριθμος, που υπολογίζει ένα δένδρο ομαδοποίησης. 

Έτσι, οι παρατηρήσεις διαχωρίζονται σε φωλιασμένες ακολουθίες 

υποσυνόλων.

 Οπτικοποίηση: στο δεύτερο βήμα πραγματοποιείται η οπτικοποίηση των 

κλάσεων με τον υπολογισμό μιας επιφάνειας για κάθε κλάση τέτοιας ώστε 

να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο το περίγραμμα (outline) όλων 

των σημείων που ανήκουν σε μια κλάση.

Αναλυτικότερα, ο αλγόριθμος Edge Collapse Clustering ανήκει στην 

κατηγορία των συσσωρευτικών μεθόδων (agglomerative) με την διαφορά ότι 

βασίζεται σε κεντροειδές (centroid) σημεία και συνεπώς λειτουργεί μόνο στο 

χώρο των συντεταγμένων. Ως απόσταση ijD μεταξύ δυο κλάσεων iclust  και 

jclust  καθορίζεται ως η απόσταση μεταξύ των ic και jc centroids, δηλαδή 

( )ij i jD abs c c  . Όλες οι κλάσεις iclust αποκτούν ένα βάρος iw που αντιστοιχεί 

στον αριθμό των παρατηρήσεων που ανήκουν στην κλάση. Σε κάθε 

επανάληψη ο αλγόριθμος ενώνει τις δυο κλάσεις που απέχουν λιγότερο, 
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δημιουργώντας μια νέα κλάση newclust με newc . Ταυτόχρονα οι παράμετροι της 

νέας κλάσης ανανεώνονται με χρήση των τύπων:

i i j j
new

i j

new i j

c w c w
c

w w

w w w






 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής φαίνεται στην εικόνα 5.20 που απεικονίζει πέντε 

αντικείμενα (Α έως Ε) στο χώρο. Κάθε επανάληψη του ECC αλγορίθμου 

παρουσιάζεται σε διαφορετική γραμμή ενώ το δένδρο στα δεξιά απεικονίζει το 

ιεραρχικό δένδρο που δημιουργείται. 

Εικόνα5.20: O Edge Collapse Clustering αλγόριθμος

Σε σύγκριση με τις ιεραρχικές μεθόδους σύνδεσης(linkage techniques), ο 

ECC αλγόριθμος είναι λιγότερο πολύπλοκος. Εντούτοις είναι πολυωνυμικού 

βαθμού (polynomial order).

Το δενδρόγραμμα που προέκυψε από τον αλγόριθμο ECC οπτικοποιείται με 

χρήση ελλειψοειδών επιφανειών (blobs) σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο, με κάθε 

cluster που ανήκει σε ξεχωριστό επίπεδο ιεραρχίας να οπτικοποιείται 
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ξεχωριστά. Στόχος των επιφανειών αυτών είναι να περιλαμβάνουν όλες τις 

παρατηρήσεις που ανήκουν σε ένα cluster. Στις εικόνες 5.21–5.24

παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης 100 κειμένων. Από το στάδιο 

ομαδοποίησης καθορίστηκαν το πολύ 20 clusters και 6 επίπεδα ιεραρχίας, με 

20, 10, 5 , 3, 2, 1 clusters. Από εικόνα σε εικόνασυνενώνεται το 50% των 

κειμένων. 

Εικόνα5.21: H-blob- 1 Cluster Εικόνα5.22: H-blob- 5 Clusters

Εικόνα5.23: H-blob – 10 Cluster Εικόνα5.24: H-blob – 20 Cluster
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55..1100 PPaarrttiiccllee VViissuuaalliizzaattiioonn

Ένα σημαντικό τμήμα των τεχνικών οπτικοποίησης βασίζονται στο ιεραρχικό 

clustering (συχνά συναντάται και ως agglomerative clustering) και στην 

οπτικοποίηση του ως δενδρόγραμμα (dendrogram). Το ιεραρχικό clustering

ξεκινά με όλα τα δεδομένα να τοποθετούνται σε μια γραμμή, στο ίδιο επίπεδο 

στην ιεραρχία. Στη συνέχεια τα όμοια σημεία συνενώνονται για την απόκτηση 

του επόμενου επιπέδου, και ούτω κάθε εξής, μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη 

τερματισμού. Αντιθέτως, η παρούσα τεχνική έχει εφαρμογές στο μη –

ιεραρχικό clustering [Dav02].

Το μη – ιεραρχικό clustering έχει μακρά ιστορία στην μηχανική μάθηση με 

πλήθος εφαρμογών στην εξόρυξη από δεδομένα, στην στατιστική ανάλυση και 

στην ανάκτηση πληροφορίας. Αυτό που διαφοροποιεί την παρούσα τεχνική 

από άλλες τεχνικές οπτικοποίησης είναι[Dav04]:

 Η οπτικοποίηση του αποτελέσματος της συσταδοποίησης 

 Η μέθοδος είναι κατάλληλη για μη ιεραρχική ομαδοποίηση και έχει την 

δυνατότητα να τοποθετεί μια παρατήρηση σε περισσότερες από μια 

ομάδες (partial assignment)

 Η τοποθέτηση των κέντρων των clusters στον τρισδιάστατο χώρο 

πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε όμοια clusters να βρίσκονται 

κοντά και ανόμοια πολύ μακριά το ένα από το άλλο.

 Η χρήση των νόμων έλξης (της βαρύτητας στην περίπτωση μας) για 

την τοποθέτηση των παρατηρήσεων γύρω από τα κέντρα των clusters

 Η δυνατότητα οπτικοποίησης μεγάλων συνόλων δεδομένων. 

Ειδικότερα, η προβολή είναι μια τρισδιάστατη οπτικοποίηση της πληροφορίας 

που αναπαριστά τις ομαδοποιημένες παρατηρήσεις ως σωματίδια (particles)

που επηρεάζονται από δυνάμεις της βαρύτητας. Η απεικόνιση των κέντρων 

των clusters σε ένα 3D κύβο (cube) πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε 

όμοια σωματίδια να είναι γειτονικά ενώ ανόμοια απομακρυσμένα. Στη 

συνέχεια τα σωματίδια τοποθετούνται γύρω από τα κέντρα σύμφωνα με μια 
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δύναμη βαρύτητας/ έλξης που ασκείται στα σωματίδια από τα κέντρα των 

clusters.

Newton’s Law of gravity

Σε όλα τα σωματίδια που διαθέτουν μάζα στο σύμπαν υπάρχει μια δύναμη 

έλξης. Έτσι για οποιαδήποτε δυο σημειακές μάζες που χωρίζονται από μια 

απόσταση d, η δύναμη έλξης F δίνεται από τον τύπο F=G(m1,m2)/d2 όπου G

η σταθερά της παγκόσμιας έλξης

Η οπτικοποίηση λαμβάνει ως είσοδο μια kxk μήτρα απόστασης που περιέχει την 

απόσταση ανάμεσα σε k cluster descriptors και για κάθε παρατήρησηk στήλες 

που περιέχουν το βαθμό σχέσης της παρατήρησης για κάθε cluster, ο οποίος 

πρέπει να αθροίζει στη μονάδα. Για παράδειγμα, η μήτρα απόστασης μπορεί να 

περιλαμβάνει τις Ευκλείδειες αποστάσεις ανάμεσα στους cluster descriptors.

Στην οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων clustering με χρήση των 

σωματιδίων, αρχικά τοποθετούνται τα κέντρα των clusters (πυκνότητα) στον 

τρισδιάστατο χώρο, με παράλληλη διατήρηση της απόστασης τους από το 

αρχικό πολυδιάστατο χώρο (d). Στη συνέχεια οι παρατηρήσεις (particles)

τοποθετούνται γύρω από τα κέντρα των clusters για την αναπαράσταση των 

έλξεων βαρύτητας που υπολογίζονται από το βαθμό της συμμετοχής του σε 

κάθε cluster.

Κατά συνέπεια, η οπτικοποίηση του αποτελέσματος της συσταδοποίησης

περιλαμβάνει δυο (2) βήματα:

(α) απεικόνιση στον τρισδιάστατο χώρο των κέντρων των clusters

(β) απεικόνιση των παρατηρήσεων (σωματιδίων) στις κλάσεις

 Απεικόνιση των κέντρων τωνclusters

Η απεικόνιση των κέντρων των clusters στον τρισδιάστατο χώρο έχει σαν 

στόχο τη διατήρηση των πραγματικών αποστάσεων που υπάρχουν και στον d-
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διάστατο χώρο των χαρακτηριστικών. Για τον υπολογισμό της μήτρας 

απόστασης ( k k matrixD ) μεταξύ των κέντρων των clusters χρησιμοποιείται το 

μέτρο απόστασης Kullback-Leibler. Επειδή η απόσταση αυτή δεν είναι 

συμμετρική χρησιμοποιούμε την μέση τιμή αυτής και συγκεκριμένα: 

( , ) ( , ) / 2KLD a b KLD b a

Κατόπιν χρησιμοποιείται η Multi Dimensional Scaling τεχνική για την 

τοποθέτηση των k κέντρων σε ένα κύβο που το διαγώνιο μήκος τους ισούται 

με 1. Η τεχνική δέχεται σαν είσοδο την  kxk matrixD και προσπαθεί να 

δημιουργήσει μια εμφάνιση των σημείων στον κύβο έτσι ώστε οι αποστάσεις 

μεταξύ των σημείων ( CubeD )να είναι όσο το δυνατόν ίδιες με τις αποστάσεις

της μήτρας Dmatrix. Γίνεται χρήση της συνδυαστικής τεχνικής 

βελτιστοποίησης όπου τα k σημεία τοποθετούνται αρχικά τυχαία και κατόπιν 

μετακινούνται με στόχο την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης 2| |matrix cubeD D . Ο 

MDS αλγόριθμος προσπαθεί να μειώσει το 2| |matrix cubeD D  με την ασύγχρονη 

μετακίνηση των κέντρων των κλάσεων. Για παράδειγμα στην εικόνα 5.25

παρατηρείται η μετακίνηση του κέντρου της κλάσης Α. Καθώς η πραγματική 

απόσταση του Α από το Β και το C ( , ) ( , )( )και cube A B cube CD D  είναι μεγαλύτερη από 

την αναμενόμενη  ( , ) ( , ),Matrix A B Matrix CD D   τότε το Α θα μετακινηθεί πιο κοντά στο 

B και στο C. Και τα δυο, Β και C, ασκούν μια δύναμη που η κατεύθυνση της 

δίνεται από την γραμμή που ενώνει τα κέντρα τους με τον Α ενώ το μέγεθος

της δύναμης δίνεται από την διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και των 

πραγματικών αποστάσεων (η δύναμη που ασκεί το Β είναι ισχυρότερη). Η 

κατεύθυνση της κίνησης του Α δίνεται από το διάνυσμα που προκύπτει από το 

άθροισμα των ατομικών διανυσμάτων. Το μέγεθος  της κίνησης είναι ένας 

τυχαίος αριθμός που μπορεί  να τόσο μεγάλος όσο η σπουδαιότητα του 

διανύσματος. 
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Εικόνα5.25: Διατάραξη του κέντρου του cluster Α όπου 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )( - ) ( - ) 0Cube A B Matrix A B Cube A C Matrix A CD D D D 

 Τοποθέτηση τωνπαρατηρήσεων

Κάθε σωματίδιο ανήκει σε όλες τις κλάσεις σύμφωνα με ένα βαθμό 

συμμετοχής(degree of membership). Αρχικά κάθε σωματίδιο τοποθετείται 

κοντά στη κλάση που είναι πιο πιθανόν να ανήκει (κλάση Α) κατά μια 

απόσταση ανάλογη του (1 Pr( | )x  ). Το Pr( | )x  εκφράζει το βαθμό 

συμμετοχής της παρατήρησης x στην κλάση Α. Αυτό ορίζει ένα κύκλο στον 

οποίο τοποθετείται το σωματίδιο. Κάθε άλλη κλάση ασκεί τότε μια δύναμη στο 

σωματίδιο ανάλογη με την πιθανότητα το σωματίδιο να ανήκει στην κλάση 

αυτή. Η κατεύθυνση της δύναμης είναι μια ευθεία γραμμή μεταξύ του κέντρου 

της κλάσης Α και του κέντρου των άλλων κλάσεων. Για την τοποθέτηση του 

σωματιδίου γύρω από τα κέντρα υιοθετείται η γενική προσέγγιση της 

τοποθέτηση του σωματιδίου στη διάμεσο κάθε κέντρου κλάσης. Η τελική του 

θέση καθορίζεται με εύρεση του μέσου όρου των συντεταγμένων των 

διαμέσων θέσεων [εικόνα 5.26]. Η απόσταση και ο βαθμός συμμετοχής

σχετίζονται αντίστροφα. Συγκεκριμένα, αν ο βαθμός συμμετοχής είναι 

υψηλός, καθώς η απόσταση είναι ανάλογη της ποσότητας (1-degree of

membership), η απόσταση είναι μικρή. 
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Εικόνα5.26: Τοποθέτηση της παρατήρησης x

 Ιδιότητες της οπτικοποίησης

Η μέθοδος που περιγράφηκε για την τοποθέτηση των κέντρων των clusters

καθώς και των σωματιδίων (παρατηρήσεις) παράγει μια οπτικοποίηση με τις 

εξής ιδιότητες[Yin04]:

 Η απόσταση μεταξύ των clusters αποτελεί ένδειξη της ομοιότητας ή της 

ανομοιότητας τους. 

 Η απόσταση από μια παρατήρηση σε ένα cluster αναπαριστά το βαθμό 

συμμετοχή της 

 Το σχήμα και η αδιαφάνεια ενός cluster αναπαριστά το βαθμό συμμετοχής 

των παρατηρήσεων στο cluster.

 Η τοποθέτηση του κέντρου ενός cluster είναι στοχαστική διαδικασία ενώ η 

τοποθέτηση μιας παρατήρησης είναι ντετερμινιστική 

 Γειτονικές παρατηρήσεις έχουν παρόμοιους συνδυασμούς βαθμών 

συμμετοχής 
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Εικόνα5.27: Particle Visualization

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στον εντοπισμό 

απομονωμένων τιμών και μη αναμενόμενης συμπεριφοράς (anomaly

detection). Ο καθορισμός της αναμενόμενης συμπεριφοράς γίνεται μέσω μια 

διαδικασία εκμάθησης (π.χ. clustering). Η anomaly detection έχει 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πεδία: έλεγχος ασυνήθιστων εικόνων, καθαρισμός

των δεδομένων, προσδιορισμός αδυναμιών σε κατασκευαστικά υλικά κ.ά. 

Στην πλειοψηφία των εφαρμογών τα βασικά βήματα παραμένουν τα ίδια: 

1. καθορισμός της κανονικότητας (αναμενόμενης συμπεριφοράς) για τον 

υπολογισμό κάποιας «υπογραφής» (signature) για τα δεδομένα

2. προσδιορισμός μιας μέτρησης (metric) για τον υπολογισμό του βαθμού 

απόκλισης μιας παρατήρησης από την «υπογραφή» (signature)

3. προσδιορισμός κάποιου κριτηρίου/ threshold για την τιμή της μέτρησης 

(metric) ενός χαρακτηριστικού την οποία αν υπερβεί σημαίνει ότι η 

παρατήρηση είναι ανώμαλη. 

Η εικόνα 5.28 παρουσιάζει ένα παράδειγμα οπτικοποίησης των ανωμαλιών για 

τη βάση δεδομένων Car της UCI. Οι ανωμαλίες χρωματίζονται με κόκκινο 

χρώμα. Οι αριθμοί αναπαριστούν το αναγνωριστικό (ID) κάθε cluster.
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Εικόνα5.28: Particle Visualization for anomaly detection
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55..1111 TTrreeee MMaapp

Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές και ταχέως αναπτυσσόμενη των 

clustering μεθόδων είναι η εφαρμογή τους στον τομέα της βιολογίας. Μια νέα 

επιστήμη έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, η βιοπληροφορική 

(Bioinformatics), η οποία δημιουργήθηκε από την σύγκλιση των επιστημών 

βιολογίας και της πληροφορικής. Η βιοπληροφορική στηρίζεται σε δυο 

τεχνολογίες κλειδιά: στη Data Warehouse τεχνολογία (λόγου του όγκου των 

δεδομένων) και στην εξόρυξη από δεδομένα.

Η εξόρυξη από δεδομένα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλει 

αποτελεσματικά στην ανάλυση του DNA και στην κατανόηση αυτού του είδους 

των δεδομένων. Τεχνικές όπως η ταξινόμηση και η συσταδοποίηση βοηθούν 

τους επιστήμονες να εξάγουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα, να τα αξιολογούν 

και να προτείνουν πιθανές λειτουργίες των άγνωστων γονιδίων[Xu05].

Τα microarray chips παρέχουν ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο 

μέτρησης των επιπέδων έκφρασης χιλιάδων γονιδίων ταυτόχρονα υπό 

διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικούς ιστούς. Στόχος τους είναι η 

εξερεύνηση των λειτουργιών των γονιδίων σε ολόκληρο το γονιδίωμα.  Η 

ομαδοποίηση χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων από την 

έκφραση των γονιδίων που εξάγονται από τα microarray chips καθώς και για 

την επεξεργασία γραμμικών DNA αλληλουχιών ή αλληλουχιών των 

πρωτεϊνών. 

Συγκεκριμένα, το ιεραρχικό clustering είναι αρκετά αποτελεσματικό στην 

ανάλυση genomic δεδομένων. Τα αποτελέσματα του ιεραρχικού clustering

συνήθως παρουσιάζονται με χρήση δενδρογραμμάτων και χρωματισμένων 

mosaic. Το βασικό πλεονέκτημα του συνδυασμό των δυο τεχνικών για την 

αξιοποίηση όλου του χώρου της προβολής είναι η προβολή πιο αναλυτικής 

πληροφορίας μόνο όταν ο χρήστης επιλέξει ένα cluster.
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Θααναφερθούμε στη τεχνική Treemaps [Sch92, Sch01] και στη συμβολή της 

στην κατανόηση των πειραματικών αποτελεσμάτων από την microarray

ανάλυση των gene chips, που περιέχουν πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων. 

Εφαρμόζει ιεραρχική ομαδοποίηση στα αρχικά δεδομένα για την εύρεση 

προτύπων, κλάσεων και απομονωμένων τιμών. Για παράδειγμα, το λογισμικό 

εργαλείο Hierarchical Clustering Explorer (HCE) που αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο του Maryland (HCIL) παρέχει τρόπους ομαδοποίησης των

δεδομένων και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που επιτρέπει στον χρήστη 

να παρεμβαίνει στο οπτικό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιήσει δυο (2)

διαφορετικές μεθόδους ιεραρχικής ομαδοποίησης για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων και να συγκρίνει τα αποτελέσματα σε μια μόνο εικόνα. 

Η γραφική αναπαράσταση του αποτελέσματος είναι ένα δενδρόγραμμα

(dendrogram). Το δενδρόγραμμα είναι ένα δυαδικό δένδρο όπου κάθε 

περίπτωση αντιστοιχεί στους τερματικούς κόμβους και που αναπαρίστανται 

σαν μια ακολουθία από κόκκινα και μπλε πλακίδια σε ένα μωσαϊκό. Κάθε 

κλάση μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από τις εναλλασσόμενες 

χρωματισμένες γραμμές (μπλε και κόκκινο) ενώ λευκά κενά που 

καταλαμβάνουν ένα μόνο εικονοστοιχείο χωρίζουν τις κλάσεις. Το δένδρο έχει 

σημεία συνένωσης των οποίων η απόσταση από την ρίζα φανερώνει την 

ομοιότητα των υπό-δένδρων.

Για τον εντοπισμό άμεσου ενδιαφέροντος σημείων και για την κατανόηση της 

κατανομής των δεδομένων χρησιμοποιείται η οπτικοποίηση του μωσαϊκού.

Στην περίπτωση της microarray ανάλυσης ο χρωματισμός των πλακιδίων 

γίνεται με βάση μετρημένο λόγο φθορίασης. Επιλέγοντας μια κλάση στο 

δενδρόγραμμα, εμφανίζεται η σχετική θέση της κλάσης στο αρχικό σύνολο 

εκπαίδευσης και το οποίο υπερτονίζεται με κίτρινο χρώμα. Επίσης στο 

διάγραμμα μωσαϊκού και τα αντίστοιχα ονόματα των γονιδίων χρωματίζονται 

με κίτρινο(εικόνα 5.29).
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Εικόνα5.29: Hierarchical Clustering Visualization

Για την αναπαράσταση των πληροφοριών στην προβολή μωσαϊκού 

χρησιμοποιείται η τεχνική heat map που είναι γνωστά και ως διαγράμματα 

έντασης (intensity plot) ή διαγράμματα μήτρας (Matrix Plot). Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για ένα τύπο διαγράμματος στο οποίο τα pivoted δεδομένα 

παρουσιάζονται ως μια μήτρα γραμμών και στηλών όπου τα κελιά είναι 

σταθερού μεγέθους και που η πληροφορία αναπαρίσταται από το χρώμα των 

κελιών αποτελεί την πιο σημαντική ιδιότητα τους. Τα heat maps μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση εγγραφών με όμοιες τιμές καθώς 

εμφανίζονται σαν «περιοχές» όμοιου χρώματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται 3 

χρώματα:

(a) το έντονο πράσινο αναπαριστά την χαμηλότερη τιμή, 

(b) το έντονο κόκκινο την υψηλότερη και 

(c) το μαύρο τις μεσαίας απόστασης τιμές με μια αντίστοιχη βαθμωτή 

μεταβολή μεταξύ των δυο άκρων(εικόνα 5.30).
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Εικόνα5.30: Heat Maps

Μια όμοια οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της Microarray ανάλυσης έχει 

αναπτυχθεί από τους Eisen at.al. και καλείται Tree View [Eis98]. Αυτό που 

διαφοροποιεί την παρούσα τεχνική είναι ότι παρουσιάζονται δυο 

δενδρογράμματα (αντί του ενός) ταυτόχρονα.
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55..1122ΣΣύύννοοψψηημμεεθθόόδδωωνν

Οι μέθοδοι οπτικοποίησης των κανόνων συσταδοποίησης που παρουσιάστηκαν

θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο (2) βασικές κατηγορίες: 

 Σε αυτές που απευθύνονται στο ιεραρχικό clustering και συνεπώς 

ενσωματώνουν στην οπτική προβολή και την έννοια της ιεραρχίας (π.χ. 

XmdvTool, dendrograms)

 Σε αυτές που απευθύνονται στο μη – ιεραρχικό clustering (π.χ. particle

visualization).

Σε πιο ειδικό πλαίσιο, οι τεχνικές WinViz και XmdvTool χρησιμοποιούν την 

τεχνική των παράλληλων αξόνων (Parallel Coordinates). Κάθε cluster

απεικονίζεται από το κέντρο, τις προεκτάσεις και τον πληθυσμό του. Κάθε 

διάσταση (χαρακτηριστικό) αναπαρίσταται από ένα κάθετο άξονα ενώ μια 

παρατήρηση αναπαρίσταται από μια polyline που τέμνει κάθε άξονα ανάλογα 

με την τιμή του σε κάθε διάσταση. Τα εμπορικά προγράμματα IBM, SAS,

MineSet, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του clustering με χρήση γραφικών 

προβολών (bar charts, pie charts) καθώς και προβολών κειμένου. 

Κάποιες από τις μεθόδους χρησιμοποιούν την τεχνική των 3D landscapes με

ένα οριζόντιο τρισδιάστατο (ανάγλυφο) επίπεδο και κορυφές σε διάφορες 

θέσεις (VxInsight, gCLUTO – Mountain Visualization). Κάθε cluster

οπτικοποιείται σαν μια κορυφή ενώ η πληροφορία για κάθε cluster

αναπαρίσταται από διάφορα γραφικά χαρακτηριστικά, όπως η θέση, ο όγκος, 

το ύψος και το χρώμα. Αυτό που διαφοροποιεί την κάθε τεχνική είναι ο 

τρόπος αναπαράστασης της πληροφορίας. Άλλες τεχνικές (Lighthouse, H –

BLOB, Particle Visualization) χρησιμοποιούν την 3D προβολή για την 

αναπαράσταση των clusters. Για τη μετάβαση από το πολυδιάστατο χώρο στο 

δυσδιάστατο ή στο τρισδιάστατο χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές μείωσης 

των διαστάσεων. 

Τέλος, οι τεχνικές gCLUTO – Matrix Visualization και TreeMap, οπτικοποιούν 

τα αποτελέσματα από το ιεραρχικό clustering ως δενδρογράμματα, κάνοντας 
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χρήση και των heat maps. Επίσης, κάποιες από τις τεχνικές που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 και αναφέρονται στην οπτικοποίηση των 

κανόνων ταξινόμησης (classification) βρίσκουν εφαρμογή και στο clustering.

A/A Μέθοδοι οπτικοποίησης Τεχνική στην οποία βασίζεται

1 IBM Clustering Visualizer Γραφήματα (Bar charts, pie charts) και 
κείμενο (text)

2 MineSet Cluster Visualizer 3D γράφημα και πίνακας  
3 SAS Enterprise Miner Γραφήματα (Bar charts, pie charts)
4 WinViz Παράλληλοι άξονες 
5 XmdvTool Παράλληλοι άξονες
6 Lighthouse 2D ή 3D προβολή
7 gCLUTO – Matrix Visualization Συνδυασμός matrix & dendrogram
8 gCLUTO – Mountain Visualization 3D landscapes
9 VxInsight 3D landscapes

10 H – BLOB 3D προβολή
11 Particle Visualization 3D προβολή(3D cube)
12 Tree Map Dendrogram

Πίνακας 5.1: Μέθοδοι οπτικοποίησης κανόνων συσχέτισης
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66 ΕΕιισσααγγωωγγήή

τοπλαίσιο του Data Mining, συχνά απαιτείται από τον χρήστη να 

αναλύσει εκατοντάδες εξαγόμενους κανόνες προκειμένου να 

κατανοήσει την γνώσηπου εμπεριέχουν. Σύμφωνα με τους Fayyad,

Piatetsky – Shapiro, Smyth [Fay96], μια από τις προκλήσεις του Data Mining

και της διαδικασίας ανεύρεσης γνώσης (KDD) είναι η κατανόηση των 

προτύπων (understandability of patterns). Σε πολλές εφαρμογές, η 

κατανόηση και η αξιοπιστία των εξαγόμενων πρότυπων από τους χρήστες/ 

αναλυτές καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Οι πιθανές λύσεις προς αυτή την 

κατεύθυνση περιλαμβάνουν γραφικές αναπαραστάσεις, κατασκευή κανόνων,

natural language generation καθώς και τεχνικές οπτικοποίησης των 

δεδομένων και των πληροφοριών. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια 

προσανατολίζεται στην λύση της οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων των 

μοντέλων Data Mining.

Η συμβολή των μεθόδων οπτικοποίησης στην κατανόηση της εξαγόμενης 

πληροφορίας έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Η χρήση των 

τεχνικών απεικόνισης των εξαγόμενων προτύπων για τη διευκόλυνση του 

χρήστη στην περαιτέρω εξερεύνηση και στην κατανόηση της πληροφορίας 

είναι σημαντική σε όλα τα μοντέλα εξόρυξης από δεδομένα (ταξινόμηση, 

συσταδοποίηση, συσχέτιση). Συγκεκριμένα,

 στο πλαίσιο των κανόνων ταξινόμησης, η ανάγκη για οπτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθοδηγείται από την πληθώρα των 

εξαγόμενων κανόνων (πρόβλημα διαχείρισης της γνώσης).

 στο πλαίσιο των κανόνων συσχέτισης, η ανάγκη της οπτικοποίησης 

προέρχεται από τους εξαιρετικά πολυάριθμους εξαγόμενους κανόνες, οι 

Σ
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οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότεροι από το αρχικό σύνολο 

δεδομένων (συνήθως σεχαμηλές τιμές υποστήριξης και εμπιστοσύνης).

 στο πλαίσιο της συσταδοποίησης, η ανάγκη της απεικόνισης των

εξαγόμενων κανόνων δεν οδηγείται από το πλήθος των κανόνων, καθώς 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μόνο λίγοι. Η ανάγκη της 

απεικόνισης των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης εξαρτάται από την 

εφαρμογή και τις ανάγκες του χρήστη. Για παράδειγμα, κατά την 

ανίχνευση μη αναμενόμενων συμπεριφορών (anomalies detection) ή 

απομακρυσμένων τιμών (outliers), η οπτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει πόσο καλά σχηματισμένα 

είναιτα clusters, πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους και ποιο είναι το 

μέγεθός τους. 

Στις ενότητες που προηγήθηκαν παρουσιάσαμε γνωστά εργαλεία και τεχνικές 

που έχουν αναπτυχθεί για την οπτικοποίηση των κανόνων εξόρυξης από 

δεδομένα. Ωστόσο, ελάχιστα από αυτά τα εργαλεία μπορούν να παρουσιάσουν 

το σύνολο των κανόνων σε μια και μόνο προβολή.

Στο παρόν κεφάλαιο, προτείνουμε μια νέα τεχνική απεικόνισης των 

αποτελεσμάτων εξόρυξης από δεδομένα που βασίζεται στην 

τεχνολογία OLAP. Η OLAP τεχνική [Cod93, Pen95] παρέχει μια 

πολυδιάστατη εννοιολογική άποψη των υπό ανάλυση δεδομένων. Τα εργαλεία 

OLAP είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τη διαδικασία υποστήριξης 

αποφάσεων, παρέχοντας στους χρήστες αρκετές συναρτήσεις OLAP, όπωςοι 

πολύ γνωστές slice and dice, drill up/ down κ.ά.. Το προτεινόμενο μοντέλο –

OLAP στο οποίο βασίζεται η παρούσα τεχνική οπτικοποίησης παρουσιάστηκε 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 «1.3. Το προτεινόμενο OLAP – πρότυπο» και για το 

λόγο αυτό δεν κρίνουμε σκόπιμη την αναφορά του και στο σημείο αυτό. Ο 

αναγνώστης παραπέμπεται στην αντίστοιχη ενότητα για περισσότερες 

πληροφορίες. 
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Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τεχνική χρησιμοποιεί τον standard

δυσδιάστατο πίνακα συσχέτισης (cross-tabulation table) που 

χρησιμοποιούν και τα περισσότερα OLAP μοντέλα, προκειμένου να 

οπτικοποιήσει έναν μεγαλύτερο αριθμό κανόνων εξόρυξης από δεδομένα. Στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές 

οπτικοποίησης των τριών (3) μοντέλων εξόρυξης από δεδομένα και 

παρουσιάζονται κάποιες δοκιμαστικές εφαρμογές σε γνωστές βάσεις 

δεδομένων (UCI Machine Learning Repository) οι οποίες καταδεικνύουν τη 

χρησιμότητα της προτεινόμενης τεχνικής στην ανάλυση και στην κατανόηση 

των εξαγόμενων κανόνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα pivot

tables (συγκεντρωτικοί πίνακες) του προγράμματος EXCEL.

ΧΧρρήήσσηηττωωννPPiivvoott TTaabblleess ττοουυEExxcceell

Προτού περιγράψουμε τις προτεινόμενες τεχνικές οπτικοποίησης, κρίνουμε 

απαραίτητη την παρουσίαση των βασικότερων εννοιών του pivot table του 

Excel το οποίο χρησιμοποιούμε για τη δοκιμαστική υλοποίηση των τεχνικών1.

Οι εξαγόμενοι κανόνες από κάποιο μοντέλο Data Mining εισάγονται στο Excel

στην παρακάτω μορφή: 

1 Πηγή: Ηλεκτρονική Βοήθεια για τo Microsoft Excel
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Η μορφή διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο (στην παραπάνω εικόνα 

παρουσιάζονται οι κανόνες ταξινόμησης). Κάθε στήλη του πίνακα αναπαριστά 

ένα χαρακτηριστικό ενώ κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα κανόνα. Οι κανόνες 

αυτοί αποτελούν τα δεδομένα προέλευσης για τον Pivot Table.

Μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα περιέχει πεδία το καθένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε μια διάσταση OLAP στα δεδομένα προέλευσης. Υπάρχουν τρία 

(3) είδη πεδίων: 

 το πεδίο γραμμής (πράσινα πεδία στην εικόνα)

Μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με περισσότερα από ένα πεδία γραμμής 

(όπως ανωτέρω) έχει ένα εσωτερικό πεδίο γραμμής ("Spore-print-color"), που 

είναι πιο κοντά στην περιοχή δεδομένων. Όλα τα άλλα πεδία γραμμής είναι 

εξωτερικά πεδία γραμμής ("Odor" στο παραπάνω παράδειγμα). 

 το πεδίο στήλης(μοβ πεδία στην εικόνα)

 το πεδίο σελίδας (κίτρινο πεδίο στην εικόνα π.χ. class)
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 Το πεδίο δεδομένων 

Ένα πεδίο από μια βάση δεδομένων (στην περίπτωση μας κανόνων) το οποίο 

περιέχει τα δεδομένα που πρόκειται να συνοψιστούν. Για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας και ανάλογα με το μοντέλο Data Mining, στο πεδίο 

δεδομένων θα συνοψίζονται οι μετρήσεις (π.χ. support, accuracy ή confidence

ενός κανόνα).

Οι βασικές συναρτήσεις σύνοψης2 που περιλαμβάνονται (by default) σε

αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι η συνάρτηση "Άθροισμα" για πεδία 

δεδομένων που περιέχουν αριθμούς και η συνάρτηση "Πλήθος" για πεδία 

δεδομένων που περιέχουν κείμενο. Επίσης, παρέχονται και άλλες συναρτήσεις 

σύνοψης, όπως "Ελάχιστο", "Μέγιστο" και "Γινόμενο".

2 τύπος του υπολογισμού που χρησιμοποιείται για το συνδυασμό τιμών σε ένα πεδίο δεδομένων
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66..11 ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηηΚΚααννόόννωωννΤΤααξξιιννόόμμηησσηηςς

66..11..11 ΠΠααρροουυσσίίαασσηηττηηςςμμεεθθόόδδοουυ

Η ταξινόμηση δεδομένων (Classification) αποτελεί μία από τις βασικές 

εργασίες εξόρυξης από δεδομένα. Βασίζεται στην εξέταση των 

χαρακτηριστικών ενός νέου αντικειμένου (μη κατηγοριοποιημένου) το οποίο 

βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αντιστοιχίζεται σε ένα προκαθορισμένο 

σύνολο κλάσεων (classes). Τα αντικείμενα που πρόκειται να 

κατηγοριοποιηθούν αναπαριστάνονται γενικά από τις εγγραφές της βάσης 

δεδομένων και η διαδικασία της κατηγοριοποίησης αποτελείται από την 

ανάθεση κάθε εγγραφής σε κάποια από τις προκαθορισμένες κλάσεις.

Συγκεκριμένα, ορίζουμε ένα κανόνα ταξινόμησης iR R ως ένα 

διατεταγμένο ζεύγος ( , )i i iR A M . Το πρώτο στοιχείο,

{( , ) | , ( )}i
j ji j ji jA A AV A ATT AV DOM A   είναι ένα μεταβλητού μήκους 

(variant length) διατεταγμένο σύνολο από ζεύγη χαρακτηριστικών–τιμών, 

όπου το ATT είναι ένα σύνολο από d χαρακτηριστικά. Το d-οστό

χαρακτηριστικό του ΑΤΤ αντιπροσωπεύει την κλάση (class attribute). Επίσης, 

το ζεύγος χαρακτηριστικό – τιμή 1 1( , )iA AV  είναι υποχρεωτικό και κατά 

συνέπεια i2 |A | d.  . Το δεύτερο στοιχείο, 

{( , ) | , ( )}i j ji j ji jM M MV M MSR MV DOM M   είναι ένα σταθερού μήκους 

διατεταγμένο σύνολο από ζεύγη μετρήσεων – τιμών, όπου MSR είναι ένα 

σύνολο m μετρήσεων. 

Κατά τη φάση μιας προεπεξεργασίας, αρχικά προσδιορίζουμε τη διάταξη του 

συνόλου των χαρακτηριστικών ΑΤΤ ως την αντίστροφη διάταξη που ορίζεται 

από την εντροπία (entropy measure). Στη συνέχεια για κάθε κανόνα iR

προσθέτουμε στο iA ένα void ζεύγος χαρακτηριστικού–τιμής ( , )v iA NIL για 

εκείνα τα χαρακτηριστικά vA ATT για τα οποία δεν υπάρχει ( , )v vi iA AV A .
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Στη συνέχεια ορίζουμε τον ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων ως εξής:

Οπτικοποίηση κανόνων ταξινόμησης
input a set of d attributes ATT as defined above
input a set of m measures MSR as defined above
input a set R of classification rules ( , )i i iR A M as defined above
define the base data hypercube b 1 2DH [d , d ] of lists 1( ,..., )ml e e as

set dimensions 1 1d A and 2 2d A
assigns lists as

for each ( , )i i iR A M R 
do

1 2[ , ] i
bDH d d M

for each , 2 1pA ATT p d   
do

define a generalized data hypercube [ ]gp pDH gd of lists where

( ) { | ( , ) }i i
p pi p pidom gd AV A AV A for some R R  

( -1) -1 ( -1)[ ] { | ( , ), ( , ) i
gp p p i p p i p piDH gd AV A AV A AV A 

for some iR R }

Από την άποψη της υλοποίησης, ένας υπερκύβος δυο (2) διαστάσεων έχει 

δημιουργηθεί. Ο υπερκύβος αυτός καλείται βασικός υπερκύβος δεδομένων

(base data hypercube) b 1 2DH [d , d ] . Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο 

βασικός υπερκύβος αποθηκεύει μόνο την ακρίβεια ταξινόμησης των 

εξαγόμενων κανόνων ταξινόμησης (κατά συνέπεια m=1).

Η πρώτη διάσταση (d1) στον κύβο αντιπροσωπεύει το εξαγόμενο σύνολο των 

κανόνων ταξινόμησης ή το δέντρο απόφασης. Η δεύτερη διάσταση (d2)

αντιπροσωπεύει την κλάση. Σε πιο ειδικό πλαίσιο, η ιεραρχία της πρώτης 

διάστασης αναπαριστά τους κανόνες ταξινόμησης ή, εναλλακτικά, τη διαδρομή 

του δένδρου απόφασης από τη ρίζα έως τα φύλλα [μπλε διαδρομή στο κάτωθι 

γράφημα].
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Στις περισσότερες εφαρμογές, δεν συμμετέχουν όλα τα χαρακτηριστικά στο 

σχηματισμό ενός κανόνα. Συνεπώς, κατά τη φάση της προεπεξεργασίας, οι 

κανόνες μετασχηματίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν ένα 

ζεύγος χαρακτηριστικού – τιμής για κάθε χαρακτηριστικό που περιέχεται στο 

σύνολο ATT. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός void ζεύγους 

χαρακτηριστικού – τιμής, μετο χαρακτηριστικό να λαμβάνει την τιμή “NUL”.

Με αυτό τον τρόπο, κάθε επίπεδο (level) της ιεραρχίας, που ορίζεται ως ένας 

γενικευμένος υπερκύβος δεδομένων [ ]gp pDH gd , αντιπροσωπεύει ένα 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Τα πιο υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας 

αντιπροσωπεύουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά (χαμηλή εντροπία) ενώ τα 

πιο χαμηλά αντιπροσωπεύουν ταλιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά. Τέλος, 

ο τελεστής“count” ορίζεται ως η λειτουργία συνάθροισης μεταξύ όλων των 

επιπέδων της ιεραρχίας.

Από την άποψη της οπτικοποίησης, οι δύο διαστάσεις του βασικού 

υπερκύβου δεδομένων b 1 2DH [d , d ] αντιστοιχούν στη διάσταση γραμμής και 

στήλης. Ο τελικός χρήστης μπορεί να προσπελαύνει τους διαφορετικούς 

κανόνες μέσω της ιεραρχίας d1. Εάν τιμές των χαρακτηριστικών, που 

παρουσιάζονται μόνο από τα πιο υψηλά επίπεδα, καθορίζονται από το χρήστη,
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τότε παρουσιάζεται το πλήθος των κανόνων ταξινόμησης (εξαιτίας του 

τελεστή “count”) που περιλαμβάνουν αυτές οι τιμές του χαρακτηριστικού.

Προκειμένου ο χρήστης να δει την ακρίβεια ταξινόμησης ενός κανόνα, πρέπει 

να καθορίσει τις τιμές των χαρακτηριστικών όλων των επιπέδων,

συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών void ζευγών χαρακτηριστικού –

τιμής. Αυτό επιτυγχάνεται με την κλασσική λειτουργία “drill down” της OLAP.

Στο επίπεδο του σχεδιασμού, το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα υποδηλώνει 

μια πολλά – προς – πολλά σχέση, μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας. Το 

προτεινόμενο πρότυπο OLAP υποστηρίζει τέτοιες σχέσεις, καθώς και όλους 

του τελεστές που απαιτούνται για την λειτουργία των υπερκύβων.

66..11..22 ΔΔοοκκιιμμαασσττιικκήή ΕΕφφααρρμμοογγήή εεννόόςς ΙΙεερρααρρχχιικκοούύ ΥΥππεερρκκύύββοουυ
ΔΔεεδδοομμέέννωωννγγιιααττηηννοοππττιικκοοπποοίίηησσηηκκααννόόννωωννττααξξιιννόόμμηησσηηςς

Για τη δοκιμαστική εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνικής, επιλέξαμε να 

υλοποιήσουμε έναν ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων για την οπτικοποίηση των 

κανόνων ταξινόμησης από τη βάση δεδομένων “Mushrooms” από την UCI

Machine Learning Repository [UCI], χρησιμοποιώντας την αναφορά 

συγκεντρωτικού πίνακα (pivot table) του Excel. Η βάση δεδομένων

“Mushrooms”, περιλαμβάνει 8.124 αντικείμενα που περιγράφονται από 23 

συνολικά χαρακτηριστικά και ταξινομούνται σε 2 κλάσεις: δηλητηριώδη 

(poisonous) ή εδώδιμος (edible), βάσει των φυσικών τους χαρακτηριστικών.

Η βάση δεδομένων “Mushrooms”, έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν στην 

αξιολόγηση αρκετών διαφορετικών αλγορίθμων ταξινόμησης. Για την εξαγωγή 

των κανόνων χρησιμοποιήσαμε τον C4.5 αλγόριθμο ταξινόμησης [Qui93] ενώ 

επιλέξαμε τέσσερα (4) από τα συνολικά είκοσι τρία (23) χαρακτηριστικά της 

βάσης δεδομένων και συγκεκριμένα τα εξής: “odor”, “spore-print-color”,

“population” και “habitat”.
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Από την εφαρμογή του C4.5 προέκυψαν 22 κανόνες ταξινόμησης. Οι 

συγκεκριμένοι κανόνες καθώς και η ακρίβεια (accuracy) τους, παρουσιάζονται 

στον πίνακα 6.1. 

Χαρακτηριστικά 

RULES
odor

spore-
print-
color

population habitat
Κλάση Ακρίβεια 

κανόνων

1 pungent nul1 nul1 nul1 poisonous 30
2 almond nul2 nul2 nul2 edible 89
3 anice nul3 nul3 nul3 edible 67
4 none black nul4 nul4 edible 47
5 none brown nul5 nul5 edible 48
6 none chocolate nul6 nul6 edible 20
7 none white nul7 grasses edible 83
8 none white several woods poisonous 50
9 none white solitary woods edible 90

10 none white nul10 paths edible 95
11 none white several leaves edible 25
12 none white clustered leaves poisonous 35
13 none white nul13 waste edible 45
14 none green nul14 nul14 poisonous 55
15 none orange nul15 nul15 edible 65
16 none yellow nul16 nul16 edible 75
17 none buff nul17 nul17 edible 80
18 fishy nul18 nul18 nul18 poisonous 85
19 creosote nul19 nul19 nul19 poisonous 90
20 fishy nul20 nul20 nul20 poisonous 95
21 spicy nul21 nul21 nul21 poisonous 45
22 musty nul22 nul22 nul22 poisonous 35

Πίνακας 6.1: Παράδειγμα εξαγόμενων κανόνων ταξινόμησης 

Δεδομένου ότι το Excel δεν μπορεί να υποστηρίξει την σχέση πολλά–προς–

πολλά μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας, χρησιμοποιήσαμε διαφορετικές 

NULL τιμές για την αναπαράσταση των void ζευγών χαρακτηριστικού – τιμής 

(nul1–nul22). Η ιεραρχία της διάστασης γραμμής αναπαριστά τα 

χαρακτηριστικά «odor», «spore-print-color», «population» και «habitat» από 

τα πιο σημαντικά (με τη χαμηλότερη εντροπία) έως τα λιγότερα σημαντικά 

(υψηλότερη εντροπία), με μια διάταξη από έξω προς τα μέσα. Στη διάσταση 

της στήλης αναπαρίσταταιη κλάση(class).
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Εάν ο χρήστης επιλέξει να εμφανίζεται μόνο το πιο υψηλό επίπεδο, τότε στο 

πεδίο των δεδομένων παρουσιάζεται το πλήθος των κανόνων ταξινόμησης 

(εικόνα 6.1). Στην συγκεκριμένη εικόνα έχουμε επιλέξει να «κρύψουμε» τις 

τιμές των χαρακτηριστικών «spore-print-color», «population» και «habitat».

Εικόνα 6.1: Οπτική παρουσίαση κανόνων ταξινόμησης –1ο Επίπεδο 

Εάν επιλέξουμε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας όπως φαίνεται στην εικόνα 6.2, τότε 

παρουσιάζονται οι κανόνες κάθε κλάσης με την ακρίβεια τους. Φυσικά, 

παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει οποιοδήποτε ενδιάμεσο 

επίπεδο της ιεραρχίας επιθυμεί να εμφανίσει.

Εικόνα 6.2: Οπτική παρουσίαση κανόνων ταξινόμησης –όλα τα επίπεδα 
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66..22 ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηηΚΚααννόόννωωννΣΣυυσσχχέέττιισσηηςς

66..22..11 ΠΠααρροουυσσίίαασσηηττηηςςμμεεθθόόδδοουυ

Μια από τις σημαντικότερες τεχνικές εξόρυξης από δεδομένα είναι η 

προτυποποίηση αλληλεξαρτήσεων (dependency modeling). Σκοπός της είναι η 

εύρεση σημαντικών αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών 

του συνόλου εκπαίδευσης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για παραγωγή 

αλληλεξαρτήσεων είναι η εύρεση κανόνων συσχέτισης (association rules).

Στην παρούσα ενότητα περιγράφουμε τις βασικές έννοιες των κανόνων 

συσχέτισης και ορίζουμε τον ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων. Ειδικότερα, 

ορίζουμε ως σύνολο από literals 1{ ,..., }lI i i , που καλούνται αντικείμενα και 

αναπαριστούν προϊόντα καθώς και ένα σύνολο από συναλλαγές 

1 1{( , ),..., ( , )}n nD T TID T TID που καλούνται λίστες προϊόντων (itemsets) όπου 

iT I και iTID (transaction identifier) είναι ένας μοναδικός κωδικός 

αναγνώρισης που σχετίζεται με κάθε iT .

Ορίζουμε έναν κανόνα συσχέτισης iR R  ως ένα διατεταγμένο ζεύγος 

( , )i i iR A M . Το πρώτο στοιχείο αποτελεί ένα διατεταγμένο σύνολο 

( , )iA LT RT , όπου ,LT RT I . Το δεύτερο στοιχείο 

{( , ) | , ( )}i
j ji j ji jM M MV M MSR MV DOM M   , όπως και στην περίπτωση 

των κανόνων ταξινόμησης, είναι ένα σταθερού μήκους διατεταγμένο σύνολο 

από ζεύγη μετρήσεων – τιμών, όπου MSR σύνολο από m μετρήσεις. 
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Στην συνέχεια δημιουργούμε τον ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων ως εξής: 

Οπτικοποίηση κανόνων συσχέτισης 

input a set of l literals I as defined above
input a set of m measures MSR as defined above
input a set R of association rules ( , )i i iR A M as defined above
input A grouping threshold h and grouping parameters u and w
define the base data hypercube b 1 2DH [d , d ] of lists 1( ,..., )ml e e as

set dom(d1)={concatenate(LT)}, where Ai = (LT, RT) and
dom(d2)={concatenate(RT)}, where Ai = (LT, RT)

assigns lists as
for each ( , )i i iR A M R 
do

1:[ ( ), ( )] (( , ) )b j ji j mDH conc LT conc RT M MV 
for i = 1 to h
do

define a generalized data hypercube [ ]glh hDH gld of lists:

1:

( ) { | }
{ | }

( ), dimension
[ ]

h h h

j j u

glh h

dom gld PLT PLT PLT
where PLT PLT is a

partition of dom sdl where sdl is a
of a specialized data hypercube of DH gld



 


assigns lists as
[ ] { | ( )}glh h i i hDH PLT i i PLT dom sdl  

define a generalized data hypercube [ ]grh hDH grd of lists:

1:

( ) { | }
{ | }

( ), dimension
[ ]

h h h

j j u

grh h

dom grd PRT PRT PRT
where PRT PRT is a

partition of dom sdr where sdr is a
of a specialized data hypercube of DH grd



 


assigns lists as
[ ] { | ( )}grh h i i hDH PRT i i PRT dom sdr  

Από την πλευρά της υλοποίησης, ένας υπερκύβος δυο διαστάσεων έχει 

σχηματιστεί, ο βασικός υπερκύβος δεδομένων b 1 2DH [d , d ] . Στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων, στο βασικό υπερκύβο δεδομένων αποθηκεύονται μόνο οι 

τιμές της επιβεβαίωσης (support) και της αξιοπιστίας (confidence) των 

εξαγόμενων κανόνων συσχέτισης (συνεπώς, m=2). Οι τιμές της πρώτης 

διάστασης (d1) αντιπροσωπεύουν τα αντικείμενα ,l I l LT  ενός κανόνα 
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( , )i i iR A M R   που είναι τα αντικείμενα που συμμετέχουν στο αριστερό 

μέρος των εξαγόμενων κανόνων συσχέτισης. Ομοίως, οι τιμές της δεύτερης 

διάστασης (d2) αντιπροσωπεύουν τα αντικείμενα ,l I l RT   ενός κανόνα 

( , )i i iR A M R  , που είναι τα αντικείμενα που συμμετέχουν στο δεξί μέρος 

των εξαγόμενων κανόνων συσχέτισης. 

Ωστόσο, ο αριθμός των τιμών των χαρακτηριστικών των διαστάσεων d1 και d2

είναι συνήθως πολύ μεγάλος. Για το λόγο αυτό, η ιεραρχία καθορίζεται και για 

τις δυο διαστάσεις. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αναπαριστά ένα διαμερισμό 

των τιμών του αμέσως κατωτέρου επιπέδου του. Ο τελεστής «count»

(άθροισμα) ορίζεται ως η συνάρτηση σύνοψης ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα των 

ιεραρχιών.

Από την πλευρά της οπτικοποίησης, οι δυο διαστάσεις του βασικού 

υπερκύβου δεδομένων b 1 2DH [d , d ]αντιστοιχούν στη διάσταση γραμμής και στη 

διάσταση στήλης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να προσπελαύνει τους 

διαφορετικούς κανόνες μέσω των δυο ιεραρχιών. Εάν ο χρήστης επιλέξει να 

εμφανίζονται μόνο τα αντικείμενα των υψηλότερων επιπέδων και των δυο 

ιεραρχιών τότε απεικονίζεται το πλήθος των κανόνων συσχέτισης που 

περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Δεξί μέρος των κανόνων
– 2η διάσταση

Αριστερό  μέρος των κανόνων
– 1η διάσταση
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Προκειμένου, ο τελικός χρήστης να εμφανίσει τις μετρήσεις των support και 

confidence ενός κανόνα, πρέπει να εμφανίσει τα αντικείμενα των κατωτέρω 

επιπέδων και για τις δυο ιεραρχίες. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση της OLAP

συνάρτησης «drill down». Σε επίπεδο υλοποίησης αυτό το χαρακτηριστικό 

υπονοεί την ένα – προς – πολλά σχέση ανάμεσα στα επίπεδα της ιεραρχίας.  

66..22..22 ΔΔοοκκιιμμαασσττιικκήή εεφφααρρμμοογγήή εεννόόςς ιιεερρααρρχχιικκοούύ υυππεερρκκύύββοουυ
δδεεδδοομμέέννωωννγγιιααττηηννοοππττιικκοοπποοίίηησσηηκκααννόόννωωννσσυυσσχχέέττιισσηηςς

Για τη δοκιμαστική εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνικής, επιλέξαμε να 

υλοποιήσουμε έναν ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων για την οπτικοποίηση των 

κανόνων συσχέτισης που εξήχθησαν από μια τεχνητή βάση δεδομένων, που 

κατασκευάσαμε για αυτό τον σκοπό. Η «τεχνητή βάση δεδομένων» 

περιλαμβάνει 28 προϊόντα. Οι εξαγόμενοι κανόνες προέκυψαν με χρήση του 

Apriori αλγορίθμου [Agr96]. Το σύνολο των δώδεκα (12) κανόνων καθώς και 

οι τιμές support και confidence παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

RULE Left Side
of the Rule

Right Side of the
Rule

Support Confidence

1 beer,chips pampers 40% 90%
2 bread milk 50% 85%
3 cereal milk 45% 82%
4 cheese,hot dogs tost, bread 35% 75%
5 cheese,milk eggs 55% 65%
6 cleaners Dishwasher soap 45% 75%
7 Coca cola popcorn 35% 35%
8 Coca cola, pizza dvd 75% 60%
9 coffee sugar, cookies 65% 55%

10 Cottage cheese, vine Deli salads 25% 90%

11
deodorizer,
conditioner shampoo

toothpaste 50% 70%

12 Soft drinks Paper dishes 75% 65%

Πίνακας 6.2: Παράδειγμα εξαγόμενων κανόνων συσχέτισης 

Εάν ο χρήστης επιλέξει να εμφανίζονται μόνο τα υψηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας τότε απεικονίζεται το πλήθος των κανόνων συσχέτισης για 

συγκεκριμένα αντικείμενα στο αριστερό και στο δεξί μέρος του κανόνα. Η 
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περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 6.3, όπου επιλέξαμε την επιλογή 

«απόκρυψη λεπτομερειών» (“Hide details”) για το πρώτο επίπεδο της 

ιεραρχίας στο αριστερό μέρος του κανόνα και για το δεύτερο επίπεδο της 

ιεραρχίας για το δεξί μέρος του κανόνα.

Εικόνα 6.3: Οπτική παρουσίαση κανόνων συσχέτισης –1ο Επίπεδο 

Εάν ο χρήστης επιλέξει να εμφανίζονται όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, τότε 

στο πεδίο των δεδομένων παρουσιάζεται η τιμή του support για τους οι 

κανόνες (Εικόνα 6.4)3. Να επισημάνουμε ότι τα ονόματα των ομάδων 

αντικειμένων μπορούν να περιέχουν περισσότερη πληροφορία εάν 

προσδιορίζονται ως συνένωση των ονομάτων των αντικειμένων που 

περιλαμβάνουν (π.χ. αντί της ετικέτας Group 3  coca cola_pizza_ coffee_

soft drinks).

3
Σε άλλα πακέτα OLAP ενδεχομένως να υποστηρίζεται και η παρουσίαση δυο μετρήσεων (π.χ. support και 

confidence) σε ένα κελί του πεδίου μετρήσεων
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Εικόνα 6.4: Οπτική παρουσίαση κανόνων συσχέτισης –όλα τα επίπεδα 
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66..33 ΟΟππττιικκοοπποοίίηησσηηΚΚααννόόννωωννΣΣυυσσττααδδοοπποοίίηησσηηςς

66..33..11 ΠΠααρροουυσσίίαασσηηττηηςςμμεεθθόόδδοουυ

Ορίζουμε ένα κανόνα συσταδοποίησης iR R ως ένα διατεταγμένο ζεύγος 

( , )i i iR A M . Το πρώτο στοιχείο, {( , ) | , ( )}i
j ji j ji jA A AV A ATT AV DOM A  

είναι ένα σταθερού μήκους διατεταγμένο σύνολο από ζεύγη χαρακτηριστικών–

τιμών, όπου το ATT είναι ένα σύνολο από d χαρακτηριστικά (εν αντιθέσει με

την περίπτωση των κανόνων ταξινόμησης που είναι μεταβλητού μήκους). Το 

δεύτερο στοιχείο, {( , ) | , ( )}i j ji j ji jM M MV M MSR MV DOM M    είναι ένα 

επίσης σταθερού μήκους διατεταγμένο σύνολο από ζεύγη μετρήσεων – τιμών, 

όπου MSR είναι ένα  σύνολο m μετρήσεων. 

Στη συνέχεια ορίζουμε τον ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων b 1DH [d ] ως 

εξής:

Οπτικοποίηση κανόνων συσταδοποίησης 

input a set of d attributes ATT as defined above
input a set of m measures MSR as defined above
input a set R of clustering rules ( , )i i iR A M as defined above

define the base data hypercube  1bDH d of lists 1( ,..., )ml e e as

set dimensions 1 1d A
assigns lists as

for each ( , )i i iR A M R 
do

1[ ] (( , ) | ( , ) )b j ji j jiDH d M MV M MV Mi 

for each , 2 1pA ATT p d   
do

define a generalized data hypercube [ ]gp pDH gd of lists where

( ) { | ( , ) }i i
p pi p pidom gd AV A AV A for some R R  

assign lists as

( -1) -1 ( -1)[ ] { | ( , ), ( , ) i
gp p p i p p i p piDH gd AV A AV A AV A 

for some iR R }
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Από την άποψη της υλοποίησης, ένας υπερκύβος μιας διάστασης έχει 

οριστεί, ο βασικός υπερκύβος δεδομένων (base data hypercube)

b 1DH [d ] . Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο βασικός υπερκύβος 

αποθηκεύει μόνο το πλήθος των αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε 

διαφορετικά clusters (κατά συνέπεια m=1). Η ιεραρχία της 1d διάστασης 

αναπαριστά τους μέσους ή τους medoids των εξαγόμενων κανόνων 

συσταδοποίησης. 

Καθώς το Ai είναι ένα σταθερού μήκους διατεταγμένο σύνολο από ζεύγη 

χαρακτηριστικού – τιμής, κάθε επίπεδο της ιεραρχίας που ορίζεται ως ένας 

γενικευμένος υπερκύβος δεδομένων [ ]gp pDH gd , αναπαριστά ένα 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η διάταξη με την οποία τα χαρακτηριστικά 

παρουσιάζονται στα επίπεδα ιεραρχίας δεν είναι σημαντική. Ο τελεστής 

“count” ορίζεται ως τελεστής σύνοψης μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας. 

Από την άποψη της οπτικοποίησης, η διάσταση 1d του βασικού υπερκύβου 

δεδομένων αντιστοιχεί είτε στη διάσταση γραμμής είτε στη διάσταση στήλης.

Ο τελικός χρήστης μπορεί να προσπελαύνει τους διαφορετικούς κανόνες μέσω 

της ιεραρχίας του d1. Εάν ο χρήστης επιλέξει να δει ορισμένες τιμές των 

χαρακτηριστικών τότε παρουσιάζεται το πλήθος των κανόνων συσταδοποίησης 

που περιλαμβάνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Προκειμένου ο χρήστης να δει πόσες εγγραφές περιλαμβάνονται σε κάθε 

cluster πρέπει να καθορίσει τις τιμές των χαρακτηριστικών όλων των 

επιπέδων. Αυτό επιτυγχάνεται με την OLAP συνάρτηση “drill down”. Σε

επίπεδο υλοποίησης, το εν λόγω χαρακτηριστικό υποδηλώνει μια πολλά –

προς – πολλά σχέση, μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας. 
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66..33..22 ΔΔοοκκιιμμαασσττιικκήή εεφφααρρμμοογγήή εεννόόςς ιιεερρααρρχχιικκοούύ υυππεερρκκύύββοουυ
δδεεδδοομμέέννωωνν γγιιαα ττηηνν οοππττιικκοοπποοίίηησσηη κκααννόόννωωνν
σσυυσσττααδδοοπποοίίηησσηηςς

Για τη δοκιμαστική εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνικής οπτικής 

παρουσίασης των κανόνων συσταδοποίησης, επιλέξαμε να υλοποιήσουμε έναν 

ιεραρχικό υπερκύβο δεδομένων για την οπτικοποίηση των κανόνων από τη 

βάση δεδομένων “Cars” της UCI Machine Learning Repository.

Η βάση δεδομένων “Cars” περιλαμβάνει 1.728 εγγραφές4 που περιγράφονται 

από 6 συνολικά χαρακτηριστικά. Για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας επιλέξαμε να οπτικοποιήσουμε 7 clusters που εξήχθησαν με 

χρήση του αλγορίθμου k-modes. Τα clusters καθώς και το μέγεθός τους 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.3.

Attributes
RULE

Buying Maint Doors Persons lug-
boot

Safety
#

instances

1 vhigh vhigh 2 4 med med 10
2 vhigh vhigh 3 more big low 20
3 vhigh vhigh 2 2 small low 20
4 vhigh vhigh 2 more med high 10
5 high high 3 2 med low 30
6 vhigh high 2 2 big low 10
7 high high 4 more big low 25

Πίνακας 6.3: Παράδειγμα εξαγόμενων κανόνων συσταδοποίησης 

 Εάν ο χρήστης επιλέξει μόνο τα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας τότε το 

πλήθος των κανόνων συσταδοποίησης εμφανίζεται. Η περίπτωση αυτή 

παρουσιάζεται στην εικόνα 6.5.

4 Instances completely cover the attribute space
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Εικόνα 6.5: Οπτική παρουσίαση κανόνων συσταδοποίησης 

 Εάν ο χρήστης επιλέξει να εμφανίσει όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, τότε 

εμφανίζονται όλοι οι κανόνες καθώς και το πλήθος των εγγραφών σε κάθε 

cluster (στήλη “total” στην εικόνα 6.6). Φυσικά, παρέχεται η δυνατότητα 

στον χρήστη να επιλέξει οποιοδήποτε ενδιάμεσο επίπεδο της ιεραρχίας 

επιθυμεί να εμφανίσει.

Εικόνα6.6: Οπτική παρουσίαση κανόνων συσταδοποίησης – όλα τα επίπεδα 
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66..44 ΔΔιιααππιισσττώώσσεειιςς

Η προτεινόμενη τεχνική οπτικοποίησης αν και έχει αναπτυχθεί βάσει 

συγκεκριμένου προτύπου OLAP μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα 

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εργαλείο OLAP (π.χ.SQL Server) με ένα κόστος 

μείωσης της φιλικότητας προς το χρήστη. Το πρόγραμμα στο οποίο 

παρουσιάσαμε τις δοκιμαστικές εφαρμογές δεν εμπεριέχει την έννοια της 

ιεραρχίας των υπερκύβων και των ιδιοτήτων τους, όπως άλλα προγράμματα

αποκλειστικά σχεδιασμένα για την υλοποίηση OLAP μοντέλων (π.χ. Microsoft

OLAP κ.ά.).
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77 ΕΕππίίλλοογγοοςς

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση υφιστάμενων 

τεχνικών οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων των μοντέλων εξόρυξης από 

δεδομένα (Information Visualization). Συγκεκριμένα, περιγράφηκαν οι 

σημαντικότερες τεχνικές οπτικοποίησης της εξαγόμενης πληροφορίας, βάσει 

του πλήθους των αναφορών τους στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία 

καθώς και σε ερευνητικές δημοσιεύσεις. Εν συνεχεία περιγράφηκε μια νέα 

μέθοδος οπτικοποίησης κανόνων Data Mining που βασίζεται σε ένα OLAP –

μοντέλο και βοηθά το χρήστη στη διαχείριση και στην κατανόηση της 

πληροφορίας.

Η χρησιμότητα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι διττή: 

 επιστημονική και 

 πρακτική.

Επιστημονική καθώς συμβάλει στην προαγωγή της γνώσης μέσω της 

διερεύνησης, της καταγραφής και της αποτύπωσης ενός σημαντικού 

ερευνητικού πεδίου που σχετίζεται άμεσα με το Data Mining, της 

οπτικοποίησης. 

Πρακτική, καθώς μέσω της υλοποίησης της προτεινόμενης τεχνικής 

προσφέρεται ένας νέος τρόπος οπτικοποίησης των εξαγόμενων πληροφοριών 

για την κατανόηση και την ερμηνεία των προτύπων και των τάσεων πίσω από 

τα δεδομένα. Επίσης, η προτεινόμενη τεχνική βασίζεται σε ένα πολύ γνωστό 

τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο χώρο των επιχειρήσεων 

μοντέλο, αυτό του OLAP,μεευρεία εφαρμογή σε πλήθος πεδίων. 

Ωστόσο, έως σήμερα, οι δυνατότητες των OLAP μοντέλων σε ότι αφορά την 

οπτικοποίηση της βάσης των εξαγόμενων κανόνων δεν έχουν αξιοποιηθεί

πλήρως. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη τεχνική μπορεί να προσφέρει 
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προς αυτή την κατεύθυνση ειδικότερα αν υλοποιηθεί σε ένα αντίστοιχο 

εργαλείο OLAP.
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