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Περίληψη 

Υπό το φάσμα της νέας, ανερχόμενης κοινωνίας της πληροφορίας, η σύγκλιση των 

υπολογιστών με τις τηλεπικοινωνίες έχει οδηγήσει στην συνεχώς αυξανόμενη 

παραγωγή και αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων σχεδόν για οποιονδήποτε 

τομέα της ανθρώπινης ενασχόλησης. Αν, λοιπόν, τα δεδομένα αποτελούν τα 

καταγεγραμμένα γεγονότα της ανθρώπινης ενασχόλησης, οι πληροφορίες αποτελούν 

τους κανόνες, που τα διέπουν. Και η κοινωνία στηρίζεται και αναζητά διακαώς νέες 

πληροφορίες. Το μόνο που απομένει, είναι η ανακάλυψη τους.  

Ο τομέας, που ασχολείται με την συστηματική ανάλυση των δεδομένων με σκοπό την 

εξαγωγή χρήσιμης γνώσης ονομάζεται μηχανική μάθηση. Υπό αυτό, λοιπόν, το πρίσμα, 

η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την μηχανική μάθηση ως μια ελπίδα των 

επιστημόνων να αποσαφηνίσουν τις δομές που διέπουν τα δεδομένα και να 

ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τους κανόνες, που “κινούν” τον φυσικό κόσμο.  

Αρχικά, πραγματοποιείται μια πρώτη περιγραφή της μηχανικής μάθησης ως ένα από τα 

βασικότερα δομικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 

μια πληθώρα προβλημάτων, στα οποία μπορεί να βρει λύση, ενώ γίνεται και μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας και των κομβικών της σημείων. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται μια όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη περιγραφή, 

μέσω χρήσης εκτεταμένης βιβλιογραφίας, σχεδιαγραμμάτων και λειτουργικών 

παραδειγμάτων των βασικότερων κλάδων της, όπως είναι η επιβλεπόμενη μάθηση 

(δέντρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα), η μη-επιβλεπόμενη μάθηση (συσταδοποίηση 

δεδομένων), καθώς και πιο εξειδικευμένων μορφών της, όπως είναι η ημί-

επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση και οι γενετικοί αλγόριθμοι. 

Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται και υλοποιείται ένας νέος πιθανοτικός αλγόριθμος 

συσταδοποίησης (clustering) δεδομένων, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα υβρίδιο 

ενός ιεραρχικού αλγορίθμου ομαδοποίησης και ενός density-based αλγορίθμου. Ο 

αλγόριθμος δοκιμάστηκε σε ένα πλήθος διαφορετικών συνόλων, πετυχαίνοντας αρκετά 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, συγκριτικά με άλλους γνωστούς αλγορίθμους, όπως είναι  

ο k-means. Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος κατασκευάζει συστάδες δεδομένων, με 

μεγαλύτερη ομοιογένεια κατά πλειοψηφία σε σχέση με τους παραπάνω, ενώ το 

σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν χρειάζεται κάποια αντίστοιχη παράμετρο 

k για να λειτουργήσει. 

Τέλος, γίνονται προτάσεις τόσο για περαιτέρω βελτίωση του παραπάνω αλγορίθμου, 

όσο και για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων, εναρμονισμένων με τις 

σύγχρονες τάσεις της αγοράς και προσανατολισμένων προς τις απαιτητικές ανάγκες της 

νέας, αναδυόμενης κοινωνίας της πληροφορίας. 
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Abstract 

In the spectrum of a new and emerging information society, the convergence of 

computers and telecommunication has led to a continuously increasing production and 

storage of huge amounts of data for almost any field of human engagement. So, if the 

data are recorded facts of human involvement, then information are the rules that 

govern them. And society depends on and looking earnestly for new information. All 

that remains is their discovery.  

The field of computer science, which deals with the systematic analysis of data in order 

to extract useful information, is called machine learning. In this light, therefore, this 

thesis discusses the machine learning as a hope of scientists to elucidate the structures 

that govern the data and discover and understand the rules that "move" the natural 

world. 

Firstly, a general description of machine learning, as one of the main components of 

artificial intelligence, is discussed, while presenting a variety of problems that machine 

learning can find solutions, as well as a brief historical overview of its progress.  

Secondly, a more detailed description of machine learning is presented by using 

extensive literature, diagrams, drawings and working examples of its major research 

areas, as is the supervised learning (decision trees, neural networks), the unsupervised 

learning (clustering algorithms) and more specialized forms, as is the semi-supervised 

machine learning and genetic algorithms. 

In addition to the above, it is planned and implemented a new probabilistic clustering 

algorithm, which is a hybrid of a hierarchical clustering algorithm and a density-based 

algorithm. The algorithm was tested on a plurality of different datasets, achieving 

sufficiently encouraging results, as compared to other known algorithms, such as k-

means. More specifically, the algorithm constructs data blocks, with greater 

homogeneity by majority with respect to the above, while the most important 

advantage is that it needs no corresponding parameter k to operate. 

Finally, suggestions are made in order to further improve the above algorithm, as well as 

to develop new techniques and methods in keeping with the current market trends, 

oriented to the demanding needs of this new, emerging information society. 
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1. Μηχανική Μάθηση 

1.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους βιολόγους, η εξέλιξη είναι η κινητήρια δύναμη που καθορίζει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα έμφυτα ένστικτα και αντανακλαστικά κάθε οργανισμού, 

δίνοντας του την δυνατότητα να ανταπεξέλθει και να επιβιώσει μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για παράδειγμα, είναι το ένστικτο ενός ζώου, που το 

οδηγεί σε μια περιοχή με άφθονη τροφή, ενώ είναι τα αντανακλαστικά κάποιου άλλου, 

που το προστατεύουν από την επίθεση ενός αρπακτικού. Η εξέλιξη αυτή χάρισε στον 

άνθρωπο έναν εγκέφαλο ή με άλλα λόγια έναν μηχανισμό μάθησης, παρέχοντας του 

την ικανότητα να παρατηρεί το περιβάλλον του, να μαθαίνει από αυτό και να 

προσαρμόζεται ανάλογα στις όποιες αλλαγές του. Όταν κάποιος μάθει την καλύτερη 

στρατηγική για μία κατάσταση, αυτόματα αυτή αποθηκεύεται στον εγκέφαλό του και 

ξανακαλείται αν η ίδια κατάσταση προκύψει ξανά. 

Ενίοτε οι άνθρωποι έψαχναν για πρότυπα στο περιβάλλον τους, προσπαθώντας να 

εξηγήσουν οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους και να εκμεταλλευτούν αυτή τη γνώση. 

Όπως ένας κυνηγός έψαχνε για επαναλαμβανόμενα πρότυπα μέσα στην 

μεταναστευτική συμπεριφορά των ζώων, με σκοπό την ευκολότερη εύρεση τροφής και 

ένας γεωργός αναζητούσε πρότυπα μεταξύ των καιρικών φαινομένων, ώστε να 

βελτιστοποιήσει την απόδοση της καλλιέργειάς του, έτσι και αργότερα, με την εξέλιξη 

των επιστημών, ένας επιστήμονας πραγματοποιούσε πειράματα, κατέγραφε τα 

αποτελέσματα και προσπαθούσε να δημιουργήσει απλά μοντέλα, που να ταιριάζουν 

στα δεδομένα. Ωστόσο, σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανθρωπότητα έχει 

φτάσει σε ένα σημείο, όπου τέτοιου είδους αναλύσεις δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν. Σήμερα τα δεδομένα είναι ψηφιακά και ο όγκος τους αποτελεί ένα 

αποτρεπτικό παράγοντα σε τέτοιου είδους αναλύσεις. 

Υπό το φάσμα, λοιπόν, της παγκοσμιοποίησης, η σύγκλιση των υπολογιστών με τις 

τηλεπικοινωνίες έχει οδηγήσει στην συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή και αποθήκευση 

τεράστιου όγκου δεδομένων σχεδόν για οποιονδήποτε τομέα της ανθρώπινης 

ενασχόλησης. Έχει υπολογιστεί ότι το μέγεθος των αποθηκευμένων δεδομένων ανά τον 

κόσμο διπλασιάζεται κάθε περίπου είκοσι μήνες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το 90% 

των υπαρχόντων δεδομένων έχει δημιουργηθεί μόλις τα δύο τελευταία χρόνια. Πιο 

αξιοσημείωτο ακόμα είναι το γεγονός ότι μελέτες, που διενεργήθηκαν για λογαριασμό 

μεγάλων εταιριών πληροφορικής, που δραστηριοποιούνται και στον χώρο της 

αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, όπως η IBM, η Oracle και η Intel, δείχνουν 

ότι ο εξωπραγματικός αυτός ρυθμός αύξησης θα συνεχίσει να υφίσταται αμείωτος [1]. 

Ενώ το μέγεθος του ψηφιακού κόσμου για το 2009 είχε υπολογιστεί στα 0.8 ZB! (1 

zettabyte = 1 trillion of gigabytes), το 2020 αναμένεται να έχει ξεπεράσει τα 45 

zettabytes (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Η “Έκρηξη” των Δεδομένων 

Το βασικό μέσο, ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται και εξελίσσεται η 

ψηφιακή αυτή έκρηξη αποτελεί το internet. Πλέον, οι χρήστες με άμεση, καθημερινή 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνούν τους ένα δισεκατομμύριο, μεταφέροντας περίπου 

1600 ΤΒ (terabytes) ψηφιακών δεδομένων σε μόλις ένα λεπτό (Εικόνα 2). Μέσα σε 

εξήντα δευτερόλεπτα, η μηχανή αναζήτησης της Google δέχεται περισσότερα από 

τέσσερα εκατομμύρια αναζητήσεις, ενώ την ίδια στιγμή στο Youtube προβάλλονται 

περισσότερες από 130.000 χιλιάδες ώρες βίντεο στις οθόνες των υπολογιστών των 

χρηστών [2]. Ταυτόχρονα, στο Facebook και στο Twitter παράγονται αθροιστικά 

περίπου 17 terabytes νέων δεδομένων κάθε μέρα [3], ενώ υπάρχουν και διεθνής 

οργανισμοί, όπως το CERN, όπου αρκετά terabytes νέων δεδομένων προκύπτουν κάθε 

ώρα [4]. 

 

Εικόνα 2. Τι συμβαίνει σε 1 λεπτό στο Internet; 
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Όλη αυτή η δραστηριότητα, λοιπόν, και οι κινήσεις των χρηστών καταγράφονται και 

αποθηκεύονται. Και αυτά αφορούν μόνο το διαδίκτυο. Καθημερινά ένα πλήθος 

ψηφιακών συστημάτων σε διάφορους άλλους κλάδους, όπως είναι το λιανικό εμπόριο, 

οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα 

χρηματοοικονομικά, ο ιατροφαρμακευτικός τομέας καταγράφουν και αποθηκεύουν την 

οποιαδήποτε αλληλεπίδραση των χρηστών με τα επιμέρους υπό-συστήματα. Για 

παράδειγμα, η σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου στο διαδίκτυο, η αγορά ενός 

τραγουδιού από το iTunes, η επιλογή ενός καναλιού στην τηλεόραση, ακόμα και η 

χρήση ηλεκτρονικών διοδίων σε κάποιον αυτοκινητόδρομο αποτελούν συμβάντα, τα 

οποία καταγράφονται [3].  

Θέλετε και άλλα; Η Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, που συνδέει το Ρίο με το Αντίρριο, 

παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον 

χρόνο, μέσω ενός συστήματος εκατό περίπου αισθητήρων, οι οποίοι στην κυριολεξία 

καταγράφουν και την απειροελάχιστη αλλαγή στην κατάστασή της [5]. Και η τάση αυτή 

δείχνει να μην έχει σταματημό. Τα πάντα πλέον αποθηκεύονται, παράγοντας συνεχώς 

νέα δεδομένα, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα και το χάσμα μεταξύ αυτών και των 

χρήσιμων πληροφοριών (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. Μεγάλου Όγκου Δεδομένα - Αυτή είναι μόνο η αρχή! 

1.2. Τι είναι Μηχανική Μάθηση; 

Αν, λοιπόν, τα δεδομένα αποτελούν τα καταγεγραμμένα γεγονότα της ανθρώπινης 

ενασχόλησης, οι πληροφορίες αποτελούν τους κανόνες, που τα διέπουν. Και η κοινωνία 

στηρίζεται και αναζητά διακαώς νέες πληροφορίες. Το μόνο που απομένει, είναι η 

ανακάλυψη τους. Ο τομέας, που ασχολείται με την συστηματική ανάλυση των 

δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμης γνώσης ονομάζεται μηχανική μάθηση και 

αποτελεί ίσως την μοναδική ελπίδα, που έχουν οι επιστήμονες (οικονομολόγοι, 
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στατιστικολόγοι, βιολόγοι, μηχανικοί της πληροφορίας, γενετιστές κλπ) να 

αποσαφηνίσουν τις δομές που τα διέπουν και να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν 

τους κανόνες, που “κινούν” τον φυσικό κόσμο. 

Όπως, λοιπόν, η εξέλιξη προίκισε τον άνθρωπο με έναν εγκέφαλο, παρέχοντάς του την 

ικανότητα να αποκτά εμπειρική γνώση μέσω της παρατήρησης του περιβάλλοντός του, 

έτσι τώρα και οι επιστήμονες καλούνται να ενσωματώσουν τον εμπειρικό τρόπο 

σκέψης τους σε υπολογιστικές οντότητες, με σκοπό την αυτόματη εξαγωγή κανόνων 

μέσω της ανάλυσης ενός “ωκεανού” από δεδομένα. Η κεντρική ιδέα για τον σκοπό 

αυτό είναι η δημιουργία ειδικών λογισμικών, τα οποία να είναι σε θέση να μαθαίνουν 

από τα δεδομένα, να προσαρμόζονται στις όποιες αλλαγές τους και να ανακαλύπτουν 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα και συσχετίσεις μεταξύ τους. 

Αν και η παραπάνω ιδέα ακούγεται απλή ως διαδικασία, η υλοποίηση της μόνο απλή 

υπόθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η μηχανική μάθηση δεν είναι απλώς μια λύση 

στο πρόβλημα των πολλών δεδομένων. Αποτελεί ταυτόχρονα και ένα βασικό κομμάτι 

της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Kurzweil, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η 

τέχνη της δημιουργίας μηχανών, οι οποίες εκτελούν διεργασίες, που απαιτούν ευφυΐα, 

όταν εκτελούνται από ανθρώπους [6]. Με βάση τους Charniak and McDermott, είναι η 

μελέτη των διανοητικών ικανοτήτων μέσω της χρήσης υπολογιστικών μοντέλων [7], ενώ 

ο Luger υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των 

υπολογιστών, που ασχολείται με την αυτοματοποίηση της ευφυούς συμπεριφοράς [8].  

Παρατηρώντας και τους τρεις παραπάνω ορισμούς μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι 

καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Για να χαρακτηριστεί ένα σύστημα  ως ευφυή, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να μαθαίνει μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Και για να μαθαίνει, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

προσαρμόζεται στις όποιες αλλαγές των δεδομένων, χωρίς ο σχεδιαστής του να 

χρειάζεται εκ των προτέρων να του έχει ενσωματώσει όλες τις λύσεις για κάθε πιθανή 

κατάσταση που μπορεί να προκύψει. 

1.3. Παραδείγματα Συστημάτων Μηχανικής Μάθησης 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα ευρέως διαδεδομένα 

συστήματα διαχωρισμού των spam ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τα κανονικά. Αρχικά, 

τα συστήματα αυτά εκπαιδεύονται πάνω σε ένα σύνολο υπαρχόντων μηνυμάτων, 

αναλύοντας τα δεδομένα και ανακαλύπτοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών εκείνων, που διαχωρίζουν, όσο πιο ικανοποιητικά γίνεται, τα spam 

από τα υπόλοιπα. Στην συνέχεια, τους παρέχεται ένα νέο σύνολο μηνυμάτων, με βάση 

το οποίο καταγράφεται η ακρίβεια των αποφάσεών τους. Για να είναι, λοιπόν, ένα 

σύστημα ευφυή θα πρέπει να είναι σωστό στις αποφάσεις του. Και για να είναι σωστό, 

θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζει την λειτουργικότητά του σε οποιαδήποτε 

μεταβολή του συνόλου δεδομένων του και να μάθει από αυτή, διατηρώντας 

παράλληλα την απόδοσή του στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα. 
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Αν και το παραπάνω σύστημα αποτελεί ένα απλοϊκό παράδειγμα της μηχανικής 

μάθησης, η αξιοποίησή της σήμερα είναι τόσο διαδεδομένη, που όλοι μας την 

χρησιμοποιούμε καθημερινά, πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Για 

παράδειγμα, η εκπαίδευση είναι ένας τομέας, όπου η μηχανική μάθηση μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 

νέων διαδραστικών, online, εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων δίνει την 

δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, που αφορούν τους μαθητές και 

τους σπουδαστές, με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν και την 

παροχή μιας πιο αποτελεσματικής και εξατομικευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας για 

το κάθε άτομο ξεχωριστά [9, 10, 11]. Μια άλλη εφαρμογή αφορά την πρόβλεψη της 

απόδοσης (επιτυχίας ή όχι) των σπουδαστών στην πανεπιστημιακού επιπέδου 

εκπαίδευση από απόσταση, ως ένα βοηθητικό εργαλείο των εκπαιδευτικών [12]. Το 

σύστημα εκπαιδεύεται σε δεδομένα προηγούμενων ετών και πετυχαίνει ακρίβεια 67% 

για εκτιμήσεις πριν την έναρξη των μαθημάτων, η οποία φτάνει στο 83% για εκτιμήσεις 

πριν την τελική εξέταση. 

Ένας άλλος τομέας, όπου παρουσιάζεται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης είναι το λιανικό εμπόριο. Στο [13] περιγράφεται 

ένα σύστημα πρόβλεψης της λίστας αγορών των καταναλωτών σε κάποιο κατάστημα 

σούπερ μάρκετ, αξιοποιώντας το ιστορικό των αγορών τους και δημιουργώντας ένα 

ξεχωριστό μοντέλο για κάθε έναν από αυτούς. Υπολογίστηκε ότι αν η εταιρία 

εφαρμόσει πολιτική στοχευόμενης προώθησης προϊόντων για κάθε άτομο ξεχωριστά, 

μπορεί να πετύχει αύξηση των πωλήσεών της και συνεπώς των εσόδων της κατά 

περίπου 11%. Επιπλέον αυτού, κάθε μοντέλο μπορεί να περιγραφεί πλήρως από τις 

παραμέτρους του. Έτσι, μια μετεξέλιξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την περαιτέρω 

ομαδοποίηση των επιμέρους μοντέλων, με σκοπό την δημιουργία γενικότερων ομάδων 

καταναλωτών και την εξαγωγή γενικών κανόνων συμπεριφοράς για κάθε μία από αυτές 

τις ομάδες. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα δίκτυα 

παράγει καθημερινά μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Αν και αυτά από μόνα τους δεν 

έχουν κάτι να προσφέρουν, αποτελούν ξεχωριστά κομμάτια του ίδιου πάζλ 

πληροφοριών, η επεξεργασία των οποίων, θα μπορούσε να αποκαλύψει την συνολική 

εικόνα του πάζλ, της συμπεριφοράς των χρηστών. Για παράδειγμα, οι πάροχοι 

τηλεπικοινωνιών κάθε χρόνο χάνουν σημαντικά κεφάλαια από την μη-συλλογή των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρουσιάζεται έτσι η ανάγκη συγκράτησης και ελέγχου 

αυτών των διαφυγόντων κεφαλαίων. Στο [14] περιγράφεται η χρήση και η απόδοση 

διαφόρων μεθόδων μηχανικής μάθησης, οι οποίες αφού εκπαιδευτούν με βάση τα 

υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα, αξιολογούν τον κίνδυνο, που σχετίζεται με τον κάθε 

πελάτη ξεχωριστά (risk management). 

Αντιστοίχως, στον χρηματοοικονομικό τομέα η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 

(credit risk management) είναι μείζονος σημασίας για την ομαλή λειτουργία των 

αντίστοιχων τραπεζικών συστημάτων. Στο [15] παρουσιάζεται η λειτουργία ενός 
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συστήματος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε δανειζομένου, 

συνδυάζοντας τόσο κλασσικούς οικονομικούς δείκτες, όπως είναι ο λόγος χρέους προς 

το εισόδημά, όσο και καταναλωτικές συνήθειες, όπως καταγράφονται από την πορεία 

των τραπεζικών λογαριασμών. Όπως εκτιμάται η απόδοση του συστήματος μπορεί να 

μειώσει από 6% έως 25% τις συνολικές απώλειες της τράπεζας. Από την άλλη, στο [16] 

περιγράφεται ένα σύστημα πρόβλεψης κάποιας επερχόμενης χρεοκοπίας ενός 

τραπεζικού συστήματος. Το σύστημα εκπαιδεύεται, κάνοντας χρήση των 

δημοσιοποιημένων ισολογισμών διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Αμερική για ένα χρονικό παράθυρο τεσσάρων χρόνων (το 30% των οποίων έχουν ήδη 

χρεοκοπήσει), πετυχαίνοντας μέση ακρίβεια ταξινόμησης της τάξης του 92%. 

Γενικότερα, την τελευταία δεκαετία ο τομέας της μηχανικής μάθησης έχει προσφέρει 

στην ανθρωπότητα ένα πλήθος καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων, όπως είναι τα 

αυτοκινούμενα αυτοκίνητα (self-driving cars) [17, 18, 19], τα συστήματα επεξεργασίας 

και αναγνώρισης της φυσικής γλώσσας (natural language processing and learning) [20], 

αυτόματης ανάκτησης και αναγνώρισης εικόνων (content based image retrieval) [21, 

22], αρχειοθέτησης και ταξινόμησης κειμένων και ιστοσελίδων, αναγνώρισης προτύπων 

σε χρονοσειρές [23, 24, 25] και άλλα. Ταυτόχρονα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη της βιοϊατρικής και στην προσπάθεια του ανθρώπου να αποκωδικοποιήσει 

και να κατανοήσει τις λειτουργίες του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Συμπερασματικά, 

οτιδήποτε παράγει δεδομένα, αποτελεί και δυνητικό στόχο της μηχανικής μάθησης, 

αποκαλύπτοντας έτσι την σπουδαιότητά και την χρησιμότητά της ως μια τεχνολογία του 

μέλλοντος. 

1.4. Πως φτάσαμε ως εδώ; 

Η ιστορία της μηχανικής μάθησης αποτελεί μια συναρπαστική διαδρομή της επί 

χιλιάδων χρόνιων, ξεχωριστής και συνάμα αλληλοεξαρτούμενης, εξελικτικής πορείας 

τριών βασικών κλάδων της ανθρώπινης ενασχόλησης, των μαθηματικών, της 

φιλοσοφίας και των υπολογιστών. Η μηχανική μάθηση αποτελεί στην ουσία το προϊόν 

της εναρμόνισης όλης αυτής της συσσωρευμένης ανθρώπινης γνώσης και ευφυΐας σε 

ένα νέο κλάδο, η αρχή του οποίου, με βάση την σημερινή του μορφή, μπορεί να 

τοποθετηθεί  στο σημείο τομής των τριών προηγουμένων και αμέσως μετά την λήξη 

του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. 

1.4.1. Μαθηματικά 

Ο πρώτος και σημαντικότερος πυλώνας στήριξής της μηχανικής μάθησης αφορά τα 

μαθηματικά, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και βασικό δομικό στοιχείο της ύπαρξης 

και της εξέλιξης όλων των σύγχρονων επιστημών και ως επί το πλείστον ολόκληρης της 

ανθρωπότητας.  Η αρχή τους τοποθετείται περί το 50000 π.Χ,  όταν οι άνθρωποι ήρθαν 

για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια της ποσοτικοποίησης του φυσικού τους 

περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, το αρχαιότερο γνωστό, ενδεχομένως μαθηματικό, 

αντικείμενο είναι το οστό Lebombo, χρονολογημένο γύρω στο 35000 π.Χ [26]. Άλλα 
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προϊστορικά αντικείμενα, όπως το οστό Ishango, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην 

Αφρική και τη Γαλλία και χρονολογούνται μεταξύ 35000 π.Χ - 20000 π.Χ, υποδηλώνουν 

τις πρώτες απόπειρες να προσδιοριστεί ποσοτικά ο χρόνος [27, 28]. 

Στην πορεία και για τα επόμενα 30000 περίπου χρόνια, η κατανόηση της έννοιας των 

αριθμών εξελίσσεται αργά με την πάροδο των χρόνων και περιορίζεται απλά στον 

διαχωρισμό μεταξύ του ενός, των δύο και των πολλών. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται 

και από την ύπαρξη διαφόρων, πρώιμων, φυσικών γλωσσών, όπου δεν υπάρχει σαφής 

διάκριση για αριθμούς μεγαλύτερους του δύο [29]. Ταυτόχρονα, ο Peter Rudman 

υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της έννοιας των πρώτων αριθμών (prime numbers) θα 

μπορούσε μόνο να έχει προκύψει σχετικά με την έννοια της διαίρεσης, πράγμα το 

οποίο χρονολογείται μετά το 10000 π.Χ, με τους πρώτους αριθμούς πιθανότατα να μην 

έχουν γίνει κατανοητοί τουλάχιστον μέχρι το 500 π.Χ [30]. Από την άλλη, η ύπαρξη 

διαφόρων, μεγαλιθικών μνημείων στην Αγγλία, την Σκωτία και την Αίγυπτο, που 

χρονολογούνται μεταξύ της 5ης και 3ης χιλιετίας π.Χ συνηγορούν στο γεγονός ότι 

χρειάστηκαν τουλάχιστον 45000 χρόνια εξελικτικής πορείας, ώστε ο άνθρωπος να 

καταφέρει να αναπτύξει τα μαθηματικά ως έχουν. 

Η σταδιακή μελέτη πολυπλοκότερων ζητημάτων, όπως είναι η αριθμητική και η 

γεωμετρία ξεκινάει με την εμφάνιση των πρώτων αναπτυγμένων πολιτισμών, όπως 

είναι οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι και οι Αιγύπτιοι. Τα αρχαιότερα μαθηματικά κείμενα, 

που έχουν έρθει στο φως, είναι το Plimpton 322 (Μαθηματικά των Βαβυλωνίων, 1900 

π.Χ) [31], o Rhind Mathematical Papyrus (Μαθηματικά των Αιγυπτίων, 2000 π.Χ - 1800 

π.Χ) και ο Μαθηματικός Πάπυρος της Μόσχας (Μαθηματικά των Αιγυπτίων, 1890 π.Χ) 

[29]. Όλα αυτά ασχολούνται με το γνωστό Πυθαγόρειο θεώρημα, το οποίο φαίνεται να 

είναι η πιο αρχαία, διαδεδομένη μαθηματική ανακάλυψη μετά την αριθμητική και την 

γεωμετρία. 

 

Εικόνα 4. Αριστερά: Plimpton 322, Δεξιά: Rhind Mathematical Papyrus 

Η συστηματική, ωστόσο, μελέτη των μαθηματικών ως ξεχωριστός τομέας θεωρείται ότι 

ξεκινάει τον 6ο αιώνα π.Χ από τον Θαλή τον Μιλήσιο (624 π.Χ – 546 π.Χ) και τον 

Πυθαγόρα τον Σάμιο (583 π.Χ – 507 π.Χ) και ουσιαστικά αποτελεί την βάση, πάνω στην 

οποία στηρίζονται τα σύγχρονα μαθηματικά. Τα ελληνικά μαθηματικά ήταν πολύ πιο 

περίπλοκα από τα αντίστοιχα, που αναπτύχθηκαν σε προγενέστερους πολιτισμούς. Όλα 
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τα σωζόμενα αρχεία των προ-ελληνικών μαθηματικών, μας δείχνουν τη χρήση του 

επαγωγικού συλλογισμού (inductive reasoning), δηλαδή τον καθορισμό εμπειρικών 

κανόνων μέσω των επαναλαμβανόμενων παρατηρήσεων. Αντίθετα, οι Έλληνες έκαναν 

χρήση του παραγωγικού συλλογισμού (deductive reasoning), δηλαδή χρησιμοποιούσαν 

την λογική για να εξάγουν συμπεράσματα από τους ορισμούς και τα αξιώματα και 

αξιοποιούσαν την δύναμη των μαθηματικών για να τα αποδείξουν [32]. 

Ο Θαλής, γνωστός για τα θεωρήματά του στην γεωμετρία, τα οποία και 

χρησιμοποιούσε για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, έχει αναγνωριστεί ως ο 

πρώτος αληθινός μαθηματικός αλλά και ο πρώτος γνωστός άνθρωπος στον οποίο έχει 

αποδοθεί μια μαθηματική ανακάλυψη [29]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 

υπολογισμός του ύψους των πυραμίδων, βασιζόμενος στο μήκος της σκιάς τους και της 

σκιάς μιας ράβδου, που έμπηγε στο έδαφος, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

θαυμασμό των Αιγυπτίων. Λίγο αργότερα, ο Πυθαγόρας ίδρυσε την Πυθαγόρεια σχολή, 

από όπου και προήλθε ο όρος Μαθηματικά από την αρχαία ελληνική λέξη μάθημα. 

Στους Πυθαγόρειους αποδίδεται η πρώτη απόδειξη του Πυθαγόρειου Θεωρήματος 

[33], καθώς και η απόδειξη ύπαρξης των άρρητων αριθμών [34]. Το σύνθημά τους ήταν 

“Το πάν είναι αριθμός” [29]. 

 

Εικόνα 5. Θεωρήματα των Θαλή και Πυθαγόρα 

Τους επόμενους αιώνες, όλο και περισσότεροι ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με τα 

μαθηματικά, εξελίσσοντάς τα και μετατρέποντας τα σε μία νέα επιστήμη. Ο Πλάτωνας 

(428 π.Χ – 348 π.Χ) ασχολήθηκε με τα θεμέλια των μαθηματικών. Η Σχολή του Πλάτωνα 

στην Αθήνα αποτέλεσε το μαθηματικό κέντρο του κόσμου κατά το 4ο αιώνα π.Χ Από 

εκεί προήλθαν κάποιοι μεγάλοι μαθηματικοί, όπως ο Εύδοξος (408 π.Χ – 355 π.Χ). Ο 

τελευταίος ανέπτυξε την μέθοδο της εξάντλησης, πρόδρομο των σημερινών 
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ολοκληρωμάτων, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τον υπολογισμό των επιφανειών και 

των όγκων των καμπυλών [29].  

Λίγο αργότερα, ο Αριστοτέλης (384 π.Χ – 322 π.Χ), ο οποίος ήταν και ο πρώτος που 

εφάρμοσε την μέθοδο της ταξινόμησης, κατηγοριοποιώντας τα διάφορα είδη φυρών 

και ζώων, έθεσε τις βάσεις της λογικής, ενώ ο Ευκλείδης (3ος αιώνας π.Χ) έγραψε ένα 

από τα πιο επιτυχημένα και με την μεγαλύτερη επιρροή βιβλία όλων των εποχών, τα 

Στοιχεία (Elements). Εκτός από τα γνωστά θεωρήματα της Ευκλείδειας γεωμετρίας, τα 

Στοιχεία περιλάμβαναν και όλα τα στοιχειώδη μαθηματικά της εποχής, όπως η θεωρία 

αριθμών, η άλγεβρα και η στερεά γεωμετρία [29]. Επιπλέον, εισήγαγαν για πρώτη φορά 

την μαθηματική ακρίβεια μέσω της αξιωματικής μεθόδου, χρησιμοποιώντας την 

μορφή: ορισμός, αξίωμα, θεώρημα και απόδειξη. Ένα δείγμα της επιρροής τους στην 

ροή και εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας αποτελεί η χρησιμοποίησή τους από όλους 

τους μορφωμένους ανθρώπους μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ το περιεχόμενό τους 

εξακολουθεί να διδάσκεται σε τάξεις γεωμετρίας μέχρι και σήμερα [33, 35].  

Ταυτόχρονα, με τον Ευκλείδη πυροδοτείται η έναρξη του Χρυσού Αιώνα των Ελληνικών 

μαθηματικών (3ος αιώνας π.Χ). Την περίοδο αυτή ο Αρχιμήδης (287 π.Χ – 212 π.Χ), ο 

οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος μαθηματικός της αρχαιότητας, χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο της εξάντλησης (Εικόνα 6α), υπολόγισε μια εξαιρετικά ακριβή για την εποχή, 

προσέγγιση του π (pi):                               [29]. Αν και υπήρξε ο 

πατέρας ενός πλήθους ανακαλύψεων και εφευρέσεων, ο ίδιος θεωρούσε ως την 

μεγαλύτερή του ανακάλυψη, τον υπολογισμό του όγκου μιας σφαίρας ως τα 2/3 του 

όγκου ενός αντιστοίχων διαστάσεων κυλίνδρου (Εικόνα 6β). Την ίδια περίπου εποχή o 

Απολλώνιος ο Περγαίος (260 π.Χ – 190 π.Χ) σημείωσε σημαντική πρόοδο στην μελέτη 

των κωνικών τομών, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αναπαράγει 

όλα τα είδη των κωνικών τομών (έλλειψη, παραβολή, υπερβολή), μεταβάλλοντας απλά 

την κλίση του επιπέδου που διχοτομεί έναν κώνο (Εικόνα 6γ). Ταυτόχρονα, ο 

Ερατοσθένης (276 π.Χ – 194 π.Χ), ο οποίος σηματοδοτεί και το τέλος του χρυσού αιώνα, 

περιέγραψε ένα τρόπο για την εύρεση των πρώτων αριθμών, ο οποίος αποτελεί 

ουσιαστικά μια πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού ενός αλγορίθμου [29]. 

 

Εικόνα 6. Αριστερά: Μέθοδος της Εξάντλησης, Κέντρο: Όγκος Σφαίρας, Δεξιά: Είδη Κωνικών 
Τομών 

Παρά τα εκρηκτικά πρώτα τους βήματα, η συνέχεια των μαθηματικών μπορεί να 

περιγραφτεί περισσότερο από την βραδύτητα και την περιορισμένου ενδιαφέροντος 
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εξέλιξή τους. Μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα, ξεσπάσματα μαθηματικής 

δημιουργικότητας ακολουθούνταν από αιώνες στασιμότητας. Μέσα σε αυτούς, ο 

Διόφαντος (201 – 285 μ.Χ), μελετώντας τις απροσδιόριστες συναρτήσεις (indeterminate 

equations), δηλαδή συναρτήσεις, οι οποίες έχουν παραπάνω από μία λύσεις, όπως για 

παράδειγμα      ή        , έγραψε ένα βιβλίο με 150 αλγεβρικά προβλήματα, 

προτείνοντας ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες λύσεις τους. Το βιβλίο αυτό, γνωστό ως 

Arithmetica, επηρέασε δημιουργικά πολλούς μεταγενέστερους μαθηματικούς, όπως ο  

Pierre de Fermat, ενώ το περιεχόμενό τους αποτελεί μέχρι και σήμερα σημαντικό 

ερευνητικό τομέα. 

Από τότε, μια χιλιετία χρειάστηκε να περάσει μέχρι να γίνει το επόμενο σημαντικό 

βήμα. Στις αρχές του 13ου αιώνα ο Fibonacci (1170 - 1250), ένας από τους πιο 

ταλαντούχους μαθηματικούς του Μεσαίωνα [33], επηρεαζόμενος από την 

χρηστικότητα και αποδοτικότητα του αραβικού συστήματος αρίθμησης (hindu-arabic 

numerals), έναντι των υπολοίπων (Εικόνα 7), έγραψε το Liber Abaci (1202). Στο βιβλίο 

αυτό, το οποίο αρχικά προοριζόταν ως βοήθεια προς τους εμπόρους για την τήρηση 

λογιστικών βιβλίων, υποστηρίχτηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη η υιοθέτηση του 

μηδενός (0) και το θεσιακό σύστημα αρίθμησης (positional notation) με την ταυτόχρονη 

χρήση δέκα μόνο ψηφίων (0-9) [36]. Η ευχρηστία του συγκεκριμένου συστήματος, όπου 

η αξία του κάθε αριθμού εξαρτάται τόσο από την αξία του συμβόλου, όσο και από την 

θέση στην οποία βρίσκεται (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κτλ), έτυχε ευρείας 

αποδοχής από όλους τους μορφωμένους Ευρωπαίους και επέδρασε σημαντικά στην 

μετέπειτα εξέλιξη γενικά της Ευρωπαϊκής σκέψης. 

 

Εικόνα 7. Ευρωπαϊκό Σύστημα Αρίθμησης έναντι Αραβικού, Ρωμαϊκού και Ελληνικού 

Επιπρόσθετα, στο βιβλίο του ο Fibonacci παρουσίασε την γνωστή ακολουθία αριθμών, 

που αργότερα έφερε το όνομά του (Fibonacci sequence), όπου ο κάθε αριθμός της 

ισούται με το άθροισμα των δύο προηγούμενών του (                   

                          ). Ο λόγος κάθε αριθμού προς τον 

προηγούμενό του αναπαριστά τον ρυθμό αύξησης του μεγέθους μιας ποσότητας και 

τείνει προς την Χρυσή Τομή (                            ) [37]. Η έννοιά της, η 
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οποία συναντάται κατά κόρον στην φύση (Εικόνα 8), έχει απασχολήσει και εμπνεύσει 

πολλούς ερευνητές όλων των ειδών από την αρχαιότητα [38]. 

 

Εικόνα 8. Η ακολουθία Fibonacci στην φύση 

Πιθανότητες και Στατιστική 

Το επόμενο μεγάλο ξέσπασμα των μαθηματικών ξεκινάει από τις απαρχές της 

Αναγέννησης (14ος αιώνας) και συνεχίζεται με ακατάπαυστους ρυθμούς μέχρι και 

σήμερα. Η διαθεσιμότητα του χαρτιού και η εφεύρεση του τυπογραφείου διευκόλυνε 

την αναβίωση και συστηματική μελέτη αρχαίων μαθηματικών κειμένων, επιταχύνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την εξέλιξή τους και καθιστώντας ευκολότερη την διάδοση των 

νέων ανακαλύψεων και ιδεών. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές εκείνης της 

περιόδου αποτελεί η ανάπτυξη των πιθανοτήτων και της στατιστικής. 

Η πρώτη απόπειρα κατανόησης και χρησιμοποίησης των βασικών εννοιών των 

πιθανοτήτων καταγράφεται στα μέσα του 16ου αιώνα από τον Gerolamo Gardano (1501 

- 1576) στο βιβλίο του, Book on Games of Chance (1564). Η συστηματική, ωστόσο, 

μελέτη τους ξεκινάει έναν αιώνα περίπου αργότερα (1654) από τους Pierre de Fermat 

(1601 - 1665) και Plaise Pascal (1623 - 1662) [33]. Ενώ μέχρι πρότινος οι εκβάσεις των 

τυχερών παιχνιδιών θεωρούνταν ως την απόφαση των Θεών, οι τελευταίοι 

προσπάθησαν να εξηγήσουν τις στοχαστικές διαδικασίες που διέπουν τις 

καταγεγραμμένες εκβάσεις κάποιας τυχαίας μεταβλητής, όπως για παράδειγμα η ρίψη 

ενός ζαριού. Σε αυτούς πιστώνεται ο πρώτος, αυστηρός υπολογισμός μιας πιθανότητας, 

ενώ το έργο τους επηρέασε σημαντικά και έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης, πιθανοτικής 

θεωρίας.  

Από την στιγμή αυτή και ως φυσικό επακόλουθο, η ευελιξία και λειτουργικότητα των 

πιθανοτήτων ενέπνευσαν την δημιουργικότητα ενός πλήθους ερευνητών, βοηθώντας 
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στην εξήγηση των αβέβαιων αποτελεσμάτων. Ο James Bernulli (1654 - 1705) διατύπωσε 

την μαθηματική ελπίδα μιας τυχαίας μεταβλητής (degree of belief) ως το κέντρο 

βάρους του συνόλου των καταγεγραμμένων εκβάσεών της. Ταυτόχρονα, παρουσίασε 

μια πρώτη εκδοχή του νόμου των μεγάλων αριθμών (law of large numbers), σύμφωνα 

με τον οποίο η μέση αριθμητική τιμή του συνόλου των παρατηρήσεων μιας τυχαίας 

μεταβλητής τείνει στην μαθηματική της ελπίδα, όσο ο αριθμός των παρατηρήσεων 

τείνει στο άπειρο (Εικόνα 9) [39, 40]. 

 

Εικόνα 9. Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών (Law of Large Numbers) – James Bernulli 

Από την άλλη, ο Thomas Bayes (1702 - 1761) στο δοκίμιό του, An Essay towards solving 

a problem in the Doctrine of Chances [41], διατύπωσε έναν κανόνα για την ανανέωση 

της μαθηματικής ελπίδας ενός γεγονότος, δοθέντας κάποιας νέας πληροφορίας 

σχετικής με το γεγονός. Ο κανόνας αυτός, γνωστός σήμερα ως Θεώρημα του Bayes 

(Bayes’ Theorem), δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1763 από τον Richard Price (1723 - 

1791), δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Bayes [42]. Αν και αρχικά, οι ιδέες του Bayes 

δεν έλαβαν την αναγνώριση που τους άρμοζε, στην συνέχεια και κυρίως μετά τον 

Laplace και το Théorie analytique des probabilités (1812), αποτέλεσαν γρήγορα 

αναπόσπαστο κομμάτι της στατιστικής, βοηθώντας στην διαχείριση των υπό-συνθήκη 

πιθανοτήτων. Αξιοσημείωτο της μεταγενέστερης επιρροής και αναγνωρισιμότητάς τους 

αποτελεί η άποψη του Harold Jeffreys (1891 - 1989), ενός Άγγλου μαθηματικού, ο 
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οποίος είχε αναφέρει συγκεκριμένα: “Το Θεώρημα του Bayes αποτελεί για την θεωρία 

των πιθανοτήτων ότι το πυθαγόρειο θεώρημα για την γεωμετρία” [43]. 

Στην συνέχεια και από τα μέσα του 18ου αιώνα, η συστηματική καταγραφή των 

δεδομένων για διάφορους τομείς της ανθρώπινης ενασχόλησης, όπως είναι το εμπόριο 

και η οικονομία, οδήγησε στην ανάπτυξη του κλάδου της στατιστικής. Ενώ αρχικά ο 

συγκεκριμένος κλάδος αφορούσε μόνο την συλλογή δεδομένων, στην πορεία και από 

τις αρχές του 19ου αιώνα η έννοιά του επεκτάθηκε, συμπεριλαμβάνοντας, τόσο την 

ανάλυση, όσο και την εξήγηση τυχών συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων. Ο 

σπουδαιότερος ίσως ερευνητής αυτής της εποχής θεωρείται ο Carl Friedrich Gauss 

(1777 - 1855), στον οποίο και αποδόθηκε το προσωνύμιο του “πρίγκιπα των 

μαθηματικών” (Princeps mathematicorum) [44].  

Μεταξύ άλλων, το 1809, ο Gauss, μελετώντας την κίνηση των ουράνιων σωμάτων γύρω 

από τον ήλιο, παρουσίασε στο βιβλίο του, “ Theoria motus corporum coelestium in 

sectionibus conicis solem ambientum” (Theory of Motion of the Celestial Bodies Moving 

in Conic Sections around the Sun), ορισμένες σημαντικές, μαθηματικές έννοιες, όπως 

είναι η κανονική κατανομή (normal distribution) και η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων (method of least squares). Η πρώτη αφορά μια συνεχή συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας, η οποία αξιοποιείται για την περιγραφή τυχαίων, συνεχών 

μεταβλητών, των οποίων οι τιμές τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από μια μέση τιμή 

(Εικόνα 10). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά φυσικά φαινόμενα, όπως για 

παράδειγμα το ύψος, το βάρος ή η βαθμολογία σε κάποιο διαγώνισμα, καθώς και τα 

τυχαία σφάλματα, που εμφανίζονται σε διάφορες μετρήσεις, ακολουθούν με ακρίβεια 

ή μπορούν να προσεγγιστούν αρκετά ικανοποιητικά μέσω μιας κανονικής κατανομής. Η 

τελευταία πρόταση αποτελεί και τον λόγο, που πολλές φορές η κατανομή αυτή 

αναφέρεται και ως κατανομή σφαλμάτων [45]. 

 

Εικόνα 10. Κανονική Κατανομή (Normal Distribution) – Carl Friedrich Gauss 

Η δεύτερη έννοια (μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων) αφορά μια τυπική διαδικασία, 

η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα από όλους τους επιστημονικούς κλάδους για 

την επίλυση υπέρ-ορισμένων συστημάτων, δηλαδή συστημάτων, όπου ο αριθμός των 

εξισώσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αγνώστων (Εικόνα 11). Το βασικό 
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πλεονέκτημά της έναντι άλλων είναι η ελαχιστοποίηση της επίδρασης των σφαλμάτων 

των μετρήσεων κατά την προσαρμογή ενός γραμμικού, μαθηματικού μοντέλου στα 

δεδομένα του προβλήματος [46]. Επιπλέον, το 1822, ο Gauss απέδειξε την ισχύ της 

συγκεκριμένης πρότασης, κάνοντας χρήση της υπόθεσης των κανονικά, κατανεμημένων 

σφαλμάτων (Gauss-Markov theorem) [47]. 

 

Εικόνα 11. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (Method of Least Squares) – Gauss 

Εν τω μεταξύ, το 1812 ο Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827) στο βιβλίο του, “Αναλυτική 

Θεωρία των Πιθανοτήτων” (Théorie Analytique des Probabilités) συνόψισε τις 

ανακαλύψεις των προκατόχων του, επεκτείνοντας παράλληλα το έργο τους. Μία από 

τις σημαντικότερες συνεισφορές του στην στατιστική μεθοδολογία είναι το θεώρημα 

του κεντρικού ορίου (central limit theory), σύμφωνα με το οποίο η κατανομή του 

αριθμητικού μέσου όρου των παρατηρούμενων τιμών μιας τυχαίας μεταβλητής 

συγκλίνει στην κανονική κατανομή όσο ο αριθμός των παρατηρήσεων αυξάνει, 

ανεξαρτήτως της μορφής της αρχικής κατανομής [48]. Ένα απλό παράδειγμα, που 

επιβεβαιώνει το θεώρημα αυτό, είναι η επαναλαμβανόμενη ρίψη ενός αμερόληπτου 

ζαριού και η παρατήρηση των αλλαγών της μορφής της κατανομής του αθροίσματος ή 

του μέσου όρου των εμφανιζόμενων τιμών, καθώς ο αριθμός των επαναλήψεων 

αυξάνεται (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12. Θεώρημα του Κεντρικού Ορίου (Central Limit Theorem) – Laplace 
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Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου θεωρήματος και ο θετικός αντίκτυπος, που είχε 

στην εξέλιξη της πιθανοτικής θεωρίας και ως επί το πλείστον της σύγχρονης μηχανικής 

μάθησης, μπορεί να συνοψιστεί με τον καλύτερο τρόπο από τα λόγια των Francis 

Galton (1822 - 1911) και Henk Tijms. Ο πρώτος στο βιβλίο του, Natural Inheritance 

(1889), ανέφερε τα εξής: “Μετά βίας γνωρίζω κάτι τόσο ικανό ώστε να εντυπωσιάζει την 

φαντασία, όσο την θαυμάσια μορφή της κοσμικής τάξης, η οποία εκφράζεται μέσα από 

τον νόμο της συχνότητας των σφαλμάτων. Αν οι Έλληνες γνώριζαν αυτόν τον νομό, θα 

τον είχαν προσωποποιήσει και αποθεώσει. […] Είναι ο υπέρτατος νόμος του 

παραλόγου. Οποτεδήποτε ένα μεγάλο δείγμα χαοτικών στοιχείων λαμβάνεται και 

παρατάσσεται με βάση το σημασία του, μία απροσδόκητη και συνάμα θεαματική 

μορφή κανονικότητας αποδεικνύεται ότι παρέμενε ανέκαθεν κρυφή” [49]. Πιο 

πρόσφατα τώρα, το 2004, o Tijms, περιγράφοντας την ιστορία του συγκεκριμένου 

θεωρήματος του κεντρικού ορίου, ανέφερε ότι αποτελεί την ανεπίσημη κυρίαρχη 

έννοια της σύγχρονης πιθανοτικής θεωρίας [50]. 

Στην συνέχεια και κατά τον 20ο αιώνα, η συνεχής τεχνολογική πρόοδος με κυριότερες 

αυτές των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών, είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη της 

επιστημονικής γνώσης, οδηγώντας ταυτόχρονα στην εξειδίκευση των ερευνητών. Μέχρι 

τα τέλη του αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους μια πληθώρα νέων εξειδικευμένων 

κλάδων των μαθηματικών, όπως είναι η θεωρία πολυπλοκότητας (complexity theory), η 

θεωρία πληροφορίας (information theory), η ανάλυση δεδομένων (data analysis), η 

επεξεργασία σημάτων (signal processing) και η μαθηματική λογική (mathematical logic). 

Ορισμένες από τις σημαντικότερες μεθόδους της εποχής είναι o αλγόριθμος Simplex, ο 

Fast Fourier Transform (FFT) και ο QR αλγόριθμος [51]. 

 Αν και το μέλλον της ανθρωπότητας δεν είναι ακόμα γνωστό, το σίγουρο είναι (όσο 

σίγουρος μπορεί να είναι κάποιος) ότι τα μαθηματικά είναι αυτά, που θα μας 

οδηγήσουν σε νέα αχαρτογράφητα, επιστημονικά μονοπάτια και θα μας βοηθήσουν, σε 

πρώτη φάση, να επεξεργαστούμε και να κατανοήσουμε τα δεδομένα που παράγουμε 

και σε δεύτερη φάση, να σβήσουμε, έστω και στιγμιαία, την αστείρευτη αυτή δίψα μας, 

ως κοινωνία, το να προσπαθούμε αδιακόπως και αδιαλείπτως να εξηγήσουμε τα 

«ανεξήγητα».  

1.4.2. Λογική 

Ο δεύτερος πυλώνας, πάνω στον οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη της 

μηχανικής μάθησης αφορά την λογική και την προσέγγισή της αρχικά μέσω της 

φιλοσοφίας και στην συνέχεια με την βοήθεια των μαθηματικών. Η αρχή της 

τοποθετείται περί τον 4ο αιώνα π.Χ, όταν ο Σωκράτης (470 – 399 π.Χ), λίγο πριν την δίκη 

του από τους Αθηναίους, σε ερώτησή του προς τον Ευθύφρονα, αναρωτήθηκε για το 

ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά της ευσέβειας που κάνουν μια πράξη ευσεβή. 

Με απλά λόγια, ο Σωκράτης έψαχνε για έναν αλγόριθμο, που να διαχωρίζει τις ευσεβής 

από τις ασεβής πράξεις [52]. 
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Λίγο αργότερα, ο Πλάτωνας (428 – 347 π.Χ), ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και 

κύριος οικοδόμος της φιλοσοφίας, καταγράφοντας τέτοιους φιλοσοφικούς διαλόγους, 

προσπάθησε να περιγράψει και να εξηγήσει βαθύτερες έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η 

ηθική και η λογική. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του αποτελεί η Θεωρία των Ιδεών 

(Theory of Forms), σύμφωνα με την οποία ο κόσμος, όπως τον αντιλαμβάνονται οι 

άνθρωποι, δεν είναι ο πραγματικός, παρά μόνο μια προβολή του πραγματικού, ο 

οποίος χωρίζεται σε μία υλική, συνεχώς μεταβαλλόμενη ύπαρξη και σε μια ιδεατή, 

αναλλοίωτη στον χρόνο υπόσταση. Στον κόσμο αυτό, οι ιδέες αποτελούν τις 

αφηρημένες αναπαραστάσεις του υλικού κόσμου, που γίνονται αντιληπτές μόνο με την 

λογική και τα μαθηματικά και όχι με τις αισθήσεις [53].  

Την ίδια περίπου περίοδο, ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ), ένας από τους καλύτερους 

μαθητές του Πλάτωνα, ο οποίος θεωρείται και ως ο πρώτος, αληθινός επιστήμονας της 

ανθρώπινης ιστορίας [54], ανέπτυξε ένα άτυπο σύστημα συλλογισμών για την ορθή 

αιτιολόγηση και συλλογιστική. Δημιούργησε δηλαδή ένα σύνολο λογικών κανόνων, 

βάση των οποίων λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ταυτόχρονα όμως, θεωρούσε ότι δεν είναι 

μόνο η λογική, αυτή που διέπει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, αλλά και μια άλλη 

έννοια, πιο διαισθητική, πιο ενστικτώδη, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να την εξηγήσει.  

Ο σχολαστικός αυτός τρόπος σκέψης επηρέασε βαθύτατα ολόκληρο τον δυτικό κόσμο 

μέχρι και τον 17ο αιώνα, ενώ έθεσε και τις βάσεις του επόμενου μεγάλου φιλοσοφικού 

κινήματος, του Στωικισμού (300 π.Χ – 250 μ. Χ.). Κατά τους στωικούς η ανθρώπινη 

φύση είναι τμήμα της παγκόσμιας φύσης, η οποία καθοδηγείται και κυβερνάται από 

τον συμπαντικό νόμο της λογικής. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές τους 

αποτελεί η περιγραφή των υπό-συνθήκη δηλώσεων (if…then statements), η 

χρησιμότητα των οποίων αξιοποιείται κατά κόρον στον σχεδιασμό των αλγορίθμων 

σήμερα [55]. 

 Στους αιώνες που ακολουθούν και μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα η εξέλιξη της λογικής 

αφορούσε μόνο κάποιες παραφράσεις των πρότερων φιλοσοφικών σκέψεων, 

οδηγώντας και τυπικά στην καθιέρωση του Σχολαστικισμού. Η αλλαγή ήρθε με τον 

Rene Descartes (1596 - 1650), ο οποίος προσπάθησε και κατόρθωσε να απελευθερώσει 

την φιλοσοφία από την στασιμότητα του παρελθόντος, θέτοντας τα όρια μεταξύ του 

υλικού και πνευματικού κόσμου και εισάγοντας την έννοια του δυισμού (dualism). 

Αποτέλεσμα των ζυμώσεων αυτών ήταν η εδραίωση της ιδέας ότι ο εγκέφαλος 

αποτελεί μία φυσική συσκευή, η οποία λειτουργεί κυρίως με επιχειρήματα, σύμφωνα 

με την γνώση την οποία κατέχει. Αν και η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μια αρκετά 

καλή περιγραφή της λειτουργικότητας του εγκεφάλου, η διατύπωσή της ανέσυρε στην 

επιφάνεια ένα νέο ερώτημα, αυτό της εύρεσης της πηγής της γνώσης.  

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αρχίζει να διαμορφώνεται με την έναρξη του 

εμπειριστικού κινήματος (empiricist movement) στις αρχές του 17ου αιώνα από τον 

Francis Bacon (1561- 1626) και το Novum Organum (1620), με την σημαντικότερη  

παρατήρησή του να αφορά την διατύπωση ενός εναλλακτικού τρόπου συλλογισμού, ο 
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οποίος αντιτίθεται στον αντίστοιχο του Αριστοτέλη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η 

απόκτηση γνώσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας αργής διαδικασίας, της 

συγκέντρωσης πληροφοριών για κάποια κατάσταση ενδιαφέροντος, και της εξαγωγής 

εμπειρικών κανόνων, μέσω της επίμονης παρατήρησής τους. Η ολοκλήρωση του 

εμπειριστικού κινήματος, η οποία σηματοδοτεί και την λήξη της προσέγγισης της 

λογικής μέσω της φιλοσοφίας, έρχεται στα μέσα του 18ου αιώνα από τον David Hume 

(1711 - 1776) και την διατύπωση της αρχής της επαγωγής (principle of induction), 

σύμφωνα με την οποία γενικοί κανόνες μπορούν να ανακαλυφθούν, αν τα στοιχεία που 

τους απαρτίζουν εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες συσχετίσεις μεταξύ τους. 

Αν και η φιλοσοφία οριοθέτησε τις ιδέες και έθεσε τις βάσεις της λογικής, τα 

μαθηματικά είναι αυτά, που την τυποποίησαν μέσω των μαθηματικών εκφράσεων και 

την ανέπτυξαν στην σημερινή της μορφή. Η συνέχεια, λοιπόν, γνωστή ως μαθηματική 

λογική αποτελεί την πιο συναρπαστική και παραγωγική περίοδο της ανθρώπινης 

πνευματικής ιστορίας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το πρώτο, εμβρυϊκό βήμα 

προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται στα μέσα του 17ου αιώνα από τον Thomas Hobbes 

(1588 - 1679), ο οποίος ανέφερε ότι η λογική θα μπορούσε να αναπαρασταθεί μέσω 

των μαθηματικών πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Δύο αιώνες αργότερα ο 

George Boole (1815 - 1864) εδραιώνει αυτή την ιδέα, παρουσιάζοντας στο βιβλίο του, 

Mathematical Analysis of Logic (1847), ένα σύνολο αλγεβρικών τύπων, οι οποίοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκφραση λογικών σχέσεων.  

Το σύστημα Boole, αν και ημιτελές, ήταν αρκετά καλό, ώστε μεταγενέστεροι ερευνητές 

το χρησιμοποίησαν, βελτιώνοντάς το και συμπληρώνοντας τα κενά του. Το 1879 ο 

Gottlob Frege (1848-1925) στο βιβλίο του, Begriffsschrift (1879), δημιούργησε ένα 

σύστημα, το οποίο, πέρα από κάποιες σημειολογικές αλλαγές, δίνει την δυνατότητα 

αναπαράστασης της γνώσης στην πιο βασική της μορφή, γνωστή ως πρώτης-τάξεως 

λογική (first-order logic). Λίγο αργότερα, οι Bertrand Russell (1872 - 1970) και Alfred 

Whitehead (1861 – 1947) με το βιβλίο τους, Principia Mathematica (1910), 

προσπάθησαν να ενσωματώσουν την λογική όλου του μαθηματικού και επιστημονικού 

λόγου σε ένα ενιαίο σύστημα, λαμβάνοντας ως βασική αρχή ότι όλες οι μαθηματικές 

αλήθειες είναι λογικές, ενώ μια δεκαετία μετά, το 1921, ο Ludwig Wittgenstein (1889 - 

1951), ο οποίος ασχολήθηκε με την φιλοσοφία της λογικής και της γλώσσας, έγραψε το 

Tractatus Logico-Philosophicus [56], επηρεάζοντας βαθύτατα ολόκληρη την φιλοσοφική 

σκέψη του 20ου αιώνα [57]. Ο Russell γράφει συγκεκριμένα για τον Wittgenstein: “Είναι 

το πιο τέλειο παράδειγμα, που έχω γνωρίσει ποτέ, μιας ιδιοφυίας [...] παθιασμένος, 

βαθυστόχαστος, έντονος, κυρίαρχος.” [58]. 

Εν τω μεταξύ, το 1900 ο David Hilbert (1862 - 1942) παρουσίασε μια λίστα 23 

προβλημάτων, στο σημαντικότερο από τα οποία, γνωστό ως Entscheidungsproblem, 

αναρωτιόταν αν υπήρχε η δυνατότητα εύρεσης κάποιου αλγορίθμου, που να είναι σε 

θέση να αποφασίζει την ορθότητα ή μη οποιασδήποτε λογικής πρότασης, η οποία να 

περιλαμβάνει φυσικούς αριθμούς. Η απάντηση σε αυτό έρχεται τρεις δεκαετίες 

περίπου αργότερα, όταν το 1931 ο Kurt Godel (1906 - 1978), μέσω του θεωρήματος μη-
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πληρότητας (incompleteness theorem) έδειξε ότι σε οποιαδήποτε τυπική γλώσσα, η 

οποία είναι σε θέση να περιγράψει τις ιδιότητες των φυσικών αριθμών, υπάρχουν 

ορθές εκφράσεις, η ορθότητα των οποίων δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί από 

κάποιον αλγόριθμο. Το θεμελιώδες αυτό αποτέλεσμα παρακίνησε και τον Alan Turing 

(1912 - 1954) να ασχοληθεί με την εύρεση κάποιου τρόπου, που να χαρακτηρίζει 

ακριβώς ποιες εκφράσεις είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 

1936 ο Turing να παρουσιάσει την ομώνυμη μηχανή του (Turing machine), η οποία ήταν 

σε θέση να υπολογίζει οποιαδήποτε υπολογίσιμη συνάρτηση. 

Πέρα όμως από την σημαντικότητα των προβλημάτων της μη-ορθότητας και της μη 

υπολογισιμότητας,  υπήρχε και ένα άλλο, το οποίο ήταν αναγκαίο να απαντηθεί, αυτό 

της μη-διαχειρισιμότητας (intractability). Ένα πρόβλημα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο 

(intractable), όταν ο χρόνος που χρειάζεται για να υπολογιστεί η λύση του, αυξάνεται 

εκθετικά σε σχέση με το μέγεθος της αρχικής του εισόδου. Οι Dantzig (1960) και 

Edmonds (1962) παρουσίασαν, ως μια πιθανή λύση σε αυτή την αύξηση της 

πολυπλοκότητας, την διάσπασης του αρχικού προβλήματος σε άλλα μικρότερα και πιο 

εύκολα υπολογίσιμα (reduction) και την επίλυση των τελευταίων αντί του αρχικού.  

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οι Steven Kook (1970) και Richard Karp 

(1972), διατυπώνοντας την NP-Completeness θεωρία (Εικόνα 13), παρουσίασαν την 

ύπαρξη μεγάλων ομάδων προβλημάτων, τα οποία είναι NP-Complete [59],  ενώ 

ανέφεραν ότι η πολυπλοκότητα της λύσης οποιουδήποτε τέτοιου προβλήματος παρά 

την διάσπασή του σε μικρότερα, είναι πιθανόν να παραμείνει μη διαχειρίσιμη. Αν και η 

τελευταία πρόταση δεν έχει αποδειχθεί, αρκετοί είναι αυτοί που την θεωρούν ως 

δεδομένο, παρά την ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύς και των διαθέσιμων 

τεχνολογικών πόρων, καθώς και την διαφαινόμενη, μελλοντική προοπτική της 

δημιουργίας κάποιου ηλεκτρονικού σούπερ-εγκεφάλου. 

 

Εικόνα 13. NP-Completeness Theorem – Steven Kook / Richard Karp 

1.4.3. Υπολογιστές 

Ο τρίτος και πιο πρόσφατα διαμορφωμένος πυλώνας στήριξης της μηχανικής μάθησης 

αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας με σημαντικότερη αυτή των υπολογιστών, οι 
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οποίοι και κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση πολύπλοκων υπολογισμών 

γρήγορα και αποδοτικά. Αν και είναι δύσκολη η πλήρης παρακολούθηση της 

εξελικτικής τους πορείας, κυρίως λόγω της απίστευτης ταχύτητας εξέλιξής τους μετά 

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια κατανόησής τους, 

μέσω της καταγραφής των σπουδαιότερων στιγμών τους. 

1.4.3.1. Ο Πρώτος Υπολογιστής  

Η ιστορία, λοιπόν, των υπολογιστών ξεκινάει περίπου τον 1ο αιώνα π.Χ με την εμφάνιση 

του πρώτου υπολογιστή, γνωστός ως Μηχανισμός των Αντικυθήρων (Εικόνα 14α). 

Ανακαλύφθηκε το 1900 σε ναυάγιο κοντά στο νησί των Αντικυθήρων και αποτελεί την 

αρχαιότερη, σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος από μπρούντζο σε ένα 

ξύλινο πλαίσιο, ενώ η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού του, που μοιάζει με σύγχρονο 

ωρολογιακό μηχανισμό, έχει προβληματίσει και συναρπάσει πολλούς ιστορικούς 

αφότου ανακαλύφθηκε. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του 

υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις 

κινήσεις των ουρανίων σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος, ενώ πρόσφατες 

λειτουργικές ανακατασκευές της συσκευής (Εικόνα 14β) υποστηρίζουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση [60]. 

 

Εικόνα 14. Αριστερά: Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, Δεξιά: Σύγχρονη Λειτουργική 
Ανακατασκευή 

1.4.3.2. Οι Πρώτες Αριθμομηχανές 

Το επόμενο βήμα γίνεται αρκετά αργότερα, όταν το 1642 ο Blaise Pascal ξεκίνησε να 

σχεδιάζει μία από τις πρώτες μηχανές υπολογισμού αριθμητικών πράξεων, ως βοήθεια 

προς τον πατέρα του που ήταν εφοριακός, γνωστή ως Pascaline (Εικόνα 15α). Όταν ο 

μηχανισμός ολοκληρώθηκε το 1649, αποτελούνταν από γρανάζια και τροχούς και ήταν 

σε θέση να προσθέτει και να αφαιρεί αριθμούς. Ειδικά για την πράξη της αφαίρεσης 

χρησιμοποιούνταν η μέθοδος των συμπληρωμάτων (method of complements) [61], μια 

διαδικασία η οποία αξιοποιείται και σήμερα από τους σύγχρονους υπολογιστές. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένας μηχανισμός μεταφοράς των 

κρατουμένων ψηφίων [62]. 
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Εικόνα 15. Αριστερά: Pascaline, Δεξιά: Μηχανή του Leibniz 

Έκτοτε, η εξέλιξη βρήκε τον δρόμο της, με τις νέες ανακαλύψεις να διαδέχονται η μία 

την άλλη, κάθε μία από τις οποίες άνοιγε και από λίγο τον δρόμο προς την τεχνολογική 

έκρηξη του 20ου και 21ου αιώνα. Το 1679, ο Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), 

ανακάλυψε το δυαδικό σύστημα αρίθμησης [63], το βασικότερο, δηλαδή, δομικό 

στοιχείο όλων των υπολογιστών σήμερα, το οποίο και παρουσίασε στο άρθρο του, 

Explication de l'Arithmétique Binaire (1703). Παράλληλα, πειραματιζόμενος με την 

μηχανή του Pascal, επέκτεινε την λειτουργικότητά της, παρουσιάζοντας μία νέα (1694) 

(Εικόνα 15β), η οποία είχε την δυνατότητα να εκτελεί και τις τέσσερις βασικές, 

αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση), αν και όχι με 

απόλυτη ακρίβεια [64]. Ωστόσο, η προσπάθειά του αυτή είχε ότι χρειαζόταν, ώστε το 

1820 ο Charles Xavier Thomas (1785 - 1870) να κατασκευάσει την πρώτη, μαζικής 

παραγωγής, μηχανική αριθμομηχανή, γνωστή ως Arithmometer [65]  (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16. Αριστερά: Arithmometer, Δεξιά: Το εσωτερικό της μηχανής 

1.4.3.3. Αποθήκευση Δεδομένων 

Εν τω μεταξύ, στο κατώφλι του 19ου αιώνα άνοιξε και ο δρόμος προς την αποθήκευση 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το 1801 ο Joseph-Marie Jacquard (1752 - 1834), στην 

προσπάθειά του να αυτοματοποιήσει την διαδικασία της ύφανσης με τη βοήθεια 

αργαλειών, ανακάλυψε το σύστημα των διάτρητων καρτών (punched card system) [66]. 

Έκτοτε, το σύστημα αυτό απέκτησε τέτοια δημοτικότητα, ώστε χρησιμοποιούνταν κατά 

κόρον σε μηχανές μουσικής, αριθμομηχανές, μηχανικούς μετρητές, μηχανικούς 

αργαλειούς και άλλα αυτόματα, καθώς και στους πρώιμους, πραγματικούς υπολογιστές 

μέχρι και λίγες δεκαετίες πριν την έναρξη του 21ου αιώνα (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17. Σύστημα Διάτρητων Καρτών (Punched Card System) 

1.4.3.4. Αναλογικοί Υπολογιστές 

1.4.3.4.1. Οι Πρώτοι Μηχανικοί Υπολογιστές 

Την ίδια εποχή, ο Charles Babbage (1791 - 1871), θέλοντας να βελτιώσει την μέχρι τότε, 

γεμάτη σφάλματα, ανθρωποκεντρική διαδικασία του υπολογισμού αριθμητικών 

πινάκων, αφιέρωσε την ζωή του στον σχεδιασμό μιας μηχανικής, υπολογιστικής 

συσκευής, η οποία θα ήταν σε θέση να τους υπολογίζει αυτόματα. Η πρώτη του 

προσπάθεια ξεκίνησε το 1822 και αφορούσε την Διαφορική Συσκευή (Difference 

Engine), μια ειδικού σκοπού αριθμομηχανή, η οποία συνόψιζε τις τιμές των 

λογαρίθμων και των τριγωνομετρικών συναρτήσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων 

διαφορών για την δημιουργία πολυωνυμικών προσεγγίσεων. Αν και ποτέ δεν κατάφερε 

να την ολοκληρώσει, ο Babbage θεωρείται ο πατέρας των υπολογιστών και είναι αυτός, 

που του αποδίδεται η εφεύρεση του πρώτου μηχανικού υπολογιστή [67]. Το 1991, το 

Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου κατάφερε να κατασκευάσει την πρώτη, 

ολοκληρωμένη διαφορική μηχανή (Εικόνα 18), δείχνοντας τελικά ότι, αν είχε 

κατασκευαστεί, θα ήταν πλήρως λειτουργική [68]. 

 

Εικόνα 18. Αριστερά: Η Διαφορική Μηχανή (Difference Engine), Δεξιά: Μέρος του σχεδίου 
της αρχικής μηχανής 

Παράλληλα όμως, ο Babbage δούλευε και στον σχεδιασμό μιας διαφορετικής, πιο 

πολύπλοκης μηχανής, γνωστή ως Αναλυτική Μηχανή (Analytical Engine). Η βασική της 

διαφορά σε σχέση με την πρώτη έγκειται στο γεγονός ότι αυτή θα μπορούσε να 

προγραμματιστεί με την βοήθεια των διάτρητων καρτών του Jacquard, παρέχοντας έτσι 



40 
 

την δυνατότητα χρησιμοποίησης βρόγχων και υπό-συνθήκη διακλαδώσεων [69]. Υπό 

αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα ήταν η πρώτη μηχανή, η οποία θα ήταν πλήρης κατά τον 

έλεγχο του Touring [70]. Από την άλλη, η Ada Lovelace (1815 - 1852), μία από τους 

λίγους ανθρώπους της εποχής, που κατάλαβαν πλήρως τις ιδέες του Babbage, το 1843 

δημιούργησε ένα πρόγραμμα για την Αναλυτική Μηχανή, το οποίο, αν τελικά η μηχανή 

είχε κατασκευαστεί, θα μπορούσε να υπολογίζει μια ακολουθία από αριθμούς της 

κατανομής Bernulli. Σήμερα, η Lovelace θεωρείται ως ο πρώτος άνθρωπος, που 

ασχολήθηκε ποτέ με τον προγραμματισμό υπολογιστών [71]. 

1.4.3.4.2. Υδραυλικοί Υπολογιστές 

Το επόμενο βήμα γίνεται έναν αιώνα περίπου αργότερα με μία από τις πιο 

ευφάνταστες εφευρέσεις στην ιστορία των υπολογιστών. Το 1936 ο Vladimir Lukyanov, 

ένας Ρώσος επιστήμονας, κατασκεύασε τον πρώτο υπολογιστή, που έλυνε μερικές 

διαφορικές εξισώσεις (partial differential equations) και χρησιμοποιούσε το νερό (!) ως 

μέσο  αποθήκευσης. Ο υπολογιστής αυτός, γνωστός ως Υδραυλικός Ολοκληρωτής 

(Water Integrator) (Εικόνα 19α), αποτελούνταν από ένα σύνολο θαλάμων, 

διασυνδεδεμένων με σωλήνες, βαλβίδες και αντλίες, με τα επίπεδα του νερού σε κάθε 

θάλαμο να αντιπροσωπεύουν τους αποθηκευμένους αριθμούς και τον ρυθμό της ροής 

μεταξύ αυτών να αντιπροσωπεύει τις αντίστοιχες μαθηματικές πράξεις [72, 73].  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1949, ο William Phillips (1914 - 1975), κινούμενος στην ίδια 

λογική, σχεδίασε τον MONIAC (Monetary National Income Analog Computer) (Εικόνα 

19β), με σκοπό να μοντελοποιήσει τις οικονομικές διαδικασίες, που διείπαν το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σύστημα αυτό κάθε δεξαμενή αντιπροσώπευε κάποια από τις 

πτυχές της εθνικής οικονομίας, ενώ η ροή του χρήματος διαμέσου των διαφόρων 

πτυχών της ήταν ανάλογη με την ροή του νερού διαμέσου των αντίστοιχων δεξαμενών 

[72, 74, 75]. 

 

Εικόνα 19. Water Computing Machines: Αριστερά: Υδραυλικός Ολοκληρωτής (Water 
Integrator), Δεξιά: The MONIAC 

1.4.3.4.3. Διαφορικοί Αναλυτές 

Και καθώς η τεχνολογία και μαζί της και η κοινωνία εξελίσσονταν, έκαναν την εμφάνιση 

τους οι πρώτοι σύγχρονοι, αναλογικοί υπολογιστές. Αρχής γενομένης από το 1927, μια 
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ομάδα του πανεπιστήμιο του MIT (Massachusetts Institute of Technology) με 

επικεφαλή έναν μηχανικό, τον Vannevar Bush (1890 - 1974), ξεκίνησε την κατασκευή 

μιας αναλογικής αριθμομηχανής, η θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση 

ορισμένων κατηγοριών διαφορικών εξισώσεων. Η μηχανή αυτή, γνωστή ως Διαφορικός 

Αναλυτής (Differential Analyzer) [76], ολοκληρώθηκε το 1931 και αποτελούνταν 

συνολικά από έξι μηχανικούς ολοκληρωτές [77]. 

Στην πορεία και μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετία, η λειτουργικότητα και 

χρησιμότητα του Διαφορικού Αναλυτή, οδήγησε στην κατασκευή παρόμοιων συσκευών 

σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο (Εικόνα 20). Αξιοσημείωτα παράδειγμα 

τέτοιων μηχανών δημιουργήθηκαν στα Πανεπιστήμια των Μάντσεστερ (1934) και του 

Cambridge (1935) από τους Douglas Hartree και Arthur Porter και J.B. Bratt αντίστοιχα, 

χρησιμοποιώντας μέρη μεταχειρισμένων, μεταλλικών, παιδικών παιχνιδιών (meccano). 

Την ίδια εποχή και συγκεκριμένα το 1938, στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, μια ομάδα 

ερευνητών με επικεφαλή τον Svein Rosseland (1894 - 1985) παρουσίασε τον Oslo 

Analyzer, τον μεγαλύτερο αναλογικό αναλυτή της εποχής, ο οποίος αποτελούνταν 

συνολικά από δώδεκα ολοκληρωτές [78]. 

 

Εικόνα 20. Διαφορικοί Αναλυτές της Δεκαετίας του '30 
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1.4.3.5. Ψηφιακοί Υπολογιστές 

Λίγο πριν την έναρξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανθρωπότητα, όντας ήδη στους 

πρόποδες της τεχνολογικής επανάστασης, κάνει το πρώτο της βήμα προς την ψηφιακή 

εποχή. Πιο συγκεκριμένα, το 1937 ο George Stibitz (1904 - 1995) δημιούργησε τον 

πρώτο ψηφιακό υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ξεχασμένους ηλεκτρονόμους, που 

βρήκε στο τραπέζι της κουζίνας του (Εικόνα 21). Η συσκευή αυτή, την οποία και 

ονόμασε Model Κ (από το Kitchen), μπορούσε να προσθέτει δύο δυαδικά ψηφία. Ένα 

χρόνο μετά (1938), ο ίδιος, βασιζόμενος στο αρχικό του μοντέλο, παρουσίασε έναν 

ψηφιακό υπολογιστή (Model 1 Complex Calculator), ο οποίος ήταν σε θέση να 

πραγματοποιεί αριθμητικές πράξεις μεταξύ μιγαδικών αριθμών, ενώ λίγο αργότερα, το 

1940, με την βοήθεια ενός τηλέτυπου και μιας τηλεφωνικής γραμμής, ο Stibitz έγινε ο 

πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κατάφερε να χρησιμοποιήσει υπολογιστή εξ’ 

αποστάσεως [79]. 

 

Εικόνα 21. Model K - George Stibitz (1937) 

Η συνέχεια έπεται καταιγιστική, με τις τρεις υπερδυνάμεις της εποχής, Αγγλία, 

Γερμανία και Αμερική, να ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για έρευνα στην προσπάθειά τους 

να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνιση διαφόρων, ξεχωριστών, ψηφιακών υπολογιστών, 

καθένας από τους οποίους πρόσφερε τα μέγιστα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

μετέπειτα εξελικτική πορεία των σύγχρονων ψηφιακών, ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ο πρώτος, ονόματι Heath Robinson (Εικόνα 22α), κατασκευάστηκε το 1940 στην Αγγλία, 

από την ομάδα του Alan Touring, με μοναδικό σκοπό την αποκρυπτογράφηση των 

Γερμανικών μηνυμάτων. Ωστόσο, αποτελούμενος κατά βάση από ηλεκτρικά, μηχανικά 

μέρη και κάνοντας χρήση λίγων ηλεκτρονικών, ψηφιακών λυχνιών (vacuum tubes), 

αποδείχθηκε αρκετά χρονοβόρος για τον σκοπό που είχε σχεδιαστεί [80]. Φυσικό 

επακόλουθο αυτού ήταν η κατασκευή του περίφημου Colossus Computer (Εικόνα 22β) 

από τον Tommy Flowers (1905 - 1998) το 1943. Ο Colossus, ο οποίος αποτελούνταν εξ’ 

ολοκλήρου από ηλεκτρονικές λυχνίες ήταν ο πρώτος μεγάλης κλίμακας ψηφιακός, 
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ηλεκτρονικός υπολογιστής [81], ενώ έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην ροή της ιστορίας, 

αποκρυπτογραφώντας με μεγάλη επιτυχία τα γερμανικά μηνύματα [82].  

 

Εικόνα 22. Αριστερά: Heath Robinson (1940), Δεξιά: Colossus (1943) 

 Ο δεύτερος, ονόματι Z-3 (Εικόνα 23α), κατασκευάστηκε το 1941 στην Γερμανία από τον 

Konrad Zuse (1910 - 1995) με σκοπό την μελέτη της ελαστικότητας των πτερυγίων στα 

αεροπλάνα. Αποτελούμενος από 2000 ηλεκτρικούς διακόπτες, είχε την δυνατότητα να 

πραγματοποιεί περίπου 5 – 10 πράξεις αριθμών κινητής υποδιαστολής (των 22 bits) το 

δευτερόλεπτο [83], ενώ ήταν ο πρώτος προγραμματιζόμενος, πλήρως αυτόματος, 

ψηφιακός υπολογιστής [84]. Αν και κατά την διάρκεια του πολέμου (1943) ο Ζ3 

καταστράφηκε, ένα πλήρες, λειτουργικό αντίγραφό του κατασκευάστηκε την δεκαετία 

του ’60 και εκτίθεται στο Γερμανικό Μουσείο του Μονάχου (Εικόνα 23β).  

 

Εικόνα 23. Αριστερά: Z3 (1941), Δεξιά: Λειτουργικό Αντίγραφο του Z3 

Από την άλλη, το 1943 στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανία στην Αμερική, ξεκίνησε ο 

σχεδιασμός ενός από τους σημαντικότερους υπολογιστές όλων των εποχών, με 

επικεφαλείς τους John Mauchly (1907 - 1980) και John Eckert (1919 - 1995). Δύο χρόνια 

αργότερα, το 1945, παρουσιάστηκε ο ENIAC (Εικόνα 24) (Electronic Numerical 

Integrator And Computer), ο οποίος αποτελούμενος από 18000 ηλεκτρονικές λυχνίες, 

ήταν έως και 1000 φορές γρηγορότερος από οποιονδήποτε προγενέστερό του, ζύγιζε 30 

τόνους, κάλυπτε μία επιφάνεια 140 τ.μ., ενώ για να λειτουργήσει κατανάλωνε 170 KW 
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ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί με σκοπό τον υπολογισμό πινάκων 

βολής του πυροβολικού, στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση ενός 

πλήθους προβλημάτων, κάνοντας τον έτσι το πρώτο, ψηφιακό, γενικής χρήσης, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή [85, 86]. 

 

Εικόνα 24. ENIAC (1945) 

Αν και μέχρι τότε οι υπολογιστές υπήρχαν μόνο σε λίγα πανεπιστήμια και κρατικές 

υπηρεσίες ανά τον κόσμο και χρησιμοποιούνταν κυρίως για ερευνητικούς και 

στρατιωτικούς σκοπούς, η δυναμική και η προοπτική εξέλιξης και αξιοποίησής τους δεν 

άργησαν να γίνουν αντιληπτές από τον εμπορικό τομέα. Έκτοτε και για τις επόμενες 

τρεις δεκαετίες, η συνεχής αύξηση του αριθμού των εμπλεκομένων οδήγησε στον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη όλο και πιο σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, 

καθένα από τα οποία ενσωμάτωνε κάποια νέα καινοτομία ή βελτίωση σε σχέση με τα 

προηγούμενα.  

Κομβικής σημασίας μπορούν να θεωρηθούν τα έτη από το 1951 έως και το 1953, στα 

οποία και παρουσιάστηκαν οι πρώτοι εμπορικοί υπολογιστές, ο UNIVAC I (UNIVersal 

Automatic Computer I) (1952) (Εικόνα 25), σχεδιασμένος από τους δημιουργούς του 

ENIAC [87], ο ΙΒΜ 701 (1952), ο πρώτος υπολογιστής, που απέφερε κέρδη στον 

κατασκευαστή του [88] και ο ΙΒΜ 702 (1953) (Εικόνα 26), η απάντηση της IBM στον 

UNIVAC και ο πρώτος υπολογιστής, που χρησιμοποιούσε μαγνητικές ταινίες [89]. 

 

Εικόνα 25. UNIVAC I (1951) 
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Εικόνα 26. IBM 702 (1953) 

Εξίσου σημαντικοί όμως για την μετέπειτα εξελικτική πορεία των υπολογιστών μπορούν 

να θεωρηθούν και οι IBM 650 (1953 - 1969) [90] (Εικόνα 27α), ο πρώτος μαζικής 

παραγωγής υπολογιστής και IBM 360 (1964 - 1977) [91] (Εικόνα 27β), ο πρώτος 

υπολογιστής σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια 

ευρεία γκάμα εφαρμογών, τόσο επιστημονικών, όσο και εμπορικών. Ο τελευταίος 

μάλιστα χρησιμοποιηθεί και από την NASA κατά την διάρκεια της αποστολής Apollo στο 

φεγγάρι [92]. Αυτοί οι δύο ουσιαστικά ήταν και οι υπολογιστές που γιγάντωσαν την 

IBM, τοποθετώντας την μεταξύ των πέντε κορυφαίων εταιριών στον κόσμο με έσοδα 

που ξεπερνούσαν τα 70 δις $ το χρόνο και διατηρώντας την σε αυτά τα επίπεδα μέχρι 

και τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όπου είχαν κάνει πλέον την εμφάνισή τους οι 

πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές. 

 

Εικόνα 27. Αριστερά: ΙΒΜ 650 (1953), Δεξιά: ΙΒΜ 360 (1964) 

Ωστόσο, το έτος που έφερε την επανάσταση στον κόσμο της πληροφορικής και άλλαξε 

άρδην την ροή της ιστορίας, επηρεάζοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους και θέτοντας 

τις βάσεις για την τεχνολογική έκρηξη του 21ου αιώνα, ήταν το 1976, όταν ο Steve 

Wozniac σχεδίασε και ο Steve Jobs (1955 - 2011) παρουσίασε στο κοινό τον Apple I [93] 

(Εικόνα 28), τον πρώτο για πολλούς, ολοκληρωμένο, προσωπικό υπολογιστή. Ο Apple I, 

ο οποίος ήταν μια έτοιμη, συναρμολογημένη, ηλεκτρική πλακέτα, που περιείχε περίπου 

60 κυκλώματα, αν και αρχικά για να λειτουργήσει, χρειαζόταν ένα πληκτρολόγιο, μια 



46 
 

οθόνη και εξωτερική τροφοδοσία, γρήγορα ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό (Altair 

8800), καθιστώντας την Apple ως μία από τις εταιρίες με την μεγαλύτερη επιρροή όλων 

των εποχών, με το όνομά της να συγχέεται, και όχι άδικα, με αυτό της καινοτομίας.   

 

Εικόνα 28. Apple I (1976) 

Η συνέχεια είναι γνωστή, με τον ανταγωνισμό να μεγαλώνει και τις εμπλεκόμενες 

εταιρίες να παρουσιάζουν το ένα μοντέλο μετά το άλλο. Οι υπολογιστές από μέγεθος 

“δωμάτια” που είχαν αρχικά, έγιναν “ντουλάπες” και στην συνέχεια προσωπικοί 

υπολογιστές και εισήλθαν στα σπίτια των ανθρώπων, επηρεάζοντας την 

καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Πλέον η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί 

καθημερινά υπολογιστές τσέπης, ενώ οι επιστήμονες έχουν ήδη κατασκευάσει τον 

πρώτο κβαντικό υπολογιστή [94, 95] (Εικόνα 29).  

 

Εικόνα 29. Αριστερά: Κβαντικός Υπολογιστής (D-Wave), Δεξιά: 128-Qubit Επεξεργαστής 

Από το κλασικό bit, των δύο πιθανών καταστάσεων (0 ή 1), η πληροφορική βαδίζει προς 

το qubit (quantum bit) [96, 97, 98], των περισσοτέρων καταστάσεων. Ποιος πραγματικά 

ξέρει και δεν εικάζει απλώς στο τι επιφυλάσσει στην ανθρωπότητα η μελλοντική 

τεχνολογία; Άλλωστε, ποιος μπορούσε να φανταστεί την δεκαετία του ’50 ότι στις αρχές 

του 21ου αιώνα, ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει στην τσέπη του ένα κινητό, το 
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οποίο κοστίζει εκατομμύρια φορές λιγότερο και είναι χιλιάδες φορές πιο ισχυρό απ’ ότι 

ένας υπολογιστής της εποχής του, που καταλάμβανε σε χώρο όσο ένα ολόκληρο σπίτι; 

1.4.4. Η “Επανάσταση” της Μηχανικής Μάθησης 

Σύμφωνα με τον Νόμο του Moore (1965) ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα 

μικροεπεξεργαστή διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες [99, 100] (Εικόνα 30). Σύμφωνα όμως 

με τον Ray Kurzweil οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία της πληροφορίας 

ακολουθεί τον ίδιο κανόνα (Law of Accelerating Returns) [101]. Η αύξηση του λόγου της 

υπολογιστικής ισχύς προς το κόστος απόκτησης ή η αύξηση της ταχύτητας αποστολής 

δεδομένων, ακόμα και η αύξηση του αριθμού των νέων εφευρέσεων ή η αύξηση του 

όγκου των παραγόμενων δεδομένων, είναι μόνο κάποια παραδείγματα, που 

ακολουθούν τον ίδιο κανόνα.  

 

Εικόνα 30. Ο Νόμος του Moore (1965) 

Για την συντριπτική πλειοψηφία της ανθρώπινης ύπαρξης μπορεί με σχετική σιγουριά 

να ειπωθεί ότι ο κόσμος, στον οποίο έζησαν και μεγάλωσαν, ήταν λίγο – πολύ ίδιος με 

αυτόν στον οποίο γεννήθηκαν. Ωστόσο, αυτό σήμερα δεν έχει ισχύ. Ο Kurzweil γράφει 

χαρακτηριστικά: “Δεν θα βιώσουμε 100 χρόνια προόδου κατά τον 21ο αιώνα. Θα είναι 

περισσότερο σαν 20000 χρόνια προόδου, με βάση τους σημερινούς ρυθμούς.” [101, 

102]. Φανταστείτε, λοιπόν, τον ρόλο και τις δυνατότητες της μηχανικής μάθησης μέσα 

σε ένα τέτοιο εκρηκτικά μεταβαλλόμενο, τεχνολογικό περιβάλλον. 

Η μηχανική μάθηση είναι ίσως η μοναδική ελπίδα των επιστημόνων να αποσαφηνίσουν 

τις δομές και τις συσχετίσεις, που διέπουν τα δεδομένα που η κοινωνία παράγει, και να 

ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τους κανόνες, που κινούν τον φυσικό κόσμο. Πιο 
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συγκεκριμένα, αποτελεί ένα τομέα της επιστήμης των υπολογιστών, προσανατολισμένο 

προς την τεχνολογική ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης, ενώ ασχολείται με την 

κατασκευή και μελέτη συστημάτων, τα οποία μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα 

και να χειρίζονται νέες καταστάσεις μέσω της παρατήρησης, της ανάλυσης και της 

αυτό-εκπαίδευσης [103].  

Η εξέλιξη της μηχανικής μάθησης αποτελεί μέρος της εξέλιξης του ευρύτερου τομέα της 

τεχνητής νοημοσύνης (TN). Και η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα και με τα όσα 

αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, μπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκινάει κατά την αρχαιότητα, 

στην κλασική Ελλάδα, με μύθους, ιστορίες και φήμες περί τεχνητών όντων, 

προικισμένων με νοημοσύνη, κατασκευασμένων από τον Θεό της Φωτιάς, Ήφαιστο 

[104]. Ωστόσο, τα πρώτα πραγματικά, ερευνητικά βήματα πραγματοποιούνται αρκετά 

αργότερα και συγκεκριμένα το 1950, όταν ο Alan Turing (1912 - 1954), στην εργασία του 

“Computing Machinery and Intelligence” [105], περιέγραψε την λειτουργία μιας 

μηχανής, ικανής να μαθαίνει (learning machine).  

Λίγο χρόνια αργότερα, το 1957, ο Frank Rosenblatt (1928 - 1971), στην προσπάθειά του 

να κατασκευάσει μηχανές που μιμούνται τον ανθρώπινο εγκέφαλο, σκόρπησε κύματα 

αισιοδοξίας σε ολόκληρη την ερευνητική κοινότητα, παρουσιάζοντας το μοντέλο του 

Perceptron [106]. Η αισιοδοξία, όμως, αυτή δεν κράτησε για πολύ. Το 1969 οι Marvin 

Minsky και Seymour Aubrey Papert στο βιβλίο τους “Perceptrons – An Introduction to 

Computational Geometry” [107], κατέδειξαν ορισμένους περιορισμούς του μοντέλου 

στην επίλυση πολύπλοκων εξισώσεων, οι οποίοι λίγα χρόνια μετά αποδείχθηκαν 

λανθασμένοι [108]. Έτσι, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’70, γνωστή και ως ο 

πρώτος χειμώνας της τεχνητής νοημοσύνης,  η μηχανική μάθηση παρέμεινε αδρανής, 

με τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems) να γίνονται η κυρίαρχη προσέγγισή της.  

Η αναβίωση του τομέα έρχεται στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν κάνουν την 

εμφάνισή τους τα Δέντρα Αποφάσεων (Decision Tree Models) και τα Πολύ-Επίπεδα 

Νευρωνικά Δίκτυα (Multi-Layer Neural Networks) [109]. Τα πρώτα διακρίνονται τόσο 

για την προσαρμοστικότητά τους σε μια πληθώρα, διαφορετικών προβλημάτων, όσο 

και για την ευκολία εξήγησης των αποτελεσμάτων τους, ενώ τα δεύτερα, δοθέντος 

αρκετών κρυφών επιπέδων (hidden layers), μπορούν να εκφράσουν μια οποιαδήποτε, 

πολύπλοκη συνάρτηση, ξεπερνώντας τους όποιους περιορισμούς του μοντέλου του 

Νευρώνα. Ως φυσικό επακόλουθο, λοιπόν, γρήγορα αναδείχθηκαν σε δομικά εργαλεία 

της μηχανικής μάθησης, καθιερώνοντας την ως τον κύριο εκφραστή της τεχνητής 

νοημοσύνης. 

 Η πραγματική, ωστόσο, “επανάσταση” ξεκίνησε την δεκαετία του ’90 με την εμφάνιση 

του διαδικτύου και την ταυτόχρονη, εκθετική αύξηση της παραγωγής και συσσώρευσης 

όλο και περισσοτέρων δεδομένων. Η τάση αυτή οδήγησε στον σχηματισμό ενός νέου 

κλάδου της μηχανικής μάθησης, της εξόρυξης δεδομένων (data mining), ο οποίος και 

ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Αναλογικά 

σκεπτόμενοι, όπως μια πραγματική εξόρυξη ενός μεγάλου όγκου πετρωμάτων, μπορεί, 
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μετά από κατάλληλη επεξεργασία, να προσφέρει ένα μικρό αριθμό πολυτίμων λίθων, 

έτσι και στο data mining η ανάλυση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων, μπορεί, κάνοντας 

χρήση των κατάλληλων αλγορίθμων, να οδηγήσει σε ένα απλό, αλλά αντιπροσωπευτικό 

μοντέλο των ίδιων των δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι τα Support 

Vector Machines, ο K-Nearest Neighbors, ο K-Means, οι Ταξινομητές Bayes και η 

Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression).  

Σήμερα, οι ερευνητές, από μερικές χιλιάδες που αριθμούσαν λίγες δεκαετίες πριν, 

ανέρχονται πλέον σε μερικά εκατομμύρια, ανακαλύπτοντας καθημερινά νέες τεχνικές 

και αλγορίθμους Αυτό σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη βελτίωση του υλικού των 

υπολογιστών και την εκθετική αύξηση της υπολογιστικής τους ισχύς, μπορεί να 

αποτελούν μια ισχυρή ένδειξή ότι ίσως ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να αρχίσει να 

μιλάει για υπολογιστές με δική τους “νοημοσύνη”. Άλλωστε, αυτό, μέχρι ενός σημείου 

έχει ήδη επιτευχθεί, με την βοήθεια του Κ-Supercomputer (Εικόνα 31), ο οποίος 

αποτελούμενος από 83.000 περίπου επεξεργαστές και έχοντας πάνω από 1.000.000 GB 

μνήμης RAM, κατάφερε να προσομοιώσει ένα δευτερόλεπτο της δραστηριότητας ενός 

ανθρωπίνου εγκεφάλου [110, 111]. 

 

Εικόνα 31. Κ-Supercomputer - Προσομοιώνοντας 1 δευτερόλεπτο της δραστηριότητας του 
ανθρωπίνου εγκεφάλου με 83.000 επεξεργαστές 

Την ίδια στιγμή στην Ελβετία έχει ήδη προγραμματιστεί η έναρξη ενός μεγαλεπήβολου 

σχεδίου, ύψους 1.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή ενός υπέρ-

υπολογιστή, ικανού να προσομοιώνει πλήρως την λειτουργία ενός ανθρωπίνου 

εγκεφάλου [112, 113]. Με όλα αυτά που προκύπτουν καθημερινά, είναι γεγονός, ότι 

σήμερα ζούμε σε μία από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. 

Όπως, επίσης, είναι γεγονός ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και μαζί με αυτήν και η ίδια η 

κοινωνία. Ωστόσο, σήμερα ίσως βρισκόμαστε στον πρόλογο ενός νέου, ανεξερεύνητου 

κεφαλαίου της ανθρώπινης ευφυΐας και ιδιοφυίας, με την μηχανική μάθηση και τις 

τεχνικές της να αποτελούν αναπόσπαστο και προς το παρών αναντικατάστατο κομμάτι 

προς αυτή την κατεύθυνση. 



50 
 

2. Βασικοί Τομείς και Τεχνικές 

Η μηχανική μάθηση διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες αλγορίθμων, την 

επιβλεπόμενη (supervised learning) και την μη-επιβλεπόμενη (unsupervised learning), 

ανάλογα με την εκ των προτέρων ή όχι ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού – εξόδου, το 

οποίο να κατηγοριοποιεί κάθε ξεχωριστή εγγραφή ενός δοθέντος συνόλου δεδομένων. 

2.1. Επιβλεπόμενη Μάθηση (Supervised Learning) 

Έστω κάποιος, που του αρέσει κάθε Κυριακή να παίζει ποδόσφαιρο. Η τελική απόφαση 

όμως (το αν θα παίξει ή όχι) δεν εξαρτάται από τον ίδιο, αλλά από τις κλιματικές 

συνθήκες που επικρατούν την κάθε συγκεκριμένη Κυριακή, όπως για παράδειγμα είναι 

η υγρασία, η θερμοκρασία, η ένταση του αέρα ή η γενικότερη εικόνα του καιρού 

(Βρέχει; Είναι ηλιόλουστος ή συννεφιασμένος;). Έστω τώρα, ότι το άτομο αυτό 

αναζητάει ένα τρόπο αυτοματοποίησης της διαδικασίας της τελικής του επιλογής (θα 

παίξει μπάλα ή όχι;). Επιλέγει, λοιπόν, για τις επόμενες 14 Κυριακές να καταγράφει 

τόσο τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν, όσο και το αν τελικά έπαιξε ποδόσφαιρο. 

Ακολουθώντας αυτή την διαδικασία προκύπτει τελικά ο παρακάτω πίνακας δεδομένων: 

Πίνακας 1. Δέντρα Αποφάσεων – Παράδειγμα Συνόλου Δεδομένων 

# Γενικές 
Συνθήκες (ΓΣ) 

Θερμοκρασία 
(Θ) 

Υγρασία (Υ) Ένταση 
Ανέμου (ΕΑ) 

Ποδόσφαιρο 
(Π) 

Κ1 Ηλιοφάνεια Υψηλή Υψηλή Χαμηλή Όχι 

Κ2 Ηλιοφάνεια Υψηλή Υψηλή Υψηλή Όχι 

Κ3 Συννεφιά Υψηλή Υψηλή Χαμηλή Ναι 

Κ4 Βροχή Μέτρια Υψηλή Χαμηλή Ναι 

Κ5 Βροχή Χαμηλή Φυσιολογική Χαμηλή Ναι 

Κ6 Βροχή Χαμηλή Φυσιολογική Υψηλή Όχι 

Κ7 Συννεφιά Χαμηλή Φυσιολογική Υψηλή Ναι 

Κ8 Ηλιοφάνεια Μέτρια Υψηλή Χαμηλή Όχι 

Κ9 Ηλιοφάνεια Χαμηλή Φυσιολογική Χαμηλή Ναι 

Κ10 Βροχή Μέτρια Φυσιολογική Χαμηλή Ναι 

Κ11 Ηλιοφάνεια Μέτρια Φυσιολογική Υψηλή Ναι 

Κ12 Συννεφιά Μέτρια Υψηλή Υψηλή Ναι 

Κ13 Συννεφιά Υψηλή Φυσιολογική Χαμηλή Ναι 

Κ14 Βροχή Μέτρια Υψηλή Υψηλή Όχι 

 

Η κάθε γραμμή αποτελεί την καταγραφή των δεδομένων, που ίσχυαν για κάθε 

ξεχωριστή Κυριακή, ενώ οι στήλες αποτελούν τις μεταβλητές του προβλήματός, με την 

τελευταία στήλη να παίζει τον ρόλο της εξαρτημένης μεταβλητής (χαρακτηριστικό ή 

παράμετρος εξόδου ή μεταβλητή επίβλεψης) και τις υπόλοιπες να αποτελούν τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές (χαρακτηριστικά ή παράμετροι εισόδου). Στόχος, λοιπόν, της 

επιβλεπόμενης, μηχανικής μάθησης, δοθέντος ενός συνόλου ήδη κατηγοριοποιημένων 

εγγραφών, είναι η εύρεση τυχών συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών εισόδου 
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και του χαρακτηριστικού εξόδου, με την μορφή συναρτήσεων, σαφών ή ασαφών 

κανόνων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη κατηγοριοποίηση 

τυχών, μελλοντικών μη-κατηγοριοποιημένων εγγραφών. 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία της εφαρμογής ενός αλγορίθμου επιβλεπόμενης, μηχανικής μάθησης σε 

ένα σύνολο πραγματικών δεδομένων, μπορεί να περιγραφτεί πλήρως από το παρακάτω 

διάγραμμα [114]: 

 

Εικόνα 32. Διαδικασία Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης 

Αναγνώριση του Προβλήματος 

Το πρώτο βήμα αφορά την συλλογή των δεδομένων και την αναγνώριση των 

ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος. Αν κάποιος ειδικός (expert) είναι διαθέσιμος, όπως 

Περιγραφή Προβλήματος: 

- Παρατηρήσεις – Εγγραφές:    ⃗⃗  ⃗        ⃗⃗⃗⃗             ⃗⃗⃗⃗      

- Στόχος: Κατασκευή μιας συνάρτησης      , η οποία: 

 Αντιστοιχεί τα παρατηρούμενα   στα  . 

 Ελαχιστοποιεί το σφάλμα της κατηγοριοποίησης μελλοντικών μη-

κατηγοκατηγοριοποιημένων εγγραφών. 
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για παράδειγμα ένας γιατρός σε ιατρικά δεδομένα, τότε αυτός είναι που θα προτείνει 

τα χαρακτηριστικά εκείνα, που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο και προσφέρουν την 

μεγαλύτερη πληροφορία ως προς την επίλυση του προβλήματος. Αν δεν υπάρχει 

κάποιος, τότε η απλούστερη μέθοδος είναι η χρησιμοποίηση όλων των 

χαρακτηριστικών, ευελπιστώντας ότι τα σχετικότερα θα απομονωθούν από τα 

υπόλοιπα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η επιλογή μιας τέτοιας πρακτικής 

εμπεριέχει πολύ θόρυβο, ενώ αρκετές τιμές χαρακτηριστικών μπορεί να λείπουν 

(feature missing values), με αποτέλεσμα την ανάγκη για σημαντική προ-επεξεργασία 

των δεδομένων  [115].  

Προ-Επεξεργασία Δεδομένων 

Το δεύτερο βήμα αφορά την προετοιμασία και την προ-επεξεργασία των δεδομένων 

(data preparing & pre-processing). Συνήθως σε αυτό το στάδιο, οι επιστήμονες έρχονται 

αντιμέτωποι είτε με την διαχείριση των δεδομένων που λείπουν, είτε με την μείωση 

των αρχικών διαστάσεων του προβλήματος (dimensionality reduction). Για την 

αντιμετώπιση των πρώτων (missing values) οι Batista & Monard κάνουν μια εκτεταμένη 

περιγραφή και συγκριτική μελέτη ενός πλήθους, διαφορετικών τεχνικών, δίνοντας 

έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, που παρουσιάζει ο καθένας από 

αυτούς [116].  

Από την άλλη, η αποδοτική μείωση των αρχικών διαστάσεων ενός συνόλου δεδομένων, 

με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση τυχών απωλειών πληροφορίας, αποτελεί από μόνο του 

ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης (optimization problem) και μια πραγματική πρόκληση 

για τους επιστήμονες. Η λύση μπορεί να επιτευχθεί είτε με κατάλληλη δειγματοληψία 

(sampling) από το σύνολο των εγγραφών (γραμμές) [117, 118], είτε με την εξαγωγή από 

το σύνολο δεδομένων των χαρακτηριστικών εκείνων (στήλες), που εμπεριέχουν την 

μικρότερη πληροφορία ως προς το δοθέν χαρακτηριστικό-εξόδου (feature extraction) 

[119]. Και οι δύο τεχνικές οδηγούν στην μείωση των διαστάσεων των δεδομένων και 

συνεπώς στην γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ανάλυσή τους. Ένας τρίτος τρόπος 

περιγράφεται από τους Markovitch & Rosenstein και αφορά την κατασκευή νέων 

χαρακτηριστικών (feature construction) με βάση τα ήδη υπάρχοντα που εμφανίζουν 

συσχετίσεις μεταξύ τους, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την δημιουργία 

συνοπτικότερων και πιο αποδοτικών ταξινομητών [120]. 

Διάσπαση του Συνόλου Δεδομένων 

Το επόμενο βήμα αφορά την διάσπαση του συνόλου δεδομένων σε δύο υποσύνολα, 

ένα σύνολο εκπαίδευσης (training set), πάνω στο οποίο εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος και 

ένα σύνολο ελέγχου (test set), το οποίο χρησιμοποιείται στην τελική αξιολόγηση της 

απόδοσής του. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τεχνικές για το σκοπό αυτό. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, είναι σημαντική η διατήρηση της αναλογίας μεταξύ των 

διαφορετικών τιμών του χαρακτηριστικού εξόδου σε κάθε υποσύνολο, καθώς επίσης 

και η διατήρηση του όποιου συνόλου ελέγχου εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
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πρώτη τεχνική είναι η πιο απλή και αφορά την χρησιμοποίηση των 2/3 του συνόλου για 

εκπαίδευση με το υπόλοιπο 1/3 να αξιοποιείται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης.  

Η δεύτερη, γνωστή ως cross-validation [121], αφορά την διάσπαση του συνόλου 

δεδομένων σε Κ επιμέρους υποσύνολα (συνήθως Κ=10) προσεγγιστικά ίδιου μεγέθους, 

με τις διαδικασίες της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης να επαναλαμβάνονται για Κ 

φορές, χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα ξεχωριστό υποσύνολο ως σύνολο ελέγχου, με 

την ένωση των υπολοίπων να αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης. Η τελική εκτίμηση 

του σφάλματος του ταξινομητή προκύπτει από τον μέσο όρο των σφαλμάτων της κάθε 

επανάληψης.  

Επιλογή Αλγορίθμου και Μετρικές Αξιολόγησης 

Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, η σημαντικότερη απόφαση που καλείται 

να λάβει ένας επιστήμονας είναι η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου. Και η 

καταλληλότητα ενός αλγορίθμου επιβλεπόμενης μάθησης μπορεί να μετρηθεί 

κάνοντας χρήση κάποιων μετρικών αξιολόγησης, οι σημαντικότερες από τις οποίες 

είναι οι εξής [122]: 

 Ορθότητα:                                        

 Ακρίβεια:                                

 Ευαισθησία:                             

 Εξειδίκευση:                              , όπου: 

 

-                   : Το σύνολο των δειγμάτων, που ανήκουν σε μια κλάση 

εξόδου   και ταξινομήθηκαν στην  . 

-                    : Το σύνολο των δειγμάτων, που ανήκουν σε μία κλάση 

εξόδου  , αλλά δεν ταξινομήθηκαν σ’ αυτήν. 

-                   : Το σύνολο των δειγμάτων, που δεν ανήκουν σε μια 

κλάση εξόδου   και δεν ταξινομήθηκαν σε αυτήν. 

- Και                    : Το σύνολο των δειγμάτων που δεν ανήκουν σε μια 

κλάση εξόδου  , αλλά  ταξινομήθηκαν σ’ αυτήν. 

Έχοντας, λοιπόν, αυτά ως βάση ένας ερευνητής μπορεί εύκολα να αξιολογήσει τους 

αλγορίθμους που έχει στην διάθεσή του και να επιλέξει αυτόν, που πληροί με τον 

καλύτερο τρόπο τα κριτήρια και τους περιορισμούς του προς επίλυση προβλήματος. Η 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενη των παραπάνω μετρικών είναι η ορθότητα, η οποία 

εκφράζει το ποσοστό των σωστά κατηγοριοποιημένων δειγμάτων προς το σύνολο των 

προβλέψεων. Ωστόσο, αυτή δεν αποτελεί πάντα το καλύτερο κριτήριο. Υπάρχουν 

προβλήματα, των οποίων η λύση απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια ή ευαισθησία, όπως για 

παράδειγμα, στον ιατρικό τομέα, όπου η ακρίβεια των προβλέψεων πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν καλύτερη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν επιθυμητό ο αλγόριθμος 

που χρησιμοποιείται να κατηγοριοποιεί ως ασθενείς, άτομα, τα οποία δεν πάσχουν από 

καμία ασθένεια. 
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Υπάρχει, όμως, και η περίπτωση, όπου ο αλγόριθμος που έχει επιλεχθεί, να μην 

εμφανίζει τα επιθυμητά ποσοστά σφάλματος. Συνήθως η αντιμετώπιση κάτι τέτοιου 

γίνεται με μια απλή επαναρύθμιση των παραμέτρων του. Αν το πρόβλημα παραμείνει, 

κρίνεται αναγκαία η επιστροφή της όλης διαδικασίας σε προηγούμενο επίπεδο (Εικόνα 

34) και η εξέταση άλλων παραγόντων, όπως είναι η παράλειψη κρίσιμων για τη λύση 

του προβλήματος χαρακτηριστικών ή η μη αποδοτική μείωση των διαστάσεών του.  

Ένας άλλος παράγοντας, που περιγράφεται από τους Japkowicz & Stephen [123], 

αφορά την ύπαρξη ενός μη-ισορροπημένου συνόλου δεδομένων (imbalanced dataset), 

όπου η συχνότητα εμφάνισης μιας ή περισσοτέρων τιμών (κλάσεων ή κατηγοριών) της 

παραμέτρου-εξόδου είναι πολύ μικρή σε σχέση με το σύνολο των εγγραφών. Άλλοι 

λόγοι θα μπορούσαν να είναι η ανάγκη για περισσότερα δεδομένα ή η απλά η ανάγκη 

για χρησιμοποίηση ενός άλλου αλγορίθμου. Γενικότερα πάντως, η επιβλεπόμενη 

ταξινόμηση (supervised classification) αποτελεί έναν από τους πιο μελετημένους 

κλάδους της μηχανικής μάθησης, με εκτεταμένη βιβλιογραφία [124] και αλγορίθμους 

για την επίλυση σχεδόν οποιουδήποτε προβλήματος, όπως είναι τα δέντρα αποφάσεων 

και τα νευρωνικά δίκτυα. 

2.1.1. Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) 

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα του φίλου μας, που του αρέσει το ποδόσφαιρο, ένα 

πιθανό δέντρο απόφασης θα μπορούσε να είναι το εξής: 

 

Εικόνα 33. Παράδειγμα Πιθανού Δέντρου Αποφάσεων 
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“Οπλισμένος”, λοιπόν, με το παραπάνω  δέντρο, αφού σηκωθεί την Κυριακή, το μόνο 

που χρειάζεται να κάνει πλέον, είναι να κοιτάξει τις καιρικές συνθήκες και να 

συμβουλευτεί το δέντρο για την τελική του απόφαση. Για παράδειγμα, έστω ότι 

επικρατεί ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία είναι υψηλή και η υγρασία σε φυσιολογικά 

επίπεδα, τότε ακολουθώντας το αντίστοιχο μονοπάτι, θα οδηγηθεί σε μια απόφαση, 

που στην προκειμένη είναι ότι θα παίξει ποδόσφαιρο (Εικόνα 34). 

 

Εικόνα 34. Παράδειγμα Μονοπατιού ενός Δέντρου Αποφάσεων 

2.1.1.1. Τι είναι λοιπόν ένα Δέντρο Απόφασης; 

Ένα δέντρο απόφασης αποτελεί έναν τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων μέσω μιας 

ιεραρχικής, δενδρικής δομής, με τις εξής ιδιότητες: 

 Κάθε εσωτερικός κόμβος του δέντρου αποτελεί μια παράμετρο-εισόδου του 

συνόλου δεδομένων, που έχει επιλεχθεί από τον εκάστοτε αλγόριθμο ως 

χαρακτηριστικό διάσπασης του δέντρου. 

 Κάθε κλαδί/σύνδεση αποτελεί ένα κατηγόρημα διάσπασης, το οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί στο χαρακτηριστικό διάσπασης (κόμβος-πατέρας) και να διχοτομήσει 

το σύνολο σε δύο ή περισσότερα επιμέρους υποσύνολα. 

 Κάθε φύλλο αποτελεί μια από τις κατηγορίες-στόχους, δηλαδή μία από τις τιμές της 

παραμέτρου-εξόδου του συνόλου δεδομένων. 

 Τα χαρακτηριστικά, που διχοτομούν καλύτερα το σύνολο δεδομένων, βρίσκονται 

υψηλότερα στο δέντρο, με το καλύτερο να βρίσκεται στην ρίζα.  
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 Κάθε εγγραφή ταξινομείται, ξεκινώντας από την ρίζα του δέντρου και 

ακολουθώντας κάποιο από τα διαθέσιμα μονοπάτια με βάση τις τιμές των 

χαρακτηριστικών του. 

 Δεν είναι αναγκαστικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου. 

Ταυτόχρονα, ένα δέντρο αποφάσεων αποτελεί μια λογική αναπαράσταση των κανόνων, 

που υπόκεινται τα δεδομένα ή αλλιώς της γνώσης, που “κρύβεται” μέσα στα δεδομένα. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την λογική, κάθε δυνατό μονοπάτι, ξεκινώντας από την ρίζα 

έως τα φύλλα, αποτελεί και ένα ξεχωριστό, λογικό κανόνα, ο οποίος μπορεί να 

εκφραστεί με την βοήθεια υπό-συνθήκη δηλώσεων (if…then statements), όπως για 

παράδειγμα είναι οι εξής: 

 IF ((Γενικές Συνθήκες == Ηλιοφάνεια) && (Θερμοκρασία == Υψηλή) && (Υγρασία == 

Υψηλή)) THEN (Ποδόσφαιρο == Όχι) 

 IF ((Γενικές Συνθήκες == Συννεφιά) && (Ένταση Ανέμου == Χαμηλή)) THEN 

(Ποδόσφαιρο == Ναι) 

 IF (Γενικές Συνθήκες == Βροχή) THEN (Ποδόσφαιρο == Όχι) 

2.1.1.2. Αλγόριθμοι και Κριτήρια Διάσπασης 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η διχοτόμηση ενός συνόλου δεδομένων γίνεται 

πάντοτε με βάση το καλύτερο για τον εκάστοτε αλγόριθμο χαρακτηριστικό-εισόδου. 

Στην βιβλιογραφία είναι διαθέσιμοι ένα πλήθος αλγορίθμων, που χρησιμοποιούν 

διαφορετικά κριτήρια διάσπασης, όπως είναι το κέρδος πληροφορίας (information 

gain) [125, 126], ο δείκτης GINI (GINI index) [127] και ο DKM [128], οι οποίοι ουσιαστικά 

αποτελούν μετρητές της αν-ομοιογένειας (impurity) των προς-κατασκευή υποσυνόλων. 

2.1.1.2.1. Αλγόριθμος C4.5 και Κέρδος Πληροφορίας 

 

 

 

 

 

Ο αλγόριθμος C4.5 [129] αποτελεί μια νεότερη εκδοχή του γνωστού αλγορίθμου ID3 

[126], ο οποίος κατασκευάζει δέντρα απόφασης από ένα δοθέν σύνολο δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, για κάθε κόμβο του δέντρου ο αλγόριθμος επιλέγει μία παράμετρο ή 

χαρακτηριστικό-εισόδου, η οποία χωρίζει αποδοτικά το σύνολο των δειγμάτων (ή 

εγγραφών) σε δύο υποσύνολα αν το χαρακτηριστικό είναι αριθμητικό (numerical) ή σε 

    υποσύνολα αν το χαρακτηριστικό είναι κατηγορικό (categorical) με   μοναδικές 

τιμές. Το κριτήριο για την επιλογή του καλύτερου χαρακτηριστικού διάσπασης είναι το 

κέρδος πληροφορίας (information gain), το οποίο μετριέται ποσοτικά με την εντροπία 

Περιγραφή Προβλήματος: 

- Παρατηρήσεις – Εγγραφές:    ⃗⃗  ⃗        ⃗⃗⃗⃗             ⃗⃗⃗⃗      

- Στόχος: Κατασκευή μιας       μέσω σταδιακής διάσπασης του συνόλου. 

o Δημιουργία ομοιογενών ομάδων 

o Κριτήριο Διάσπασης / Μέτρησης της Ομοιογένειας: Εντροπία 

 Ελαχιστοποίηση της εντροπίας κάθε υποσυνόλου 
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πληροφορίας (entropy). Η εντροπία ουσιαστικά εκφράζει το μέγεθος της αβεβαιότητας 

σε ένα σύνολο δεδομένων. Άρα, το ζητούμενο σε ένα δέντρο απόφασης είναι ο 

διαχωρισμός του συνόλου εκπαίδευσης σε υποσύνολα, τα οποία θα αντιστοιχούν σε 

όσο το δυνατόν, μικρότερη εντροπία. Επαναλαμβάνοντας αυτήν την διαδικασία, 

χτίζεται σταδιακά το δέντρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή του Αλγορίθμου στο Αρχικό Παράδειγμα: 

 

 

 

 

 

             ∑ |  | | |         

Κέρδος Πληροφορίας: 

,όπου:    υποσύνολο του  , που περιέχει τις εγγραφές του   με τιμή   για το 

χαρακτηριστικό-εισόδου  . 

              (
 
    ⁄ )           (

 
    ⁄ ) 

                                       (    ) 

                 ⁄     (
 
  ⁄ )   

 
  ⁄     (

 
  ⁄ )        

Βήμα 1. Υπολογισμός της συνολικής εντροπίας του συστήματος  , με | |     

- Χαρακτηριστικό εξόδου: Ποδόσφαιρο (Π) 

o Πιθανές Τιμές: “Ναι”, “Όχι” 

o Πιθανότητες Εμφάνισης:           ,            

- Εντροπία Συστήματος: 

Βήμα 2. Υπολογισμός του κέρδους πληροφορίας για κάθε χαρακτηριστικό: 

- 1ο Χαρακτηριστικό: Γενικές Συνθήκες (ΓΣ) 

o Πιθανές Τιμές: “Ηλιοφάνεια”, “Βροχή”, “Συννεφιά” 

o Συχνότητες Εμφάνισης: |            |   , |       | = 5, 

|          |    

Συνέχεια --> 

                    ∑        
 
  ⁄  

 

   

 

Εντροπία: 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων  , το οποίο περιέχει εγγραφές, ήδη 

κατηγοριοποιημένες σε   κλάσεις – κατηγορίες, τότε η εντροπία του συνόλου 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

, όπου    είναι η σχετική συχνότητα εμφάνισης της κλάσης   στο σύνολο  . 
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Βήμα 2. Συνέχεια --> 

o Πόσες φορές έχει παίξει ποδόσφαιρο με ηλιοφάνεια;  

 Από τον Πίνακα 1 προκύπτει: Δύο φορές (2). 

o Άρα ποια η πιθανότητα να παίξει ποδόσφαιρο, δοθέντος της 

ηλιοφάνειας; 

  (            |   )      και  (            |   )      

o Ομοίως: 

  (       |   )      και  (       |   )      

  (          |   )      και  (          |   )      

- Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται η εντροπία για κάθε επιμέρους τιμή 

του χαρακτηριστικού ΓΣ ως προς το χαρακτηριστικό εξόδου Π: 

o  (            )    
 
 ⁄     (

 
 ⁄ )   

 
 ⁄     (

 
 ⁄ )         

o  (       )    
 
 ⁄     (

 
 ⁄ )   

 
 ⁄     (

 
 ⁄ )         

o  (          )    
 
 ⁄     (

 
 ⁄ )   

 
 ⁄     (

 
 ⁄ )     

- Και τελικά το κέρδος πληροφορίας   για το χαρακτηριστικό ΓΣ ισούται με: 

              ((
|            |

| |
)   (            ))  ((

|       |

| |
)  

 (       ))  ((
|          |

| |
)   (          ))        

- Ομοίως και για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά: 

o                

o                

o               

Βήμα 3. Επιλογή Χαρακτηριστικού Διάσπασης: 

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως το κριτήριο για την επιλογή του καλύτερου 

χαρακτηριστικού διάσπασης είναι το κέρδος πληροφορίας και όσο μεγαλύτερο είναι 

τόσο μικρότερη είναι η αβεβαιότητα. Συνεπώς, ως πρώτο χαρακτηριστικό 

διάσπασης επιλέγεται το ΓΣ, το οποίο αποτελεί και την ρίζα του δέντρου, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω: 

Συνέχεια --> 
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2.1.1.2.2. CART (Classification & Regression Trees) και Δείκτης Gini 

Τα δέντρα CART προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον Breiman et al. το 1984 [127] και 

σχεδιάστηκαν ώστε να κατασκευάζουν μόνο δυαδικά δέντρα μόνο. Η κεντρική ιδέα 

Βήμα 3. Συνέχεια --> 

Παρατηρήσεις: 

- ο αρχικός πληθυσμός των 14 εγγραφών-Κυριακών (Κ1, Κ2, ..., Κ14) έχει 

διχοτομηθεί σε 3 υποσύνολα, καθένα από τα οποία διατηρεί τις εγγραφές, 

που έχουν την ίδια τιμή του χαρακτηριστικού-διάσπασης με το κατηγόρημα 

διάσπασης, που εφαρμόστηκε στον κόμβο-πατέρα. 

- Ήδη έχει ήδη δημιουργηθεί ένα φύλλο. Η εντροπία του συγκεκριμένου 

κατηγορήματος είναι μηδενική και συνεπώς δεν υπάρχει καμία 

αβεβαιότητα όσο αναφορά το τελικό αποτέλεσμα. 

Βήμα 4. Επανάληψη της διαδικασίας και κατασκευή του τελικού δέντρου: 

 

Εικόνα 35. Δέντρο Απόφασης - Εφαρμογή του αλγορίθμου C4.5 

Παρατηρήσεις: 

- Οι εντροπίες σε όλα τα φύλλα είναι μηδέν. Άρα δεν υπάρχει πλέον 

αβεβαιότητα και ο αλγόριθμος τερμάτισε. 

- Κατά την κατασκευή του δέντρου δεν είναι αναγκαστικό να 

χρησιμοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά-εισόδου (ανεξάρτητες 

μεταβλητές). Χαρακτηριστικά με ελάχιστο κέρδος πληροφορίας, όπως η 

Θερμοκρασία (Θ), που δεν έχουν να προσφέρουν κάποια επιπλέον 

πληροφορία αποκλείονται από την διαδικασία της διχοτόμησης. 
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λειτουργίας τους βασίζεται στην αναδρομική διχοτόμηση ενός συνόλου δεδομένων, με 

τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε φορά να απομονώνεται από το σύνολο, η ομάδα εκείνη των 

εγγραφών, που να αντιστοιχεί στην πιο συχνά εμφανιζόμενη κλάση ή κατηγορία. 

Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο C4.5 που χρησιμοποιεί ως κριτήριο 

διάσπασης την εντροπία, τα δέντρα CART χρησιμοποιούν τον δείκτη GINI, τον οποίο και 

προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν. Η βέλτιστη διάσπαση βρίσκεται μέσω “άπληστης” 

αναζήτησης μεταξύ όλων των πιθανών σημείων διάσπασης όλων των μεταβλητών. Για 

παράδειγμα, χρειάζονται     αναζητήσεις για   διατεταγμένες, αριθμητικές τιμές 

(ordered numerical values) ενός χαρακτηριστικού και        αναζητήσεις αν το 

χαρακτηριστικό είναι κατηγορικό (categorical variable). Για κάθε ένα από τα νέα 

υποσύνολα η διαδικασία επαναλαμβάνεται, χτίζοντας σταδιακά το δέντρο.   

Ο δείκτης GINI, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1912 από έναν Ιταλό 

στατιστικολόγο και κοινωνιολόγο, ονόματι Corrado Gini, στην εργασία του, "Variability 

and Mutability", αποτελεί ουσιαστικά έναν τρόπο μέτρησης της αν-ομοιγένειας ενός 

συνόλου εγγραφών. Πιο συγκεκριμένα, o δείκτης μετράει πόσες φορές μια τυχαίως 

επιλεχθείσα εγγραφή-δείγμα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί λάθος, αν η 

κατηγοριοποίηση αυτή γίνει με τυχαίο τρόπο. Ταυτόχρονα, υπολογίζεται από το 

άθροισμα των πιθανοτήτων εμφάνισης καθενός από τα επιλεγμένα δείγματα επί την 

πιθανότητα τους να κατηγοριοποιηθούν λάθος, ενώ η τιμή του φτάνει την ελάχιστή της 

τιμή (μηδέν), όταν όλες οι περιπτώσεις σε έναν κόμβο ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα Εφαρμογής 

 

 

 

         ∑  

 

   

            ∑  
 

 

   

 

GINI Index: 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων  , το οποίο περιέχει εγγραφές, ήδη 

κατηγοριοποιημένες σε   κλάσεις – κατηγορίες, τότε ο δείκτης GINI του συνόλου 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

, όπου    είναι η σχετική συχνότητα εμφάνισης της κλάσης   στο σύνολο  . 

Βήμα 1. Εύρεση της κατηγορίας (κλάσης ή τιμής εξόδου), που να αντιστοιχούν οι 

περισσότερες εγγραφές. 

- Από το σύνολο δεδομένων   του Πίνακα 1 προκύπτουν: 

o Σύνολο εγγραφών: | |     

o Χαρακτηριστικό Εξόδου: Ποδόσφαιρο (Π) 

 Πιθανές Τιμές: “Ναι”, “Όχι” 

 Πιθανότητες Εμφάνισης:           ,            

Συνέχεια --> 
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Βήμα 1. Συνέχεια --> 

- Πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή: “Ναι” 

o Στόχος: Απομόνωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εγγραφών με 

τιμή-εξόδου το “Ναι”, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον δείκτη Gini. 

Βήμα 2. Υπολογισμός του δείκτη Gini για κάθε μία από τις τιμές όλων των 

χαρακτηριστικών. 

- 1ο Χαρακτηριστικό: Γενικές Συνθήκες (ΓΣ) 

o Πιθανές Τιμές: “Ηλιοφάνεια”, “Βροχή”, “Συννεφιά” 

o Συχνότητες Εμφάνισης: |            |   , |       | = 5, 

|          |    

o Πόσες φορές έχει παίξει ποδόσφαιρο με ηλιοφάνεια;  

 Από τον Πίνακα 1 προκύπτει: Δύο φορές (2). 

o Άρα ποια η πιθανότητα να παίξει ποδόσφαιρο, δοθέντος της 

ηλιοφάνειας; 

  (            |   )      και  (            |   )      

o Ομοίως: 

  (       |   )      και  (       |   )      

  (          |   )      και  (          |   )      

- Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται ο δείκτης Gini για κάθε επιμέρους τιμή 

του χαρακτηριστικού ΓΣ: 

o      (            )     (
 
 ⁄ )
 

  (  ⁄ )
 

      

o      (       )     (
 
 ⁄ )
 

  (  ⁄ )
 

      

o      (          )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
   

- Ομοίως υπολογίζονται και οι δείκτες για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά: 

o 2ο Χαρακτηριστικό: Θερμοκρασία (Θ) 

      (      )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
     

      (       )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
        

      (       )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
       

o 3ο Χαρακτηριστικό: Υγρασία (Υ) 

      (      )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
        

      (            )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
         

o 4ο Χαρακτηριστικό: Ένταση Ανέμου (ΕΑ): 

      (       )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
     

      (        )     (
 
 ⁄ )
 
  (  ⁄ )

 
       

Συνέχεια --> 
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Βήμα 3. Εύρεση του Βέλτιστου Σημείου Διάσπασης:              

Ο δείκτης Gini για την τιμή “Συννεφιά” του χαρακτηριστικού ΓΣ είναι μηδέν. Αυτό 

σημαίνει ότι όλες οι εγγραφές με αυτή την τιμή στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

αντιστοιχούν σε τιμή εξόδου “Ναι”, καθιστώντας το ένα πιθανό σημείο διάσπασης. 

Ωστόσο, ο πρωταρχικός στόχος των δέντρων CART είναι η δημιουργία υποσυνόλων, 

τα οποία απομονώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες εγγραφές, που να 

αντιστοιχούν στην κυρίαρχη τιμή-εξόδου.  

Με άλλα λόγια, οι τιμές ““Φυσιολογική” του χαρακτηριστικού Υ και “Χαμηλή” του 

χαρακτηριστικού ΕΑ, που απομονώνουν από 6 έγγραφες με τιμή-εξόδου “Ναι”, 

προηγούνται σε σχέση με την “Συννεφιά” του ΓΣ, που αποκόπτει μόνο 4 εγγραφές. 

Μεταξύ αυτών των δύο, λοιπόν, το βέλτιστο σημείο διάσπασης προσφέρει το 

πρώτο, καθώς παρουσιάζει μικρότερη τιμή στον δείκτη Gini (0.2449 έναντι 0.375) 

και συνεπώς δημιουργεί ένα πιο ομοιογενές υποσύνολο.   

Βήμα 4. Επανάληψη της διαδικασίας για κάθε επιμέρους υποσύνολο και κατασκευή 

του τελικού δέντρου: 

 

Εικόνα 36. Classification and Regression Tree (CART) 

Συνέχεια --> 
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2.1.1.2.3. DKM Κριτήριο Διάσπασης 

Το κριτήριο DKM προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Dietterich, Kearns και Mansour 

το 1996 [128, 130] και ουσιαστικά αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της αν-ομοιογένειας 

ενός συνόλου δεδομένων. Μάλιστα, σε περιπτώσεις, όπου το χαρακτηριστικό-εξόδου 

είναι δυαδικό (binary) ο δείκτης DKM παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα. Οι 

συγγραφείς του απέδειξαν, ότι για κάποιο δοθέν ποσοστό ακρίβειας πρόβλεψης 

(prediction accuracy), το εκτιμώμενο μέγεθος του σχηματιζόμενου δέντρου είναι 

μικρότερο από αυτό που κατασκευάζεται από τον αλγόριθμο C4.5 και τα δέντρα CART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

- Τα δέντρα CART είναι δυαδικά δέντρα (binary trees). 

- Κάθε φορά προσπαθούν να αποκόψουν από το σύνολο, την ομάδα των 

εγγραφών με την πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή-εξόδου. 

o Για παράδειγμα, ενώ αρχικά ξεκίνησαν, αποκόπτοντας τα “Ναι”, στο 

δεξί κόμβο του επόμενου επιπέδου, λειτούργησαν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να απομονώσουν τα “Όχι”. 

- Για την εύρεση της βέλτιστης διάσπασης ψάχνουν τα πιθανά σημεία όλων 

των χαρακτηριστικών. 

o Για παράδειγμα, η διχοτόμηση του αριστερού κόμβου του 3ου 

Επιπέδου προέκυψε από την ένωση δύο τιμών του χαρακτηριστικού 

ΓΣ, της “Συννεφιάς” και της ”Ηλιοφάνειας”. 

- Τα φύλλα μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, αρκεί να σχηματιστούν 

ομοιογενείς ομάδες ή ο αλγόριθμος να φτάσει σε κάποιο δοθέν κριτήριο 

τερματισμού, όπως είναι το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα ή ο ελάχιστος 

αριθμός ατόμων σε ένα κόμβο. 

          √           

DKM Criterion: 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων  , το οποίο περιέχει εγγραφές, ήδη 

κατηγοριοποιημένες σε   κλάσεις – κατηγορίες, τότε ο δείκτης DKM του συνόλου 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

, όπου    είναι η σχετική συχνότητα εμφάνισης της κλάσης   στο σύνολο  . 

                     ∑ |  | | |           

DKM Gain: 

,όπου:    υποσύνολο του  , που περιέχει τις εγγραφές του   με τιμή   για το 

χαρακτηριστικό-εισόδου  . 
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Ένας αλγόριθμος, βασισμένος στο κριτήριο    , σχεδιασμένος  για την δημιουργία 

δυαδικών δέντρων, θα μπορούσε να είναι ο εξής: 

1. Βρες το χαρακτηριστικό με το μεγαλύτερο        . 

2. Βρες την τιμή αυτού του χαρακτηριστικού, που φέρει τον μικρότερο      

δείκτη. 

3. Δημιούργησε 2 νέους κόμβους, παιδιά του προηγούμενου: 

a. Στον ένα τοποθέτησε όλες τις εγγραφές με τιμή-χαρακτηριστικού αυτή 

που βρήκες προηγουμένως. 

b. Στον άλλο τοποθέτησε όλες τις υπόλοιπες. 

4.  Για κάθε νέο κόμβο επανέλαβε την διαδικασία, μέχρις ότου όλες οι εγγραφές 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία ή επιτευχθεί κάποιο κριτήριο τερματισμού. 

Παράδειγμα Εφαρμογής 

 
Ως δεδομένα λαμβάνονται αυτά του Πίνακα 1 (σελ. 39), καθώς και οι διάφορες 

πιθανότητες εμφάνισης των τιμών των μεταβλητών, όπως υπολογίστηκαν στα 

προηγούμενα παράδειγμα. 

Βήμα 1. Υπολογισμός του δείκτη DKM για ολόκληρο το σύνολο  . 

-           √                  √
 
  ⁄   
 
  ⁄         

Βήμα 2. Υπολογισμός του δείκτη DKM για κάθε τιμή κάθε χαρακτηριστικού. 

- Χαρακτηριστικό: Γενικές Συνθήκες (ΓΣ) 

o    (            )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄         

o    (       )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄         

o    (          )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄    

- Χαρακτηριστικό: Θερμοκρασία (Θ) 

o    (      )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄    

o    (       )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄         

o    (       )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄        

- Χαρακτηριστικό: Υγρασία (Υ) 

o    (      )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄         

o    (            )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄         

Συνέχεια --> 
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Βήμα 2. Συνέχεια --> 

- Χαρακτηριστικό: Ένταση Ανέμου (ΕΑ) 

o    (       )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄    

o    (        )      √
 
 ⁄   
 
 ⁄        

Βήμα 3. Υπολογισμός του κέρδους για κάθε χαρακτηριστικό. 

-                        ∑
|   |

| |

 
                     

|            |

| |
    (            )  

|          |

| |
    (          )  

 
|       |

| |
    (       )         (

 

  
       )   (

 

  
       )  

(
 

  
  )          

- Ομοίως: 

o                     

o                     

o                      

- Άρα, το χαρακτηριστικό με το μεγαλύτερο κέρδος, που επιλέγεται για να 

διασπάσει το σύνολο είναι το ΓΣ. 

Βήμα 4. Υπολογισμός του κατηγορήματος διάσπασης. 

Εύρεση της ακριβής τιμής του χαρακτηριστικού ΓΣ, με τον μικρότερο δείκτη DKM και 

συνεπώς με την προοπτική κατασκευής του πιο ομοιογενούς υποσυνόλου. 

- Από Βήμα 2: Η βέλτιστη διάσπαση επιτυγχάνεται από την τιμή “Συννεφιά”. 

- Άρα η πρώτη διχοτόμηση θα είναι ως εξής: 

 

Βήμα 5. Επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας για κάθε έναν από τους κόμβους-

παιδιά, που δεν είναι φύλλα και κατασκευή του τελικού δέντρου, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 37: 

         Συνέχεια --> 

             

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.4. Τελικά, παίζουν κάποιο ρόλο τα Κριτήρια Διάσπασης; 

Με βάση τα προαναφερθείσα παραδείγματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Μια μικρή 

διαφορά έγκειται στο μέγεθος του δέντρου. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται κατά ένα μέρος 

και από τον τρόπο λειτουργίας του εκάστοτε αλγορίθμου. Για παράδειγμα, αν στο 

τελευταίο δέντρο ο αλγόριθμος που είχε εφαρμοστεί, έκανε τις διασπάσεις απλά με 

βάση το καλύτερο κριτήριο, όπως και ο αλγόριθμος C4.5, τότε το δέντρο που θα 

προέκυπτε θα ήταν ολόιδιο με αυτό του C4.5. Από την άλλη, το γεγονός ότι όλα 

πετυχαίνουν την ίδια ακρίβεια πρόβλεψης, καθώς όλα καταλήγουν σε πλήρως 

ομοιογενής ομάδες, μπορεί να οδηγήσει εύκολα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 

αξιοσημείωτες διαφορές. Και πράγματι, όταν ένα δοθέν σύνολο δεδομένων είναι μικρό 

και εύκολα μπορούν να κατασκευαστούν εξαιρετικά ακριβείς δέντρα, τότε η επιλογή 

του κριτηρίου δεν παίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο [131, 132, 133, 134]. 

Βήμα 5. Συνέχεια --> 

 

Εικόνα 37. Δέντρο Απόφασης - Εφαρμογή του κριτηρίου DKM 
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Κάτι τέτοιο, όμως, παύει να ισχύει σε περιπτώσεις, που αφορούν την ανάλυση μεγάλου 

όγκου δεδομένων [135], πολλές φορές με εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια 

εγγραφές. Τότε, η διαφορά μεταξύ της επιλογής ενός κριτηρίου από ένα άλλο, μπορεί 

να σημαίνει την επιτυχία από την καταστροφή μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού. Όταν 

κάποιος προσπαθεί να ανιχνεύσει οικονομικές απάτες (fraud detection), να 

αναγνωρίσει έναν δανειστή ο οποίος πρόκειται να κηρύξει πτώχευση τον επόμενο 

χρόνο, να αναζητήσει μια στοχευόμενη ομάδα καταναλωτών για κάποια διαφημιστική 

καμπάνια ή να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα του πραγματικού  κόσμου, που δεν 

παρουσιάζουν ποσοστά ακρίβειας μεγαλύτερα του 90%, τότε το κριτήριο διάσπασης, 

που επιλέγεται, επηρεάζει την ακρίβεια του αποτελέσματος και ουσιαστικά την αξία 

του ίδιου του δέντρου. 

Ακόμα και αν διαφορετικά κριτήρια διάσπασης αποδίδουν εξίσου ακριβείς ταξινομητές, 

οι διαφορές μεταξύ αυτών μπορεί να εξακολουθούν να έχουν σημασία. Μπορεί, για 

παράδειγμα να παίζει ρόλο ο τρόπος, που κατανέμεται το σφάλμα μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών-κλάσεων. Ακόμα και αν δύο δέντρα εμφανίζουν παρόμοια 

ποσοστά συνολικού σφάλματος, μπορεί η μία κατηγορία να είναι πιο σημαντική έναντι 

των άλλων. Ή μπορεί, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, κάποια άλλη μετρική 

αξιολόγησης, όπως είναι η ευαισθησία ή η ακρίβεια, να παίζει μεγαλύτερο ρόλο έναντι 

των άλλων.  

Η καλύτερη, λοιπόν, απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, δοθέντος ενός συνόλου 

δεδομένων, είναι η σύγκριση διαφορετικών τεχνικών και κριτηρίων και η επιλογή 

αυτού, που ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαιτερότητες του προβλήματος [136]. Όπως ορίζει 

και το “No-Free Lunch” θεώρημα [137], κανείς δεν πρέπει πάντα να βασίζεται 

αποκλειστικά και μόνο σε έναν κανόνα. Διαφορετικά κριτήρια “μεγαλώνουν” δέντρα, 

τα οποία μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ ως προς την χρησιμότητά τους, την ερμηνεία 

και την κατανόηση των δεδομένων. Εκτός αυτού, η πειραματική αξιολόγηση και 

ανάλυση αποτελεί πάντοτε μια ορθή επιλογή. 

2.1.1.3. Κριτήρια Τερματισμού 

Η διαδικασία της ανάπτυξης ενός δέντρου συνεχίζει μέχρις ότου ενεργοποιηθεί κάποιος 

από τους κανόνες τερματισμού, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 

- Όλες οι εγγραφές ενός κόμβου ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Ο κόμβος είναι 

πλήρως ομοιογενής. 

- Το μέγιστο βάθος στο δέντρο έχει επιτευχθεί. 

- Ο αριθμός των εγγραφών σε έναν προς-δημιουργία κόμβο είναι μικρότερος από 

τον ελάχιστο, επιτρεπτό αριθμό εγγραφών στον κόμβο-πατέρα. 

- Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών σε έναν κόμβο έχει επιτευχθεί. 

- Το καλύτερο κριτήριο διάσπασης έχει τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από ένα 

ορισμένο όριο. 
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2.1.1.4. Πλεονεκτήματα Δέντρων Αποφάσεων 

Η αυτόματη κατασκευή δέντρων αποφάσεων από τα δεδομένα αποτελεί ένα “όπλο” 

στα χέρια των επιστημόνων στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να επιλύσουν 

προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Η αποτελεσματικότητά τους μπορεί ευθέως να 

συγκριθεί με άλλες μεθόδους εξερεύνησης δεδομένων, αλλά και με την ανθρώπινη 

πραγματογνωμοσύνη και εξειδίκευση. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζουν είναι τα εξής: 

- Η ικανότητα απόκτησης γνώσεων μέσω ήδη κατηγοριοποιημένων δεδομένων, 

περιορίζει την ανάγκη για χρήση κάποιου εξειδικευμένου ανθρώπινου 

παράγοντα. 

- Η ιεραρχική διχοτόμηση των δεδομένων συνεπάγεται καλύτερη αξιοποίηση των 

υφιστάμενων χαρακτηριστικών, καθώς και ελαχιστοποίηση της ανάγκης για 

υπολογιστικούς πόρους. 

- Η διχοτόμηση των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω απλών, εύκολων στην 

κατανόηση δοκιμών, η σημασιολογία των οποίων είναι και διαισθητικά σαφής 

στους ειδικούς του χώρου. 

- Πετυχαίνεται μείωση του όγκου των δεδομένων, μέσω της μετατροπής τους σε 

μια πιο συμπαγή μορφή κανόνων, η οποία διατηρεί τα βασικά τους 

χαρακτηριστικά, παρέχοντας ταυτόχρονα μια ακριβής περίληψη. 
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2.1.2. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks) 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ανήκουν κατά πλειοψηφία στον ευρύτερο τομέα της 

επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης (υπάρχουν και τα Self-Organizing Maps ή αλλιώς 

Kohonen Networks [138, 139], τα οποία αποτελούν εργαλεία της μη-επιβλεπόμενης 

μάθησης) και συνιστούν στατιστικά, υπολογιστικά μοντέλα δεδομένων, σκοπός των 

οποίων είναι η αντιστοίχηση, με όσο το δυνατόν μικρότερο σφάλμα, των διανυσμάτων-

εισόδου   στις διάφορες τιμές-εξόδου  . Σε αντίθεση με τα δέντρα αποφάσεων, τα 

οποία δημιουργούν μια συμβολική, διαισθητικά σαφής αναπαράσταση της λύσης του 

εκάστοτε προβλήματος, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα κατασκευάζουν πιο αφηρημένες, 

μη-συμβολικές αναπαραστάσεις, καθιστώντας την ερμηνεία τους μια αρκετά πιο 

δύσκολη υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Κεντρική Ιδέα και Βιολογικά Κίνητρα 

Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας γύρω από τα νευρωνικά δίκτυα ήταν η κατανόηση 

και η μοντελοποίηση της λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου ως διαμεσολαβητή 

[  ⃗⃗  ⃗  (                  )   ]  

[  ⃗⃗⃗⃗  (                  )   ]  

    

[  ⃗⃗⃗⃗  (                  )   ] 

Περιγραφή Προβλήματος: 

- Δεδομένα: Έστω ένα δοθέν σύνολο δεδομένων μεγέθους    , με   ήδη 

κατηγοριοποιημένες εγγραφές και   μεταβλητές. 

 Η κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια εγγραφή, η οποία αποτελείται από 

ένα διάνυσμα-εισόδου   ⃗⃗⃗     ,     στοιχείων και μία τιμή-εξόδου 

    , όπου:          . 

 Η κάθε στήλη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ή μια μεταβλητή του 

προβλήματος. 

 Συνήθως το χαρακτηριστικό-εξόδου ή εξαρτημένη μεταβλητή ή 

επιθυμητή έξοδος βρίσκεται στην τελευταία στήλη. 

 Άρα οι εγγραφές είναι της μορφής:  

- Στόχος: Κατασκευή μιας συνάρτησης      , η οποία: 

 Αντιστοιχεί τα παρατηρούμενα διανύσματα-εισόδου   στις αντίστοιχες 

τιμές-εξόδου  .  

 Ελαχιστοποιεί το σφάλμα της κατηγοριοποίησης μελλοντικών μη-

κατηγοριοποιημένων εγγραφών. 

- Τρόπος Επίτευξης: 

 Διαμόρφωση (configuration) ενός νευρωνικού δικτύου, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται η ποσότητα   ‖     
 ‖ , όπου    είναι η 

επιθυμητή έξοδος και   
  η κάθε φορά παραγόμενη έξοδός του δικτύου. 
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μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντος (ερεθισμάτων) και των διαφόρων εσωτερικών 

καταστάσεων του ίδιου του οργανισμού. Βασικό, δομικό στοιχείο αυτού είναι ο 

νευρώνας. Κάθε βιολογικός νευρώνας, αποτελούμενος κατά βάση από κανάλια 

εισόδου και μία έξοδο, όπως είναι οι δενδρίτες (dendrites) και ο άξονας (axon) 

αντίστοιχα (Εικόνα 38), συνιστά ένα αυτόνομο κύτταρο, εξειδικευμένο στην μετάδοση, 

την επεξεργασία και την αποθήκευση της πληροφορίας [140]. 

 

Εικόνα 38. Αναπαράσταση ενός Βιολογικού Νευρώνα 

Πιο συγκεκριμένα, ένας νευρώνας δέχεται σήματα, μέσω των συνάψεων (synapses), 

που συναντώνται στους δενδρίτες, ενώ στέλνει σήματα μέσω του άξονα. Μία σύναψη 

μπορεί να είναι είτε διεγερτική (excitatory), είτε ανασταλτική (inhibitory), ανάλογα με 

την διαπερατότητά της, ενισχύοντας ή περιορίζοντας αντίστοιχα την ισχύ του 

διερχόμενου σήματος. Ένας νευρώνας μπορεί να δεχθεί σήματα από πολλές συνάψεις 

ταυτόχρονα, τα οποία αφού προσθέσει, καθορίζει το επίπεδο της διέγερσής του. Αν η 

συνολική ένταση φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο (threshold), ο νευρώνας 

ενεργοποιείται και στέλνει ένα σήμα διαμέσου του άξονα, διασφαλίζοντας την 

περαιτέρω διάδοση της εν λόγω πληροφορίας.  

Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους, τόσο η διαπερατότητα των συνάψεων, όσο και τα 

εσωτερικά όρια κάθε νευρώνα προσαρμόζονται ανάλογα με την συχνότητα διέλευσης 

των σημάτων. Κοινώς, αν ο νευρώνας χρησιμοποιείται συχνά, το εσωτερικό όριο 

μειώνεται, ώστε να καταστεί η διέλευση πιο εύκολη, ενώ αντίθετα αυξάνεται όσο 

μειώνεται η συχνότητα χρήσης του νευρώνα. Αυτό αντιπροσωπεύει και την ικανότητα 

των νευρώνων να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Συνυπολογίζοντας δε το γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιλαμβάνει περί τα 

100.000.000.000 νευρώνες, καθένας από τους οποίους μπορεί να συνάψει συνδέσεις 

με περίπου 5.000 άλλους νευρώνες, γίνεται εύκολα αντιληπτή η πηγή της 

εφευρετικότητας, της προσαρμοστικότητας και της ικανότητας του ανθρώπου να δίνει 

λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα. Αν και η πολυπλοκότητα και το μέγεθος των 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί (ακόμα) με 
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τα παραπάνω μεγέθη, η λογική της λειτουργίας τους είναι παρόμοια με αυτή των 

βιολογικών νευρωνικών δικτύων. 

2.1.2.2. Ο Νευρώνας των McCulloch & Pitts (MCP Neuron) 

Το 1943, ένας νευροφυσιολόγος και ένας επιστήμονας της λογικής, οι Warren 

McCulloch (1898-1969) και Walter Pitts (1923-1969) αντίστοιχα, στην προσπάθειά τους 

να κατανοήσουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος αναπαράγει λύσεις σε πολύπλοκα 

προβλήματα χρησιμοποιώντας ένα πλήθος βασικών, δομικών στοιχείων, ανέπτυξαν ένα 

αρκετά απλό μαθηματικό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και τον πρώτο 

τεχνητό νευρώνα [141, 142] (Εικόνα 39). Το μοντέλο αυτό περιγράφει έναν νευρώνα ως 

μια δυαδική μονάδα επεξεργασίας, όπου τόσο οι είσοδοι, όσο η έξοδος είναι της 

μορφής:                                      . Ταυτόχρονα, καθεμία από τις 

εισόδους φέρει ένα μοναδιαίο βάρος, το οποίο μπορεί να είναι είτε διεγερτικό (θετικό), 

είτε ανασταλτικό (αρνητικό) και παίζει τον ρόλο της διαπερατότητας των συνάψεων 

ενός βιολογικού νευρώνα. Τέλος, η έξοδος ελέγχεται από μια βηματική συνάρτηση 

ενεργοποίησης (step function) και ενεργοποιείται (στέλνει 1) μόνο αν το άθροισμα των 

γινομένων κάθε εισόδου επί τo αντίστοιχο βάρος είναι μεγαλύτερο ενός σταθερού 

(fixed) εσωτερικού ορίου (threshold). 

 

Εικόνα 39. Αναπαράσταση ενός MCP Νευρώνα 

2.1.2.2.1. Περιγραφή Μαθηματικού Μοντέλου 

Με βάση τα παραπάνω και δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων, όπως περιγράφεται 

στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 55), με   εγγραφές και   μεταβλητές, με την μόνη 

διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση όλες οι μεταβλητές είναι δυαδικές, η λειτουργία 

ενός MCP Νευρώνα μπορεί να περιγραφτεί ως εξής (Εικόνα 40): 

1. Είσοδος: Σε κάθε επανάληψη ο νευρώνας δέχεται ως είσοδο το διάνυσμα-

εισόδου    κάποιας από τις   εγγραφές του συνόλου, έστω: 

  ⃗⃗⃗                           , όπου:                           

              , με       και          . 
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2. Βάρη: Σε κάθε είσοδο αντιστοιχεί ένα μοναδιαίο βάρος, έστω: 

                         , καθένα από τα οποία μπορεί να είναι είτε θετικό 

(  ), είτε αρνητικό (  ), με  ⃗⃗                              να αποτελεί 

το διάνυσμα βαρών του νευρώνα. 

3. Συνολική Είσοδος: Σε κάθε επανάληψη η συνολική είσοδος    του νευρώνα 

ισούται με το άθροισμα των γινομένων της κάθε εισόδου επί τα αντίστοιχα 

βάρη τους: 

     ⃗⃗⃗    ⃗⃗   ∑              

 

   

                                

4. Έξοδος: Η έξοδος του νευρώνα ισούται με:          
       , όπου: 

a.      είναι μια βηματική συνάρτηση ενεργοποίησης και ισούται με: 

i.                             

ii.                , όπου           

 

Εικόνα 40. Αναπαράσταση της Εσωτερικής Λειτουργίας ενός MCP Νευρώνα 

 

Εικόνα 41. Βηματική Συνάρτηση (Step Function) 

Σημειώσεις: 

- Το   παίζει τον ρόλο της μετακίνησης του ορίου απόφασης πάνω στον άξονα 

των  , ο οποίος αποτελεί έναν γραμμικό συνδυασμό των ανεξάρτητων 

μεταβλητών του προβλήματος. 

- Ουσιαστικά, ένας MCP Νευρώνας κατασκευάζει ένα απλό υπερ-επίπεδο 

(hyperplane), το οποίο διαχωρίζει γραμμικά τον διανυσματικό χώρο του 

προβλήματος. 
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2.1.2.2.2. Επίλυση Γραμμικά Διαχωρίσιμων Προβλημάτων 

Υλοποίηση της Λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης AND 

Έστω το τμήμα ενός τραπεζικού συστήματος, που είναι υπεύθυνο για την δανειοδότηση 

φυσικών προσώπων. Πολιτική του συγκεκριμένου τμήματος είναι ο δανεισμός μόνο 

εκείνων, οι οποίοι λαμβάνουν ένα εισόδημα και ταυτόχρονα φέρουν κάποιο 

περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους, απορρίπτοντας συμπληρωματικά όλους τους 

υπολοίπους. Καθένα από τα κριτήρια αυτά αποτελεί και ένα χαρακτηριστικό-εισόδου ή 

μία ανεξάρτητη μεταβλητή, απαντάει στα αντίστοιχα ερωτήματα με “Ναι” ή “Όχι” 

(       ), ενώ φέρει την ίδια βαρύτητα ως προς την συνολική είσοδο (το αντίστοιχο 

βάρος ισούται με 1). Έστω, επίσης, ότι υπάρχουν 4 υποψήφιοι δανειολήπτες, καθένας 

από τους οποίους αντιστοιχεί σε μία από τις 4 (  ) πιθανές δυάδες-εισόδου.  

∑                  

 

   

 

Γραμμική Διαχωρισιμότητα (Linear Separability): 

Ένα πρόβλημα   διαστάσεων (      ανεξάρτητων μεταβλητών) είναι γραμμικά 

διαχωρίσιμο αν υπάρχει κάποιο υπερ-επίπεδο (hyperplane)     διαστάσεων της 

μορφής: 

, τέτοιο ώστε να διαχωρίζει πλήρως το συνόλου των δεδομένων σε δύο διακριτές 

κατηγορίες (Εικόνα 42). 

Σημειώσεις: 

- Το διάνυσμα βαρών  ⃗⃗                              αντιστοιχεί στους 

συντελεστές του υπερ-επιπέδου διαχωρισμού. 

- Ένας MCP Νευρώνας μπορεί να βρίσκει λύση μόνο σε γραμμικά 

διαχωρίσιμα προβλήματα. 

 

Εικόνα 42. Γραμμικός Διαχωρισμός – Υπερ-επίπεδα 
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Στόχος είναι η κατασκευή ενός MCP Νευρώνα, ο οποίος δεχόμενος κάθε φορά τα 

χαρακτηριστικά κάποιου υποψηφίου, να απαντάει αυτόματα στο ερώτημα της 

αποδοχής ή όχι (       ) του αντίστοιχου αιτήματος δανειοδότησης. Με βάση αυτά, τα 

δεδομένα του προβλήματος μπορούν να συνοψιστούν στον παρακάτω πίνακα, ο 

οποίος αποτελεί και μια αναπαράσταση της λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης AND: 

Πίνακας 2. Λειτουργία μιας Λογικής Πύλης AND 

Εγγραφή/ 

Δείγμα 

Χαρακτηριστικά-Εισόδου/ 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Χαρακτηριστικό Εξόδου/ 

Εξαρτημένη Μεταβλητή 

Δανειολήπτης Εισόδημα Περιουσιακά Στοιχεία Αποδοχή Αιτήματος 

No.  1 1 1 1 

No. 2 0 1 0 

No. 3 1 0 0 

No. 4 0 0 0 

 

Το μόνο που απαιτείται, πλέον, για την κατασκευή του νευρώνα είναι η εύρεση κάποιας 

τιμής του ορίου, που να διαχωρίζει κατάλληλα τον χώρο τον δεδομένων, 

απομονώνοντας τον πρώτο υποψήφιο από τους υπολοίπους. Σύμφωνα με τον ορισμό 

του νευρώνα, η συνολική είσοδος ισούται με το άθροισμα των γινομένων κάθε 

επιμέρους εισόδου επί το αντίστοιχο βάρος. Άρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου 

τα βάρη ισούνται με  , η συνολική είσοδος για τον πρώτο υποψήφιο θα είναι 

        , για τον δεύτερο         , όσο και τον τρίτο          και 

για τον τέταρτο         .  

Συνεπώς, ο επιθυμητός διαχωρισμός (Εικόνα 43) μπορεί να επιτευχθεί για οποιαδήποτε 

τιμή ορίου μεγαλύτερη του ένα και μικρότερη ή ίση του δύο        . Αν, για 

παράδειγμα,    , προκύπτει ο παρακάτω αντιπροσωπευτικός πίνακας της 

λειτουργίας του νευρώνα: 

Πίνακας 3. MCP Νευρώνας – Υλοποίηση της λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης AND 

Εγγραφή        
             

       
             

              

Υποψήφιος 

Δανειολήπτης 

Εισόδημα? Περιουσιακό 

Στοιχείο? 

Σύνολο

? 

     ? Αποδοχή 

Αιτήματος? 

No. 1 1 1 2 1 1 

No. 2 0 1 1 0 0 

No. 3 1 0 1 0 0 

No. 4 0 0 0 0 0 
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Εικόνα 43. Γεωμετρική Αναπαράσταση της Λειτουργίας ενός MCP Νευρώνα για εσωτερικό 
όριο Τ=2 

Παρατηρήσεις: 

- Πάνω και δεξιά του υπερ-επιπέδου κατηγοριοποιούνται οι υποψήφιοι, που 

πληρούν ταυτόχρονα και τα δύο κριτήρια 

- Κάτω και αριστερά κατηγοριοποιούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν είτε 

ένα, είτε κανένα από τα δύο κριτήρια. 

Υλοποίηση της Λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης OR 

Έστω τώρα μια άλλη τράπεζα, η οποία ακολουθεί μια πιο ελαστική πολιτική, 

δανείζοντας οποιονδήποτε, ο οποίος είτε λαμβάνει κάποιο εισόδημα, είτε φέρει κάποιο 

περιουσιακό στοιχείο, απορρίπτοντας μόνο αυτούς, που δεν πληρούν κανένα από τα 

συγκεκριμένα κριτήρια. Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας μιας 

λογικής πύλης OR και τα δεδομένα της μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Πίνακας 4. Λειτουργία μιας Λογικής Πύλης OR 

Εγγραφή/ 

Δείγμα 

Χαρακτηριστικά-Εισόδου/ 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Χαρακτηριστικό Εξόδου/ 

Εξαρτημένη Μεταβλητή 

Δανειολήπτης Εισόδημα Περιουσιακά Στοιχεία Αποδοχή Αιτήματος 

No.  1 1 1 1 

No. 2 0 1 1 

No. 3 1 0 1 

No. 4 0 0 0 

 

Ο τελικός στόχος και εδώ είναι η κατασκευή ενός MCP Νευρώνα, ο οποίος αυτή τη 

φορά θα απομονώνει τον τελευταίο υποψήφιο από τους υπολοίπους. Παρατηρώντας 

τα δεδομένα και ακολουθώντας την ίδια λογική με προηγουμένως, ο επιθυμητός 

διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί για οποιαδήποτε τιμή ορίου μεγαλύτερη του 

μηδενός και μικρότερη ή ίση του ένα (     ). Αν για παράδειγμα    , 

προκύπτουν ο παρακάτω πίνακας λειτουργίας του (Πίνακας 5), καθώς και η γεωμετρική 

απεικόνιση του αντίστοιχου διαχωρισμού (Εικόνα 44): 
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Πίνακας 5. MCP Νευρώνας – Υλοποίηση της λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης OR 

Εγγραφή        
             

       
             

              

Υποψήφιος 

Δανειολήπτης 

Εισόδημα? Περιουσιακό 

Στοιχείο? 

Σύνολο

? 

     ? Αποδοχή 

Αιτήματος? 

No. 1 1 1 2 1 1 

No. 2 0 1 1 1 1 

No. 3 1 0 1 1 1 

No. 4 0 0 0 0 0 

 

 

Εικόνα 44. Γεωμετρική Αναπαράσταση της Λειτουργίας ενός MCP Νευρώνα για εσωτερικό 
όριο Τ=1 

Παρατηρήσεις: 

- Πάνω και δεξιά του υπερ-επιπέδου κατηγοριοποιούνται οι υποψήφιοι, που 

πληρούν έστω ένα από τα κριτήρια. 

- Κάτω και αριστερά κατηγοριοποιούνται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν κανένα 

κριτήριο. 

Χρήση Ανασταλτικών Βαρών 

Μέχρις στιγμής έχει γίνει αναφορά μόνο σε εισόδους, που φέρουν θετικά βάρη. 

Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και η χρήση αρνητικών, ανασταλτικών βαρών. Για 

παράδειγμα, έστω μία τράπεζα, η οποία αξιολογεί τους υποψήφιους δανειολήπτες της 

βασιζόμενη σε δύο κριτήρια: α) το εισόδημα και β) την ύπαρξη άλλων δανειακών 

υποχρεώσεων. Από την μία, η πλήρωση του πρώτου κριτηρίου παίζει έναν θετικό ρόλο 

ως προς την τελική απόφαση. Από την άλλη όμως, η επιβεβαίωση του δεύτερου 

κριτηρίου αποτελεί έναν αρνητικό παράγοντα, ο οποίος με κάποιο τρόπο είναι 

απαραίτητο να ενσωματωθεί στην διαδικασία λήψης της απόφασης. Η λύση σε αυτό 

δίνεται με την βοήθεια αρνητικών, ανασταλτικών βαρών (-1). Έστω, λοιπόν, τέσσερις 

υποψήφιοι, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε μία από τις τέσσερις πιθανές 

δυάδες-εισόδου (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6. Παράδειγμα χρήσης Ανασταλτικών Βαρών 

Εγγραφή         
             

       
             

  

Υποψήφιος 

Δανειολήπτης 

Εισόδημα? Άλλες Δανειακές 

Υποχρεώσεις? 

Συνολική Είσοδος? 

No. 1 1 1 (1 * 1) + (-1 * 1) = 0 

No. 2 0 1 (1 * 0) + (-1 * 1) = -1 

No. 3 1 0 (1 * 1) + (-1 * 0) = 1 

No. 4 0 0 (1 * 0) + (-1 * 0) = 0 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα, η τράπεζα θα μπορούσε να μεταβάλλει την στρατηγική της, 

τροποποιώντας απλά το όριο της απόφασης. Για παράδειγμα, θέτοντας ένα όριο ίσο με 

ένα (Τ=1), ο MCP Νευρώνας θα έδινε έξοδο αποδοχής (“1”) μόνο σε ιδιώτες, οι οποίοι 

φέρουν κάποιο εισόδημα χωρίς να έχουν άλλες δανειακές υποχρεώσεις, 

απορρίπτοντας συμπληρωματικά όλους τους υπολοίπους (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7. Εφαρμογή MCP Νευρώνα – Χρήση Ανασταλτικών Βαρών 

Εγγραφή         
             

       
             

              

Υποψήφιος 

Δανειολήπτης 

Εισόδημα? Άλλες Δανειακές 

Υποχρεώσεις? 

Σύνολο

? 

     ? Αποδοχή 

Αιτήματος? 

No. 1 1 1 0 0 0 

No. 2 0 1 -1 0 0 

No. 3 1 0 1 1 1 

No. 4 0 0 0 0 0 

 

Από την άλλη, θέτοντας ένα όριο ίσο με το μηδέν (Τ=0), ο νευρώνας θα απέρριπτε μόνο 

εκείνους, οι οποίοι έχουν δανειακές υποχρεώσεις χωρίς να λαμβάνουν κάποιο 

εισόδημα, αποδεχόμενος συμπληρωματικά όλους τους υπολοίπους (Πίνακας 8). 

Πίνακας 8. Εφαρμογή MCP Νευρώνα – Χρήση Ανασταλτικών Βαρών (2) 

Εγγραφή         
             

       
             

              

Υποψήφιος 

Δανειολήπτης 

Εισόδημα? Άλλες Δανειακές 

Υποχρεώσεις? 

Σύνολο

? 

     ? Αποδοχή 

Αιτήματος? 

No. 1 1 1 0 1 1 

No. 2 0 1 -1 0 0 

No. 3 1 0 1 1 1 

No. 4 0 0 0 1 1 
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Βάρη με Τιμές στο Σύνολο   των Πραγματικών Αριθμών 

Σε αντίθεση με τα μοναδιαία, κατά απόλυτη τιμή βάρη, που έχουν χρησιμοποιηθεί έως 

τώρα, η πλειοψηφία των περιπτώσεων στον πραγματικό κόσμο αφορά προβλήματα, 

όπου η κάθε είσοδος φέρει και ένα διαφορετικό βάρος, επηρεάζοντας αντίστοιχα το 

τελικό αποτέλεσμα. Αν και το συγκεκριμένο βήμα, της χρήσης βαρών με πραγματικούς 

αριθμούς, δεν πραγματοποιήθηκε από τους McCulloth & Pitts, αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα συστατικά των σύγχρονων, νευρωνικών δικτύων και απαραίτητο στοιχείο 

για την συνέχεια του κεφαλαίου.  

Έστω, για παράδειγμα, ένας MCP Νευρώνας με δύο εισόδους. Το τι εκπροσωπούν οι 

είσοδοι δεν παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα 

μπορούσαν να είναι δύο αισθητήρες κάποιου συστήματος πυρόσβεσης ή ενός 

μετεωρολογικού σταθμού, δύο σημαντικές μεταβλητές για την ανίχνευση κάποιας 

οικονομικής απάτης ή δύο χαρακτηριστικά καταναλωτών για την διαφημιστική 

προώθηση ενός προϊόντος. Οτιδήποτε παράγει δεδομένα και έχει ως ζητούμενο, 

κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή, η ανάλυση της οποίας έχει κάποιο νόημα, θα μπορούσε 

να αποτελεί και δυνητική είσοδο όχι μόνο ενός MCP Νευρώνα, αλλά και ενός τεχνητού 

νευρώνα γενικότερα.  

Έστω, λοιπόν, δύο δυαδικές, ανεξάρτητες μεταβλητές    και   , με αντίστοιχα βάρη 

            και             , και   η συνολική είσοδος, όπως συνοψίζεται και 

στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 9. Βάρη με τιμές στο   

 
Εγγραφή 

        
               

       
               

  

  ?   ? Συνολική Είσοδος? 

No. 1 1 1 (0.5 * 1) + (-0.3 * 1) = 0.2 

No. 2 1 0 (0.5 * 1) + (-0.3 * 0) = 0.5 

No. 3 0 1 (0.5 * 0) + (-0.3 * 1) = -0.3 

No. 4 0 0 (0.5 * 0) + (-0.3 * 0) = 0 

 

Με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα, η έξοδος του νευρώνα ουσιαστικά 

εξαρτάται από την επιλογή του  . Αν για παράδειγμα      , τότε όλες οι εγγραφές, οι 

οποίες φέρουν συνολική είσοδο      , απομονώνονται πλήρως από το υπόλοιπο 

σύνολο. Αν το όριο τροποποιηθεί, αυτόματα αλλάζει και η λειτουργία του νευρώνα και 

συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα. Όπως γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό, η όλη 

διαδικασία της ανάλυσης δεν διαφέρει σε τίποτε σε σχέση με τα προηγούμενα 

παραδείγματα. Το μόνο που απαιτείται για την επίλυση ενός απλού, γραμμικά 

διαχωρίσιμου προβλήματος, τύπου AND, OR ή NOT, είναι μια σωστή διαμόρφωση του 

νευρώνα. Και μιλώντας για διαμόρφωση, εννοείται ο υπολογισμός των συγκεκριμένων 
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εκείνων τιμών των βαρών και του ορίου, που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

2.1.2.2.3. Μη-Γραμμικά Διαχωρίσιμα Προβλήματα – The XOR Function 

Όλα τα προ-αναφερθήσα παραδείγματα αφορούν γραμμικώς διαχωρίσιμα 

προβλήματα. Τι γίνεται όμως αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να διαχωριστεί γραμμικά; 

Μπορεί ένας μόνο MCP Νευρώνας να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα;  

Έστω, για παράδειγμα, ένα σύνολο δεδομένων με τέσσερις εγγραφές (   ) και δύο 

δυαδικές, ανεξάρτητες μεταβλητές (   ), οι οποίες αποτελούν την είσοδο ενός MCP 

Νευρώνα, με  ⃗⃗          το αντίστοιχο διάνυσμα βαρών και   το όριο απόφασης. 

Στόχος είναι η εύρεση ενός συνδυασμού βαρών και ορίου, που να επιτρέπουν στο 

νευρώνα να στέλνει “1”, όταν μία από τις εισόδους είναι “1” και “0” σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση. Τα δεδομένα του προβλήματος μπορούν να συνοψιστούν στον 

παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί και μια αναπαράσταση της λειτουργίας μιας 

λογικής πύλης XOR: 

Πίνακας 10. Λειτουργία μιας Λογικής Πύλης XOR 

Εγγραφή Ανεξάρτητες Μεταβλητές Ζητούμενο 

No.  1 1 1 0 

No. 2 0 1 1 

No. 3 1 0 1 

No. 4 0 0 0 

 

Για να επιτευχθεί η ζητούμενη έξοδος και σύμφωνα με τον ορισμό του νευρώνα, θα 

πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

- Για την πρώτη εγγραφή, εφόσον η ζητούμενη έξοδος πρέπει να είναι ”0”, το 

άθροισμα των γινομένων των εισόδων επί των αντίστοιχων βαρών πρέπει να 

είναι μικρότερο του  , ώστε η       να δώσει “0”. Άρα:  

 1η Ανισότητα:                     

- Για την δεύτερη εγγραφή, εφόσον η ζητούμενη έξοδος πρέπει να είναι ”1”, το 

άθροισμα των γινομένων των εισόδων επί των αντίστοιχων βαρών πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του  , ώστε η       να δώσει “1”. Άρα:  

 2η Ανισότητα:                  

- Ομοίως, για την τρίτη εγγραφή:  

 3η Ανισότητα:                  

- Ομοίως και για την τέταρτη εγγραφή: 

 4η Ανισότητα:                 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, αν προστεθεί η 2η με την 3η ανισότητα θα δώσουν: 

        . Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίφαση με την 1η ανισότητα, 
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η οποία υποστηρίζει ότι:        . Με απλά λόγια, δεν είναι εφικτό το άθροισμα 

των βαρών του νευρώνα να είναι μικρότερο του ορίου και ταυτόχρονα μεγαλύτερο του 

διπλάσιου του ορίου. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει MCP Νευρώνας, που να βρίσκει 

λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γεγονός το οποίο εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό 

και στην παρακάτω γεωμετρική αναπαράσταση του διανυσματικού χώρου του 

προβλήματος (Εικόνα 45). 

 

Εικόνα 45. Γεωμετρική Αναπαράσταση του Διανυσματικού Χώρου μιας Λογικής Πύλης XOR 

Παρατηρήσεις: 

- Δεν είναι δυνατόν οι εγγραφές να μπορέσουν να διαχωριστούν γραμμικά από 

ένα μόνο υπερ-επίπεδο. 

 Απαιτούνται τουλάχιστον δύο υπερ-επίπεδα. 

- Παράδειγμα ενός τέτοιου προβλήματος αποτελούν δύο μαγνητικοί πόλοι. 

Έλκονται (“1”), όταν είναι ετερώνυμοι, ενώ απωθούνται (“0”), όταν είναι 

ομώνυμοι. 

- Η λύση μπορεί να δοθεί με την βοήθεια του Μοντέλου του Perceptron (Multi-

Layer Perceptron) και τον λειτουργικό συνδυασμό τριών απλών, τύπου MCP 

Νευρώνων. 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. Το Μοντέλο του Perceptron 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη των νευρωνικών δικτύων 

πραγματοποιείται το 1957 από τον Frank Rosenblatt (1928-1971), έναν Αμερικάνο 

ψυχολόγο, ο οποίος στην εργασία του “The Perceptron – A Perceiving and Recognizing 

Automaton”, πρότεινε ένα πιο γενικό, υπολογιστικό μοντέλο σε σχέση με τις 

υπολογιστικές μονάδες των McCulloth & Pitts, γνωστό ως “Perceptron” [143]. Η 

Περιορισμοί ενός MCP Νευρώνα: 

- Τα βάρη και το όριο του νευρώνα υπολογίζονται αναλυτικά στο χέρι. 

 Ο νευρώνας δεν “μαθαίνει”. 

- Αδυναμία επίλυσης αν το δοθέν πρόβλημα δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμο. 

- Τι γίνεται αν το χαρακτηριστικό εξόδου δεν είναι δυαδικό; 
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μεγαλύτερη καινοτομία του είναι η δυνατότητα συνδυασμού της λειτουργικότητας 

απλών, τύπου MCP νευρώνων, προς τον σχηματισμό ευρύτερων ομάδων, 

υπολογιστικών νευρώνων, με σκοπό την αναγνώριση και την επίλυση πολυπλοκότερων 

προβλημάτων.  

Ταυτόχρονα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εκάστοτε προβλήματος, ένα 

Perceptron μπορεί να έχει μία από τις εξής μορφές (Εικόνα 46): 

- Απλός Perceptron: Αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου (input layer) και ένα 

επίπεδο εξόδου (output layer) με ένα μοναδικό υπολογιστικό νευρώνα. 

Χρησιμοποιείται για την επίλυση γραμμικά διαχωριζόμενων, δυαδικών 

προβλημάτων.  

 Παραλλαγές του μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την προσέγγιση 

απλών μη-γραμμικών εξισώσεων. 

- Single-Layer Perceptron: Αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου και ένα επίπεδο 

εξόδου με περισσοτέρους του ενός υπολογιστικούς νευρώνες. Χρησιμοποιείται 

για την επίλυση προβλημάτων με περισσότερα των δύο χαρακτηριστικά εξόδου. 

- Multi-Layer Perceptron: Εκτός από τα ήδη προαναφερθέντα επίπεδα, φέρει 

επιπλέον ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα, κρυφά επίπεδα υπολογιστικών 

νευρώνων (hidden layers). Χρησιμοποιείται για την επίλυση μη-γραμμικά 

διαχωριζόμενων προβλημάτων και την προσέγγιση πολύπλοκων μη-γραμμικών 

εξισώσεων. 

 

Εικόνα 46. Είδη Perceptron 

2.1.2.3.1. Απλός Perceptron – Επίλυση Γραμμικά Διαχωριζόμενων, 

Δυαδικών Προβλημάτων 

Στην πιο απλή του μορφή, ένα νευρωνικό δίκτυο Perceptron αποτελείται από: 

- Ένα επίπεδο εισόδου, υπεύθυνο μόνο για την μεταφορά και διάχυση των 

σημάτων εισόδου στο δίκτυο.  
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 Κάθε νευρώνας αυτού του επιπέδου φέρει συνήθως ως συνάρτηση 

ενεργοποίησης την Ταυτοτική Συνάρτηση (Identity Function), η οποία 

είναι της μορφής:        (Εικόνα 47). 

- Και ένα επίπεδο εξόδου, αποτελούμενο από έναν μοναδικό, υπολογιστικό 

νευρώνα, ο οποίος βασίζεται στο μοντέλο των McCulloth & Pitts.  

Στην ουσία, ένα τέτοιο δίκτυο αποτελεί την πιο απλή μορφή ενός 

εμπροσθοτροφοδοτούμενου (feed-forward) νευρωνικού δικτύου: ένα γραμμικό, 

δυαδικό ταξινομητή, σκοπός του οποίου είναι η αντιστοίχηση των διανυσμάτων 

εισόδου      σε κάποια από τις τιμές εξόδου    , με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

της ποσότητας   ‖    ‖ , όπου   είναι η επιθυμητή έξοδος και    η παραγόμενη 

έξοδός του δικτύου. Ο όρος “feed-forward” χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ροή 

της πληροφορίας στο δίκτυο, η οποία είναι προς τα εμπρός, ξεκινώντας από το επίπεδο 

εισόδου και καταλήγοντας στο επίπεδο εξόδου. Οι βασικές διαφορές ενός απλού 

Perceptron σε σχέση με έναν MCP νευρώνα είναι οι εξής: 

1. Τόσο οι είσοδοι, όσο και οι παράμετροι του δικτύου (βάρη και όριο) μπορούν 

να λάβουν τιμές στο σύνολο   των πραγματικών αριθμών. 

2. Ως συνάρτηση ενεργοποίησης χρησιμοποιείται η Συνάρτηση Κατωφλίου 

(Threshold Function), η οποία είναι ορισμένη στο        και όχι στο       

(Εικόνα 47). 

3. Ο νευρώνας είναι σε θέση να “μαθαίνει”, με την βοήθεια ενός αλγορίθμου 

αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων του, γνωστού ως “Perceptron 

Learning Algorithm”. 

4. Το Όριο Απόφασης   μπορεί να είναι σταθερό, εκ των προτέρων γνωστό, όπως 

στην περίπτωση ενός MCP Νευρώνα ή μεταβλητό, αρχικώς άγνωστο, η τιμή του 

οποίου αναζητείται με την βοήθεια του αλγορίθμου μάθησης. 

 

Εικόνα 47. Απλός Perceptron 

2.1.2.3.1.1. Αρχιτεκτονική Μοντέλου 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων διαστάσεων    , με   εγγραφές, από τις οποίες οι 

      είναι ανεξάρτητες μεταβλητές, και μία εξαρτημένη, δυαδική μεταβλητή, η 

αρχιτεκτονική ενός απλού Perceptron, η οποία ουσιαστικά περιγράφει την ροή της 
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πληροφορίας από την είσοδο μέχρι την έξοδο, μη συμπεριλαμβανομένου του κανόνα 

μάθησης μπορεί να αναπαρασταθεί (Εικόνα 48) ως εξής: 

1η Περίπτωση – Κλασική, τύπου MCP Προσέγγιση: 

- Είσοδος:   ⃗⃗⃗                     , όπου:           

- Βάρη:  ⃗⃗               με  ⃗⃗     

- Συνολική Είσοδος:      ⃗⃗⃗    ⃗⃗   ∑        
 
                      

- Όριο Απόφασης (Threshold):     

- Έξοδος:   
       , όπου:      είναι η Συνάρτηση Κατωφλίου και ισούται με: 

                  

                  

 

Εικόνα 48. Αναπαράσταση της Εσωτερικής Λειτουργίας ενός Νευρώνα Perceptron 

2η Περίπτωση – Χρήση Bias αντί Ορίου Απόφασης: 

Συχνά και για λόγους ευκολίας στους υπολογισμούς, είναι πιο βολικό να γίνεται χρήση 

μηδενικού ορίου απόφασης  . Σε τέτοιες περιπτώσεις, το όριο   του νευρώνα 

μετατρέπεται σε βάρος (     )  μιας επιπλέον σταθερής εισόδου     , γνωστή ως 

    . 

Σημείωση: Και οι δύο περιπτώσεις είναι ισοδύναμες, υπολογίζοντας πάντοτε την ίδια 

έξοδο. Αυτό ισχύει, καθώς: ∑        
 
      ∑        

 
         . Άρα, σε 

αυτή την περίπτωση η έξοδος του νευρώνα θα είναι “1”, όταν ∑        
 
        

  και “0”, όταν  ∑        
 
         . 

Με βάση αυτά η αρχιτεκτονική του Perceptron μπορεί να περιγραφτεί ως εξής:  

- Όριο Απόφασης:                                 

- Είσοδος:   ⃗⃗⃗                          , όπου:           

- Βάρη:  ⃗⃗                  με  ⃗⃗     

- Συνολική Είσοδος:      ⃗⃗⃗    ⃗⃗   ∑        
 
                        

- Έξοδος:   
       , όπου:      είναι η Συνάρτηση Κατωφλίου και ισούται με: 
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Εικόνα 49. Αναπαράσταση της Λειτουργίας ενός Νευρώνα Perceptron με χρήση Bias 

Σημειώσεις: 

- Η 1η Περίπτωση χρησιμοποιείται συνήθως αν το όριο απόφασης είναι εκ των 

προτέρων γνωστό και σταθερό. 

- Η 2η Περίπτωση χρησιμοποιείται συνήθως αν η τιμή του ορίου δεν είναι εκ των 

προτέρων γνωστή, αλλά αναζητείται με την βοήθεια του αλγορίθμου μάθησης. 

- Όπως και στην περίπτωση του Μοντέλου των McCulloth & Pitts, τα βάρη του 

νευρώνα καθορίζουν την κατεύθυνση του υπερ-επιπέδου, ενώ το όριο 

απόφασης καθορίζει την απόσταση του υπερ-επιπέδου από την αρχή των 

αξόνων. 

2.1.2.3.1.2. Perceptron Learning Algorithm 

Μέχρι το 1957 και την εμφάνιση του Μοντέλου του Perceptron, η διαμόρφωση ενός 

τεχνητού νευρώνα αποτελούσε μία χρονοβόρα, εξ’ ολοκλήρου χειρονακτική εργασία, 

με τον βαθμό δυσκολίας να αυξάνεται όσο αυξάνονταν και οι διαστάσεις του 

προβλήματος. Το 1957, λοιπόν, ο Rosenblatt, βασιζόμενος στα αποτελέσματα της 

έρευνας ενός άλλου επιστήμονα, του Donald Hebb (1904-1985), γύρω από την 

φυσιολογία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, ενίσχυσε την λειτουργικότητα του μοντέλου 

του, πλαισιώνοντάς το με έναν αλγόριθμο “μάθησης”, γνωστό ως “Perceptron Learning 

Algorithm”.  

Πιο συγκεκριμένα, το 1949, ο Hebb, στην προσπάθειά του να κατανοήσει τον τρόπο, με 

τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν, παρουσίασε στο βιβλίο του “The Organization of 

Behavior” [144], έναν κανόνα αυτόματης προσαρμογής της διαπερατότητας των 

συνάψεων ενός βιολογικού νευρώνα. Ο Hebb αναφέρει συγκεκριμένα: “Όταν ο άξονας 

ενός κυττάρου Α είναι κοντά στο να ενεργοποιήσει ένα κύτταρο Β και επανειλημμένα ή 

επίμονα λαμβάνει μέρος στην πυροδότησή του, κάποια διαδικασία ανάπτυξης ή 

μεταβολική αλλαγή λαμβάνει χώρα, έτσι ώστε η αποδοτικότητα του Α, ως ένα από τα 

κύτταρα πυροδότησης του Β, αυξάνεται.” [145]. 
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Με απλά λόγια, αν η έξοδος ενός τεχνητού νευρώνα είναι επανειλημμένα “1”, όταν το 

ζητούμενο είναι “1”, τα αντίστοιχα βάρη των εισόδων αυξάνονται. Από την άλλη, όταν η 

έξοδος του νευρώνα έχει τιμή αντίθετη της ζητούμενης, τα αντίστοιχα βάρη μειώνονται. 

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στον νευρώνα η δυνατότητα να “μαθαίνει” και να 

παράγει την επιθυμητή έξοδο από ένα δοθέν σύνολο εισόδων. Αυτό ακριβώς 

κατανόησε και ο Rosenblatt, ενσωματώνοντας τελικά στο μοντέλο του τον ομώνυμο 

Κανόνα του Hebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα Εφαρμογής: 

Δεδομένα: Έστω ένα σύνολο τριών ήδη κατηγοριοποιημένων εγγραφών (   ) και 

δύο ανεξάρτητων μεταβλητών (   ), όπου ισχύουν τα εξής: 

- Διανύσματα-Εισόδου:  ⃗⃗  ⃗          ⃗⃗⃗⃗           ⃗⃗⃗⃗          

- Επιθυμητές Έξοδοι:                

- Όριο Απόφασης:                

- Αρχικό Διάνυσμα Βαρών:  ⃗⃗                   

- Στόχος: Υπολογισμός του διανύσματος βαρών  ⃗⃗  του νευρώνα, που θα διαχωρίζει 

σωστά όλες τις εγγραφές. 

Λύση: Με βάση τα παραπάνω, η αρχική κατάσταση του νευρώνα μπορεί να 

αναπαρασταθεί γεωμετρικά ως εξής (Εικόνα 50): 

Μαθηματική Περιγραφή του Κανόνα του Hebb: 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων με   εγγραφές και       ανεξάρτητες 

μεταβλητές, όπου: 

-    ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  , τα διανύσματα εισόδου, 

-             , οι αντίστοιχες, επιθυμητές έξοδοι, 

και ενός τεχνητού νευρώνα ή απλού Perceptron, με: 

- Όριο Απόφασης:  , 

o και  ⃗⃗               , ένα αρχικό, τυχαίως ορισμένο διάνυσμα 

βαρών 

- Ή με χρήση                                

o και   ⃗⃗                 , το αντίστοιχο διάνυσμα βαρών 

-   
  , η παραγόμενη κάθε φορά έξοδος του νευρώνα, όπου:           

, ο Κανόνας Μάθησης του Hebb μπορεί να ορισθεί ως εξής: 

- Κανόνας Θετικού Σφάλματος:        ⃗⃗      ⃗⃗       ⃗⃗⃗    , αν      
  

- Κανόνας Αρνητικού Σφάλματος:    ⃗⃗      ⃗⃗       ⃗⃗⃗    , αν      
  

- Κανόνας Μηδενικού Σφάλματος:  ⃗⃗      ⃗⃗                , αν      
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Εικόνα 50. Hebbian Learning Rule –Γεωμετρική Αναπαράσταση της Αρχικής Κατάστασης ενός 
απλού Perceptron 

Βήμα 1ο: Εισαγωγή στο δίκτυο του 1ου διανύσματος εισόδου   ⃗⃗  ⃗: 

Πίνακας 11. Hebbian Learning Rule – Εφαρμογή του Κανόνα του Θετικού Σφάλματος 

                               
        
        

       
        
     

  ⃗⃗  ⃗  ⃗⃗      ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗         
       

  

                                              
  

  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, η είσοδος   ⃗⃗  ⃗ έχει κατηγοριοποιηθεί λάθος, με 

θετικό σφάλμα (     
 ), καθώς η παραγόμενη έξοδος είναι μηδέν (  

   ), ενώ θα 

έπρεπε να είναι 1 (    ). Η λύση μπορεί να επιτευχθεί, μετακινώντας το  ⃗⃗  κοντύτερα 

στο   ⃗⃗  ⃗. Άρα, σύμφωνα με την 1η περίπτωση του Κανόνα του Hebb (Κανόνας του 

Θετικού Σφάλματος) το νέο βάρος ισούται με:  ⃗⃗      ⃗⃗       ⃗⃗  ⃗           (Εικόνα 

51). 

 

Εικόνα 51. Hebbian Learning Rule - Κανόνας Θετικού Σφάλματος 

Βήμα 2ο: Εισαγωγή στο δίκτυο του 2ου διανύσματος εισόδου   ⃗⃗⃗⃗ : 
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Πίνακας 12. Hebbian Learning Rule - Εφαρμογή του Κανόνα Αρνητικού Σφάλματος 

                               
        
        

       
        
     

  ⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗      ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗          
       

  

                                              
  

 

Η είσοδος   ⃗⃗⃗⃗  έχει κατηγοριοποιηθεί λάθος (     
 ), καθώς η παραγόμενη έξοδος 

είναι ένα (  
   ), ενώ θα έπρεπε να ήταν μηδέν (    ). Άρα, σύμφωνα με την 2η 

περίπτωση του Κανόνα του Hebb (Κανόνας του Αρνητικού Σφάλματος), το  ⃗⃗  πρέπει να 

απομακρυνθεί από το   ⃗⃗⃗⃗  και το νέο βάρος ισούται με:  ⃗⃗      ⃗⃗       ⃗⃗⃗⃗          , 

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 52): 

 

 

Εικόνα 52. Hebbian Learning Rule – Κανόνας Αρνητικού Σφάλματος 

 

Βήμα 3ο: Εισαγωγή στον νευρώνα του 3ου διανύσματος εισόδου   ⃗⃗⃗⃗ : 

Πίνακας 13. Hebbian Learning Rule - Εφαρμογή του Κανόνα Αρνητικού Σφάλματος (2) 

                               
        
        

       
        
     

  ⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗      ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗          
       

  

                                               
  

 

Ομοίως με προηγουμένως, η είσοδος    ⃗⃗⃗⃗  έχει ταξινομηθεί λάθος, με αρνητικό σφάλμα 

(     
 ). Άρα, το  ⃗⃗  πρέπει να απομακρυνθεί από το   ⃗⃗⃗⃗  και συνεπώς, το νέο βάρος 

ισούται με:  ⃗⃗      ⃗⃗       ⃗⃗⃗⃗          (Εικόνα 53): 
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Εικόνα 53. Hebbian Learning Rule - Επιτυχής Διαχωρισμός 

Βήμα Τερματισμού: Σύμφωνα με το τελευταίο σχήμα, ο Κανόνας Μάθησης του Hebb 

πέτυχε τον σκοπό του, ανακαλύπτοντας το διάνυσμα-βάρους          , το οποίο 

διαχωρίζει σωστά όλες τις εγγραφές     ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗    του συνόλου. Η εκτέλεση, ωστόσο, 

του αλγορίθμου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εκκρεμεί η επιβεβαίωση της μη-ύπαρξης 

σφαλμάτων. Ο αλγόριθμος θα “τρέξει” άλλες 3 φορές, μία για κάθε είσοδο, 

ενεργοποιώντας για καθεμία από αυτές τον Κανόνα του Μηδενικού Σφάλματος, οπότε 

και θα τερματίσει. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⃗⃗      ⃗⃗          ⃗⃗           
     ⃗⃗⃗   

 ⃗⃗      ⃗⃗            ⃗⃗             
     ⃗⃗⃗   

Ενοποιημένος Κανόνας Μάθησης Perceptron: 

Κανόνας Μάθησης Perceptron με Ρυθμό Μάθησης  : 

Σημείωση: ο ρυθμός μάθησης   εκφράζει την ταχύτητα προσαρμογής των 

παραμέτρων του νευρώνα, με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης του 

αλγορίθμου (ταχύτερη σύγκλιση με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του σφάλματος). 

  

Εικόνα 54. Γραφική Αναπαράσταση Σφάλματος σε σχέση με τις Συνολικές Επαναλήψεις 
του Αλγορίθμου Μάθησης 

Σημείωση: Με τον όρο “Εποχή” εννοείται ένα πλήρες πέρασμα από όλες τις 

εγγραφές του συνόλου δεδομένων.     Συνέχεια --> 
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Συνέχεια --> 

Επιλογή Ρυθμού Μάθησης  : 

- Εύρος Τιμών:       

- Πολύ μεγάλη τιμή: Υπάρχει η πιθανότητα ο αλγόριθμος να παγιδευτεί 

μεταξύ ενός τοπικού ελαχίστου και ενός τοπικού μεγίστου της συνάρτησης 

σφάλματος, μην μπορώντας ποτέ να προσεγγίσει το ολικό ελάχιστο (learning 

oscillates) (Εικόνα 55). 

 

Εικόνα 55. Περίπτωση Ταλάντευσης του Σφάλματος μεταξύ ενός Τοπικού Ελαχίστου και 
ενός Τοπικού Μεγίστου (Learning Oscillates) 

- Πολύ μικρή τιμή: Μεγάλος χρόνος σύγκλισης. 

- Δημοφιλής Τιμή:      

- Μεταβλητός Ρυθμός Μάθησης:   | ⃗⃗    | |   |  

Ψευδοκώδικας Αλγορίθμου: 

1. Αρχικοποίησε (Initialize):  

1.1.   ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗   

1.2.             

2. Επανέλαβε (Repeat):  

2.1.        

2.2.          

2.3. Βρόγχος For: Για κάθε ζεύγος    ⃗⃗⃗       κάνε: 

2.3.1.      ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗    

2.3.2.   
         

2.3.3.          
   

2.3.4.             |   |  

2.3.5.     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗          ⃗⃗⃗    

2.4. Συνθήκη IF: Έλεγχος Τερματισμού: 

2.4.1. Αν        , πήγαινε στο βήμα 2 και επανέλαβε την διαδικασία; 

2.4.2. Αν        , σώσε το τελευταίο διάνυσμα βαρών, κάνε break και 

τερμάτισε; 
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2.1.2.3.2. Παραλλαγές ενός Απλού Perceptron – Επίλυση Απλών, Μη-

Γραμμικά Διαχωριζόμενων, Δυαδικών Προβλημάτων 

Μέχρι στιγμής έχει γίνει αναφορά σε απλά δίκτυα Perceptron, χωρίς κρυφά επίπεδα, με 

έναν μοναδικό υπολογιστικό νευρώνα στο επίπεδο εξόδου, τα οποία κάνοντας χρήση 

βηματικών συναρτήσεων ενεργοποίησης και αξιοποιώντας τον Κανόνα του Hebb για 

την αυτόματη προσαρμογή των βαρών τους, είναι σε θέση να επιλύουν γραμμικώς 

διαχωρίσιμα, δυαδικά προβλήματα. Τι γίνεται όμως αν ένα δυαδικό πρόβλημα δεν 

είναι γραμμικά διαχωρίσιμο; Η απάντηση σε αυτό μπορεί να δοθεί, είτε με την 

προσθήκη στο δίκτυο επιπλέον υπολογιστικών νευρώνων, όπως παρουσιάζεται στις 

επόμενες ενότητες, είτε με χρήση μη-γραμμικών, συνεχών και παραγωγίσιμων 

συναρτήσεων ενεργοποίησης και την βοήθεια του κανόνα “Delta Rule”, ο οποίος 

αναλαμβάνει την διαδικασία της “μάθησης” και την διαμόρφωση του δικτύου. 

2.1.2.3.2.1. Μη-Γραμμικές Συναρτήσεις Ενεργοποίησης 

Έξι σχεδόν δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του μοντέλου του Perceptron, οι 

ερευνητές έχουν, πλέον, την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ ενός πλήθους 

διαφορετικών οικογενειών, πέραν των γραμμικών, και μη-γραμμικών συναρτήσεων 

ενεργοποίησης, όπως είναι οι σιγμοειδής (Sigmoid), οι υπερβολικές (Hyperbolic), οι 

ακτινικές συναρτήσεις βάσης (Radial Basis Functions) ή άλλες αλγεβρικές (algebraic), 

μη-γραμμικές συναρτήσεις (Εικόνα 56). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η έξοδος, πλέον, 

ενός τεχνητού νευρώνα να μην είναι αναγκαστικά δυαδική (“0” ή ”1”), αλλά 

πραγματική, συνεχής και φραγμένη μεταξύ ενός εύρους τιμών, συνήθως από -1 έως 1. 

 

Εικόνα 56. Παραδείγματα Μη-Γραμμικών, Συνεχών και Παραγωγίσιμων Συναρτήσεων 
Ενεργοποίησης 

Θεώρημα Σύγκλισης του Perceptron (Perceptron Convergence Theorem): 

Ο Αλγόριθμος “Μάθησης” του Perceptron τερματίζει, αν και μόνο αν το προς 

επίλυση πρόβλημα είναι γραμμικά διαχωρίσιμο [107, 256]. 

Σημείωση: Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να “μάθει” μη-γραμμικές συναρτήσεις. 
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Καθεμία από τις παραπάνω ομάδες φέρει τα δικά της χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα. Ενδεικτικά, στο [146] ο Humphrys παρουσιάζει τις ιδιότητες και 

τους μετασχηματισμούς ενός πλήθους σιγμοειδών συναρτήσεων, ενώ στο [147] οι Han 

& Moraga μελετούν τον τρόπο, που επηρεάζουν την ταχύτητα σύγκλισης του 

αλγορίθμου “μάθησης”. Ταυτόχρονα, στο [148] υπάρχει μια πλήρης λίστα όλων των 

υπερβολικών συναρτήσεων, ενώ στο [149] παρουσιάζεται εκτενώς η λειτουργικότητα 

των τριών βασικών υπερβολικών συναρτήσεων (              ). Επιπλέον, στο [150] 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι δυνατότητες των τεχνητών νευρωνικών δικτύων με 

χρήση ακτινικών συναρτήσεων βάσης, ενώ o Buhmann στο βιβλίο του “Radial Basis 

Function: Theory and Implementations” [151] κάνει μια εκτεταμένη περιγραφή των 

ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των συγκεκριμένων συναρτήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιγμοειδείς Συναρτήσεις (Sigmoid Functions): 

Ορισμός: Σιγμοειδής Συνάρτηση ονομάζεται κάθε μαθηματική συνάρτηση, στην 

οποία ισχύουν τα εξής: 

- έχει σχήμα “S” (σιγμοειδής καμπύλη), 

- είναι φραγμένη μεταξύ ενός εύρους τιμών, συνήθως από -1 έως 1, 

- είναι πραγματική και ορίζεται για όλες τις  τιμές εισόδου, που ανήκουν στο 

σύνολο   των πραγματικών αριθμών 

- και είναι διαφορίσιμη, έχοντας μια θετική παράγωγο σε κάθε σημείο. 

 Η 1η παράγωγός της έχει σχήμα “καμπάνας”. 

Σημείωση: Συχνά ως σιγμοειδής συνάρτηση αναφέρεται μια ειδική περίπτωση της 

Γενικευμένης Λογιστικής Συνάρτησης (Generalized Logistic Function ή Richard’s 

Curve) [249], η οποία είναι της μορφής:      
 

      
 , όπου     και εκφράζει 

τον ρυθμό αύξησης της κλίσης του κυρίου σώματος της συνάρτησης (Εικόνα 57).  

 

Εικόνα 57. Παραδείγματα Σιγμοειδών Συναρτήσεων για διάφορες τιμές ρυθμού αύξησης 
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Συνέχεια--> 

Λογιστική Συνάρτηση: Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη σιγμοειδής συνάρτηση είναι 

η Λογιστική Συνάρτηση για α=1, η οποία υπολογίζεται από τον τύπο:      

           και έχει παράγωγο:                     [253] (Εικόνα 58). 

 

Εικόνα 58. Λογιστική Συνάρτηση και η Παράγωγός της 

Άλλες Σιγμοειδής Συναρτήσεις:  

- Υπερβολική Εφαπτομένη (Hyperbolic Tangent) [149]:         
      

      
 

- Gompertz Function ή Gompertz Curve [250]:           
   

, όπου:     

και        

- Gudermannian Function [251]:                   
 

 
  

- Συνάρτηση Σφάλματος (Error Function) [252]:        
 

√ 
∫    

 
  

 

 
 

- Άλλες Αλγεβρικές Συναρτήσεις:      
 

√    
 ,      

 

  | |
 

 

Υπερβολικές Συναρτήσεις (Hyperbolic Functions): 

Οι Υπερβολικές Συναρτήσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1976, σχεδόν 

ταυτόχρονα, από δύο ανεξάρτητους ερευνητές, τους Vincenzo Riccati (1707-1775) 

και Johann Heinrich Lambert (1728-1777) [254]. 

Στα μαθηματικά, οι Υπερβολικές Συναρτήσεις είναι ανάλογες των συμβατικών 

τριγωνομετρικών ή κυκλικών συναρτήσεων. Οι βασικές υπερβολικές συναρτήσεις 

είναι το υπερβολικό ημίτονο (sinh) και το υπερβολικό συνημίτονο (cosh), από τις 

οποίες προκύπτουν η υπερβολική εφαπτομένη (tanh) (Εικόνα 59) και οι άλλες 

υπερβολικές [148]. 

         Συνέχεια --> 
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Συνέχεια --> 

 

Εικόνα 59. Υπερβολικές Συναρτήσεις 

Σημείωση: Οι συναρτήσεις αυτές ονομάστηκαν έτσι επειδή η γεωμετρική τους σχέση 

με μια υπερβολή                   είναι σχεδόν ίδια με την αντίστοιχη σχέση 

των τριγωνομετρικών συναρτήσεων με την περιφέρεια ενός κύκλου        

         [255]. 

Υπερβολική Εφαπτομένη: Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συνάρτηση από την 

οικογένεια των υπερβολικών είναι η υπερβολική εφαπτομένη, η οποία υπολογίζεται 

από τον τύπο:         
     

     
 , είναι φραγμένη στο διάστημα        και έχει 

παράγωγο: 
 

  
                 [149] (Εικόνα 60). 

 

Εικόνα 60. Υπερβολική Εφαπτομένη και η Παράγωγός της 
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Ακτινικές Συναρτήσεις Βάσης (Radial Basis Functions): 

Οι ακτινικές συναρτήσεις βάσης παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1988 από τους  

David Broomhead και David Lowe [150] και αποτελούν πραγματικές συναρτήσεις, η 

τιμή των οποίων εξαρτάται μόνο από την απόσταση τους από ένα κέντρο  , τέτοιο 

ώστε          ‖   ‖ , με την νόρμα να είναι συνήθως η ευκλείδεια απόσταση 

[258].  

Σημείωση: Οι συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως στα RBF Δίκτυα, καθώς 

και στα Support Vector Machines [257]. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη είναι η 

γνωστή Gaussian, η οποία υπολογίζεται από ον τύπο:          
     και έχει 

παράγωγο: 
 

  
            

     (Εικόνα 61). 

 

Εικόνα 61. Gaussian Radial Basis Function και η Παράγωγός της 

 

 
Άλλες Αλγεβρικές, Παραγωγίσιμες Συναρτήσεις: 

 

Εικόνα 62. Παράδειγμα Αλγεβρικής Συνάρτησης και η Παράγωγός της (1) 
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2.1.2.3.2.2. Εκπαίδευση Δικτύου: Ο Κανόνας Δέλτα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και σύμφωνα με το Θεώρημα Σύγκλισης του Perceptron 

(Perceptron Convergence Theorem), ο κανόνας του Hebb αποτυγχάνει να συγκλίνει αν 

τα δείγματα εκπαίδευσης δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμα. Αντιθέτως, ο  Κανόνας 

Δέλτα (Delta Rule) ή αλλιώς Least Mean Square Method [152], ο οποίος αναπτύχθηκε το 

1960 από τους Bernard Widrow και Tedd Hoff [153], ακολουθώντας την καθοδική κλίση 

(gradient descent) του χώρου αναζήτησης της συνάρτησης σφάλματος, πετυχαίνει να 

ανανεώνει το διάνυσμα βαρών ενός απλού Perceptron ή ενός Single-Layer Perceptron, 

ακόμα και αν τα δείγματα εκπαίδευσης δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμα. 

Άλλες Αλγεβρικές, Παραγωγίσιμες Συναρτήσεις (συνέχεια) : 

 

Εικόνα 63. Παράδειγμα Αλγεβρικής Συνάρτησης και η Παράγωγός της (2) 

 

Εικόνα 64. Γραμμική Συνάρτηση Ενεργοποίησης 
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O Κανόνα Δέλτα αποτελεί μια ειδική περίπτωση του γνωστού αλγορίθμου της Πίσω 

Διάδοσης του Σφάλματος (Error Back Propagation Algorithm). Πιο συγκεκριμένα, μετά 

την ολοκλήρωση ενός πλήρους περάσματος από όλες τις εγγραφές του συνόλου 

δεδομένων (1 εποχή), η ανανέωση κάθε βάρους   ενός απλού Perceptron, με 

συνάρτηση ενεργοποίησης     , πραγματοποιείται ως εξής:   
      

       , με 

    να αρχικοποιείται στο μηδέν και                 
             , όπου: 

-   καλείται ο ρυθμός μάθησης (learning rate) του Perceptron, με      , 

-           με   ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων-εγγραφών   ⃗⃗⃗   του 

συνόλου, 

-           με   ο συνολικός αριθμός των χαρακτηριστικών-εισόδου 

(ανεξάρτητων μεταβλητών) του προβλήματος, 

-      η συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρώνα, η οποία μπορεί να είναι κάποια 

εκ των μόλις προηγουμένως περιγραφόμενων, 

-      ∑        
 
    η συνολική είσοδος του νευρώνα για το διάνυσμα 

εισόδου   ⃗⃗⃗  , με         να παίζει τον ρόλο του Bias και     , 

-   
        η παραγόμενη έξοδος του νευρώνα για το διάνυσμα εισόδου   ⃗⃗⃗  , 

- και    η επιθυμητή έξοδος του νευρώνα για το διάνυσμα εισόδου   ⃗⃗⃗  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:  

 Αν ως συνάρτηση ενεργοποίησης χρησιμοποιηθεί η γραμμική συνάρτηση 

      , τότε η ανανέωση των βαρών πραγματοποιείται μέσω της ποσότητας: 

                
      , το αποτέλεσμα της οποίας συμπίπτει με το 

αντίστοιχο του Κανόνα του Hebb. 

 Ο Κανόνας Δέλτα δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμα γίνεται χρήση της βηματικής 

συνάρτησης ενεργοποίησης ή της συνάρτησης προσήμου, καθώς η παράγωγός 

τους δεν ορίζεται στο μηδέν, ενώ είναι μηδέν οπουδήποτε αλλού. 

  

   
 
 (
 
 
      

   )

   
  

Μαθηματική Περιγραφή της Λειτουργίας του Κανόνα Δέλτα: 

Ο κανόνας Δέλτα, “κινούμενος” μέσα στον διανυσματικό χώρο των βαρών του 

νευρώνα (ο χώρος όλων των δυνατών τιμών όλων των βαρών του νευρώνα) κατ’ 

αναλογία προς την κλίση της συνάρτησης σφάλματος σε σχέση με κάθε βάρος, 

αναζητεί τον συνδυασμό εκείνο των βαρών, που να ελαχιστοποιεί το σφάλμα 

εξόδου του δικτύου, το οποίο για έναν απλό Perceptron, για κάποια είσοδο   

,υπολογίζεται από τον τύπο:   
 

 
      

   . 

Για να επιτευχθεί αυτό, πολύ απλά χρειάζεται να υπολογιστεί οι μερικές παράγωγοι 

του σφάλματος σε σχέση με κάθε βάρος    και οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:  
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Ωστόσο, το σφάλμα   για κάποια είσοδο   ⃗⃗⃗   εξαρτάται από την παραγόμενη έξοδο 

του νευρώνα   
 . Άρα, με βάση τον Κανόνα της Αλυσίδας (Chain Rule) [259] 

λαμβάνεται η παρακάτω ισότητα ως συνέχεια της προηγούμενης: 

Το αριστερό μέρος της ποσότητας υπολογίζεται κάνοντας απλά το ανάπτυγμα του 

τετραγώνου και παραγωγίζοντας ως προς την έξοδο   
 : 

Το δεξί μέρος της ποσότητας υπολογίζεται εφαρμόζοντας ξανά τον Κανόνα της 

Αλυσίδας αυτήν την φορά με σεβασμό ως προς την συνολική είσοδο   , καθώς η 

έξοδος   
  εξαρτάται από αυτήν: 

Αλλά η έξοδος του νευρώνα   
  είναι απλά το αποτέλεσμα της εφαρμογής της 

συνάρτησης ενεργοποίησης   πάνω στην συνολική είσοδο   . Άρα η μερική 

παράγωγος της εξόδου   
  με σεβασμό στην συνολική είσοδο    είναι απλά η πρώτη 

παράγωγος    της αντίστοιχης συνάρτησης ενεργοποίησης. Άρα: 

Αντικαθιστώντας τώρα την συνολική είσοδο    από το άθροισμα των γινομένων 

όλων των   εισόδων      με τα αντίστοιχα βάρη τους    προκύπτει: 

Επειδή όμως η ανάλυση αφορά μόνο το βάρος    της αντίστοιχης εισόδου     , ο 

μόνος όρος του παραπάνω αθροίσματος που είναι σχετικός είναι o        η μερική 

παράγωγός του οποίου είναι ξεκάθαρα 
 

   
            . Άρα: 

Τελικά, επιλέγοντας έναν ρυθμό μάθησης   και εξαλείφοντας το αρνητικό πρόσημο, 

ώστε η ανανέωση του βάρος    να γίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν 

της κλίσης, ουσιαστικά ελαχιστοποιείται το σφάλμα μέσω της τελικής ποσότητας: 
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Με βάση, λοιπόν, την τελευταία εξίσωση, ανάλογα με το είδος της συνάρτησης 

ενεργοποίησης, που χρησιμοποιείται στον νευρώνα του επιπέδου εξόδου, προκύπτει 

και η αντίστοιχη ανανέωση των βαρών του, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα 

(Εικόνα 65). 

 

Εικόνα 65. Ανανέωση των Βαρών ενός Νευρώνα βάση του Κανόνα Δέλτα για διάφορες 
Συναρτήσεις Ενεργοποίησης 

2.1.2.3.3. Single-Layer Perceptron – Επίλυση Απλών, Μη-Δυαδικών, 

Μη-Γραμμικά Διαχωριζόμενων Προβλημάτων 

Μέχρις στιγμής έχει γίνει αναφορά σε απλούς Perceptrons με ένα μοναδικό νευρώνα 

στο επίπεδο εξόδου, οι οποίοι είναι σε θέση να λύνουν μόνο δυαδικά προβλήματα. Τι 

γίνεται όμως αν ένα πρόβλημα δεν είναι δυαδικό; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 

είναι απλή και μπορεί να δοθεί, ενισχύοντας το προηγούμενο μοντέλο, προσθέτοντας 

επιπλέον υπολογιστικούς νευρώνες στο επίπεδο εξόδου. Για παράδειγμα, αν Ν είναι ο 

αριθμός των κλάσεων-κατηγοριών εξόδου ενός προβλήματος, τότε, με δυαδική 

κωδικοποίηση, στο επίπεδο εξόδου θα πρέπει να εμπεριέχονται τουλάχιστον 
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              νευρώνες, με την συνάρτηση         να στρογγυλοποιεί τον αριθμό   

στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.  

Γενικά, ένα Single-Layer Perceptron, ακριβώς όπως και ένας απλός Perceptron, 

αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου, το οποίο είναι υπεύθυνο μόνο για την 

μεταφορά και την διάχυση των σημάτων στο δίκτυο και ένα επίπεδο εξόδου, 

αποτελούμενο από   υπολογιστικούς νευρώνες, οι οποίοι μπορούν να φέρουν 

οποιαδήποτε από τις προ-αναφερθήσες συναρτήσεις ενεργοποίησης. Η εκπαίδευση 

του δικτύου πραγματοποιείται με την βοήθεια του Κανόνα Δέλτα (Εικόνα 66). 

 

Εικόνα 66. Αναπαράσταση της Λειτουργίας ενός Single-Layer Perceptron 

2.1.2.3.4. Multi-Layer Perceptron - Επίλυση Πολύπλοκων Εξισώσεων 

Ενισχύοντας τώρα περαιτέρω το προηγούμενο μοντέλο και προσθέτοντας έστω ένα 

επιπλέον κρυφό επίπεδο (hidden layer)   υπολογιστικών νευρώνων, μεταξύ των 

επιπέδων εισόδου και εξόδου δημιουργείται ένα εμπροσθοτροφοδοτούμενο, πολύ-

επίπεδο νευρωνικό δίκτυο (Feed-Forward, Multi-Layer Neural Network), ένα 

παράδειγμα της αρχιτεκτονικής του οποίου περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 67. Αρχιτεκτονική ενός Multi-Layer Perceptron 
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Τέτοιου είδους νευρωνικά δίκτυα είναι σε θέση να επιλύουν πολύπλοκα, μη-γραμμικά 

διαχωριζόμενα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το “Universal 

Approximation Theorem” [154] μπορούν να προσεγγίσουν μια οποιαδήποτε συνεχής 

συνάρτηση στο   , όπου   είναι το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών του 

προβλήματος. Μια από τις πρώτες αποδείξεις του θεωρήματος δόθηκε το 1989 από τον 

George Cybenko [155], ο οποίος απέδειξε την ισχύ της παραπάνω παραδοχής με χρήση 

σιγμοειδών συναρτήσεων ενεργοποίησης στο κρυφό επίπεδο. Λίγο αργότερα, το 1991, 

ο Kurt Hornik [156] έδειξε ότι δεν είναι τόσο η συγκεκριμένη επιλογή της συνάρτησης 

ενεργοποίησης, όσο η εμπροσθοτροφοδοτούμενη, πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική που 

δίνει στα νευρωνικά δίκτυα την δυνατότητα να είναι καθολικοί προσεγγιστές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοντελοποίηση της Λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης XOR: 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα (§2.1.2.2.3.) απλά δίκτυα, 

όπως MCP Νευρώνες, απλοί Perceptrons ή Single-Layer Perceptrons, χωρίς 

ενδιάμεσα, κρυφά επίπεδα δεν είναι σε θέση να προσεγγίσουν την λειτουργία μιας 

XOR συνάρτησης. Ουσιαστικά, αυτός ήταν και ο πρωταρχικός λόγος που οδήγησε 

στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πολύ-επίπεδων νευρωνικών δικτύων. 

Εγγραφή Ανεξάρτητες Μεταβλητές Ζητούμενο 

No.  1 1 1 0 

No. 2 0 1 1 

No. 3 1 0 1 

No. 4 0 0 0 

   Πίνακας 14: Λειτουργία μιας λογικής πύλης XOR 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 68) παρουσιάζονται τρία παραδείγματα τέτοιων 

δικτύων που βρίσκουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα [260, 261, 262]. 

Γενικότερα, πάντως, υπάρχει ένας απεριόριστος αριθμός συνδυασμών βαρών και 

ορίων, που μπορούν να μοντελοποιήσουν την λειτουργία μιας λογικής πύλης XOR. 

 

Εικόνα 68. Multi-Layer Perceptrons που Μοντελοποιούν την Συνάρτηση XOR 
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Εκπαίδευση Δικτύου: Ο Αλγόριθμος της Πίσω Διάδοσης του Σφάλματος 

Η εκπαίδευση του δικτύου πραγματοποιείται με την βοήθεια του  γνωστού αλγορίθμου 

της Πίσω Διάδοσης του Σφάλματος (Error Back Propagation Algorithm) [157]. Η 

εφαρμογή του αποτελείται από δύο βασικά στάδια εκτέλεσης. Κατά την διάρκεια του 

πρώτου τα σήματα εισόδου διαδίδονται διαμέσου του δικτύου προς το επίπεδο εξόδου 

(forward pass), ενώ κατά την διάρκεια του δευτέρου, αρχικά υπολογίζεται το συνολικό 

σφάλμα   του δικτύου και εν συνεχεία, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδρομή 

(backward pass) ανανεώνονται τα βάρη, έτσι ώστε η πραγματική απόκρισή του να 

πλησιάσει όσο γίνεται την επιθυμητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοντελοποίηση της Λειτουργίας μιας Λογικής Πύλης XOR (συνέχεια): 

Σημειώσεις: 

 Οι αριθμοί, που εμπεριέχονται στις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων των 

διαφορετικών επιπέδων, αφορούν την τιμή των αντίστοιχων βαρών. 

 Οι αριθμοί στο εσωτερικό των κόμβων των δικτύων αναφέρονται στην 

χρήση βηματικών συναρτήσεων ενεργοποίησης με τα αντίστοιχα όριά τους. 

Μαθηματική Ανάλυση του Αλγορίθμου της Πίσω Διάδοσης του Σφάλματος: 

Ακριβώς όπως και στον Κανόνα Δέλτα, στόχος είναι η σταδιακή προσαρμογή των 

βαρών του δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό του 

σφάλμα:   
 

 
∑         

      , με την     να αποτελεί την επιθυμητή έξοδο του 

νευρώνα   του επιπέδου εξόδου για κάποιο δείγμα-εισόδου   και    
  να είναι η 

πραγματική απόκριση του αντίστοιχου νευρώνα, η οποία υπολογίζεται από τον 

τύπο:    
   

   
(        ∑  

    (∑          
 
   )      ), όπου: 

-           με   ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων-εγγραφών   ⃗⃗⃗   του 

συνόλου, 

-           με   ο συνολικός αριθμός των χαρακτηριστικών-εισόδου 

(ανεξάρτητων μεταβλητών) του προβλήματος, 

-           με H το σύνολο των νευρώνων του κρυφού επιπέδου, 

-           με Ζ το σύνολο των νευρώνων εξόδου (output layer),  

-      οι συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του κρυφού επιπέδου, 

-      οι συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του επιπέδου εξόδου, 

-      τα βάρη μεταξύ του επιπέδου εισόδου και του κρυφού επιπέδου, 

-      τα βάρη μεταξύ του κρυφού επιπέδου και του επιπέδου εξόδου, 

- ∑          
 
    η συνολική είσοδος των νευρώνων του κρυφού επιπέδου για 

κάποιο διάνυσμα εισόδου   ⃗⃗⃗  , 

- Και         ∑  
             η συνολική είσοδος των νευρώνων του 

επιπέδου εξόδου, με      και      να παίζει τον ρόλο του bias. 
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Συνέχεια--> 

Για να επιλυθεί, λοιπόν, το ανωτέρω πρόβλημα χρησιμοποιείται η τεχνική της 

gradient descent, η οποία απαιτεί τον καθορισμό των μερικών παραγώγων 
  

  
 για 

όλες τις παραμέτρους       του μοντέλου. Να σημειωθεί ότι γενικά υπάρχουν 

δύο είδη παραμέτρων: τα βάρη, που σχετίζονται με το επίπεδο εξόδου    {    } 

και επηρεάζουν άμεσα το σφάλμα εξόδου και τα υπόλοιπα, τα οποία σχετίζονται με 

το/τα κρυφό/ά επίπεδο/α και συνεπώς επηρεάζουν έμμεσα το τελικό σφάλμα. 

Ανανέωση Βαρών που σχετίζονται με το Επίπεδο Εξόδου: 

Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι παράμετροι επηρεάζουν απευθείας την τιμή της 

συνάρτησης σφάλματος, ο υπολογισμός των κλίσεων των αντίστοιχων βαρών 

πραγματοποιείται, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία με αυτή του Κανόνα Δέλτα: 

Καθώς η ανάλυση αφορά μόνο το βάρος     , το οποίο συνδέει τον κόμβο   του 

κρυφού επιπέδου με τον κόμβο   του επιπέδου εξόδου, το παραπάνω άθροισμα 

εξαλείφεται, κρατώντας μόνο την αντίστοιχη ποσότητα. Εφαρμόζοντας ταυτόχρονα 

τον Κανόνα της Αλυσίδας, καθώς το σφάλμα που προκύπτει από τον κόμβο  , 

εξαρτάται από την αντίστοιχη έξοδό του    
 , λαμβάνεται η εξής ισότητα: 

Υπολογίζοντας (για το αριστερό μέρος) το ανάπτυγμα του τετραγώνου και 

παραγωγίζοντας ως προς την έξοδο    
  και εφαρμόζοντας (για το δεξί μέρος) ξανά 

τον Κανόνα της Αλυσίδας αυτήν την φορά με σεβασμό ως προς την αντίστοιχη 

συνολική είσοδο    , προκύπτει: 

Αλλά επειδή    
         , ισχύει: 

    
 

    
 
  

    
                . Άρα: 

Καθώς όμως             ∑  
               και κρατώντας τώρα από αυτήν 

μόνο τον όρο που αφορά τον κόμβο   του κρυφού επιπέδου, λαμβάνεται το εξής: 
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Ανανέωση Βαρών που σχετίζονται με το Επίπεδο Εξόδου (συνέχεια): 

Τελικά, παραγωγίζοντας τον τελευταίο όρο προκύπτει το εξής: 

Η παραπάνω εξίσωση πρακτικά σημαίνει ότι η κλίση (gradient) της συνάρτησης 

σφάλματος με σεβασμό προς το βάρος     , το οποίο σχετίζεται με το επίπεδο 

εξόδου, είναι προϊόν τριών όρων: 

1. Της διαφοράς μεταξύ της επιθυμητής εξόδου και της πραγματικής 

απόκρισης του συστήματος. 

2. Της πρώτης παραγώγου της συνάρτησης ενεργοποίησης του νευρώνα   του 

επιπέδου εξόδου. (Για τον λόγο αυτό πρέπει και οι επιλεχθέντες συναρτήσεις 

ενεργοποίησης να είναι συνεχής και παραγωγίσιμες). 

3. Και της εξόδου του νευρώνα   του κρυφού επιπέδου. 

Δηλώνοντας στην συνέχεια ως    όλους τους όρους που εμπεριέχουν τον δείκτη  : 

και εξαλείφοντας το αρνητικό πρόσημο, ώστε η ανανέωση του βάρος      να γίνει 

προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της κλίσης, προκύπτει: 

Ο όρος    στην ουσία αποτελεί το παραγόμενο από το δίκτυο σήμα σφάλματος 

(error signal), το οποίο διαδοχικά αποστέλλεται προς το επίπεδο εισόδου, ενώ ο 

τελική ποσότητα 
  

     
 δείχνει την συνεισφορά της κάθε παραμέτρου σε αυτό το 

σήμα. Τελικά, επιλέγοντας έναν ρυθμό μάθησης  , η ανανέωση των αντίστοιχων 

βαρών πραγματοποιείται ως εξής: 

Ανανέωση Βαρών της επιπρόσθετης εισόδου    (bias) για το Επίπεδο Εξόδου: 

Καθώς η έξοδος του συγκεκριμένου κόμβου είναι πάντα ένα (    ) και με βάση 

την προτελευταία εξίσωση, προκύπτει: 

Σημείωση: Με απλά λόγια η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι το σήμα σφάλματος που 

παράγεται από το δίκτυο για κάποιο νευρώνα   του επιπέδου εξόδου αποτυπώνεται 

ατόφιο πάνω στο αντίστοιχο βάρος που ενώνει τον   με τον   . 
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Συνέχεια --> 

Τελικά η ανανέωση των βαρών του συγκεκριμένου κόμβου γίνεται ως εξής: 

Ανανέωση Βαρών που σχετίζονται με το Κρυφό Επίπεδο: 

Λόγω της έμμεσης επίδρασης του κρυφού επιπέδου στο σφάλμα εξόδου του 

δικτύου, ο υπολογισμός της κλίσης (gradient) των αντίστοιχων βαρών είναι μια 

κάπως πιο πολύπλοκη διαδικασία. Ξεκινάει, ωστόσο, με τον ίδιο τρόπο: 

Σημείωση: Αυτή τη φορά το άθροισμα δεν εξαλείφεται, καθώς καθένας από τους 

κόμβους     του κρυφού επιπέδου επηρεάζει την κατάσταση κάθε κόμβου     

του επιπέδου εξόδου. 

Εφαρμόζοντας όμως τον Κανόνα της Αλυσίδας, καθώς το σφάλμα που προκύπτει για 

τον κόμβο   του επιπέδου εξόδου εξαρτάται ουσιαστικά από την έξοδό του, 

λαμβάνεται η εξής ισότητα: 

Παραγωγίζοντας τώρα το αριστερό μέρος ως προς την έξοδο    
  και εφαρμόζοντας 

για το δεξί μέρος ξανά τον Κανόνα της Αλυσίδας αυτήν την φορά με σεβασμό ως 

προς την αντίστοιχη συνολική είσοδο    , προκύπτει: 

Αλλά επειδή    
          και 

    
 

    
 
  

    
                , ισχύει: 

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, οι υπολογισμοί αρχίζουν κάπως να περιπλέκονται. Η 

μερική παράγωγος του τρίτου όρου του παραπάνω γινομένου είναι με σεβασμό ως 

προς το βάρος      αλλά ο στόχος     είναι μια συνάρτηση του δείκτη  . Τι γίνεται, 

λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση; 

         Συνέχεια--> 
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Ανανέωση Βαρών που σχετίζονται με το Κρυφό Επίπεδο (συνέχεια): 

Η λύση μπορεί να δοθεί, επεκτείνοντας περαιτέρω την συνάρτηση    , η οποία στην 

ουσία αποτελείται από άλλες υπό-συναρτήσεις (βλέπε Εικόνα 67): 

Σημείωση: Αν στο νευρωνικό δίκτυο εμπεριέχονται περισσότερα του ενός κρυφά 

επίπεδα, τότε ο όρος      θα ισούται με το άθροισμα των εξόδων των κόμβων του 

προηγούμενου κρυφού επιπέδου πολλαπλασιασμένων με τα αντίστοιχα βάρη.  

Αν από την άλλη, στο δίκτυο εμπεριέχεται μόνο ένα κρυφό επίπεδο, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση, τότε ο όρος     ισούται απλά με το γινόμενο των 

πραγματικών εισόδων      του δικτύου επί των αντίστοιχων βαρών     : 

Συνδυάζοντας τώρα την ⑦ με την ⑧ λαμβάνεται η εξής ισότητα: 

Παρατηρώντας την παραπάνω εξίσωση, προκύπτει ότι η ποσότητα     είναι έμμεσα 

εξαρτώμενη από το βάρος      που είναι και το ζητούμενο. Άρα για τον υπολογισμό 

της μερικής παραγώγου 
    

     
 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κανόνας της Αλυσίδας με 

σεβασμό αυτή τη φορά ως προς την έξοδο   (   )       του κόμβου   του κρυφού 

επιπέδου, σύμφωνα με τον οποίο: 

Αντικαθιστώντας στην συνέχεια την ⑦ στο αριστερό μέρος του ανωτέρω γινομένου: 

Εξαλείφοντας το άθροισμα και κρατώντας μόνο τους όρους που αντιστοιχούν στον 

κόμβο  : 

         Συνέχεια--> 
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Καθώς όμως η έξοδος του κόμβου   εξαρτάται από την είσοδό του    , 

εφαρμόζοντας ξανά τον Κανόνα της Αλυσίδας, λαμβάνεται: 

Αλλά επειδή 
  

    
                 και αντικαθιστώντας ταυτόχρονα την ⑧ στο δεξί 

μέρος του γινομένου προκύπτει: 

Εξαλείφοντας το άθροισμα και διατηρώντας μόνο τους όρους που φέρουν δείκτη  : 

Παραγωγίζοντας τον τελευταίο όρο ως προς το βάρος     : 

Αντικαθιστώντας την ⑩ στην ⑥: 

Αντικαθιστώντας τώρα την ② στην ⑪ και εξαλείφοντας το αρνητικό πρόσημο, 

ώστε η ανανέωση του βάρος      να γίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν 

της κλίσης, προκύπτει το εξής: 

, όπου:            ∑               

Τελικά, επιλέγοντας έναν ρυθμό μάθησης  , η ανανέωση των βαρών που σχετίζονται 

με το κρυφό επίπεδο πραγματοποιείται ως εξής: 

Σημείωση: Η τελευταία εξίσωση ουσιαστικά σημαίνει ότι για την εύρεση της κλίσης 

των βαρών ενός αυθαίρετου, κρυφού επιπέδου  , το μόνο που χρειάζεται είναι ο 

υπολογισμός του σήματος σφάλματος    που καταφτάνει σε αυτό το επίπεδο 

πολλαπλασιασμένο απλά με την είσοδο που τροφοδοτεί το συγκεκριμένο επίπεδο. 
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            ∑  

   

         

Ανανέωση Βαρών της επιπρόσθετης εισόδου    (bias) για το Κρυφό Επίπεδο: 

Καθώς η έξοδος του συγκεκριμένου κόμβου είναι πάντα ένα (    ) και με βάση 

την εξίσωση ⑫, η κλίση των αντίστοιχων βαρών υπολογίζεται ως εξής: 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 69) παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία του 

Αλγορίθμου της Πίσω Διάδοσης του Σφάλματος: 

 

Εικόνα 69. Διαγραμματική Απεικόνιση της Λειτουργίας του Αλγορίθμου της Πίσω 
Διάδοσης του Σφάλματος (Error Back Propagation Algorithm) 
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2.1.2.4. Συμπεράσματα περί Νευρωνικών Δικτύων 

Τα νευρωνικά δίκτυα, ως ένα μιμητικό μοντέλο της λειτουργίας του ανθρωπίνου 

εγκεφάλου, δεν μπορούν παρά να προκαλούν θαυμασμό με την πρωτοτυπία του 

σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Κάποια από τα 

βασικότερα πλεονεκτήματά τους έναντι άλλων μεθόδων μηχανικής μάθησης είναι η 

ικανότητά τους να ανιχνεύουν πολύπλοκες μη-γραμμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών ενός προβλήματος,  η ύπαρξη 

εκτενούς βιβλιογραφίας και η διαθεσιμότητα ενός πλήθους διαφορετικών αλγορίθμων 

μάθησης. Από την άλλη, η δυσκολία κατανόησης της λειτουργίας τους, η ανάγκη για 

περισσότερους υπολογιστικούς πόρους και η τάση για υπερ-προσαρμογή αποτελούν 

κάποια από τα επιχειρήματα όσων εναντιώνονται στην χρήση τους. 

Γενικότερα, πάντως, τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν ισχυρά και εύρωστα εργαλεία 

παλινδρόμησης (regression) και κατηγοριοποίησης (classification), έχοντας την 

δυνατότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια μεγάλη ποικιλία πολύπλοκων 

προβλημάτων και να προσαρμόζονται αποδοτικά σε διάφορα περιβάλλοντα 

υλοποίησης. Αυτό σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη τάση αξιοποίησής τους 

τόσο στον ερευνητικό, όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, μπορούν σχετικά εύκολα να 

οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι τα νευρωνικά δίκτυα είναι εδώ, ως ένα σημαντικό και 

αναγκαίο κομμάτι της μηχανικής μάθησης και θα συνεχίσουν να είναι, τουλάχιστον 

μέχρι ότου βρεθεί κάτι άλλο που να υπερκαλύπτει τις δυνατότητές και τα 

πλεονεκτήματά τους. 
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2.2. Μη-Επιβλεπόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning) 

Μέχρις στιγμής η ανάλυση που προηγήθηκε, αφορούσε αλγορίθμους και τεχνικές, που 

ανήκουν στον τομέα της Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης, σκοπός των οποίων είναι 

η εύρεση μιας συνάρτησης  , η οποία να αντιστοιχεί τα παρατηρούμενα δείγματα   

ενός συνόλου δεδομένων σε κάποιες εκ των προτέρων γνωστές κλάσεις-κατηγορίες  , 

     , με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του σφάλματος κατηγοριοποίησης του 

δημιουργηθέντος μοντέλου,    
   
        

  , όπου:   ∑       
    

   , με   το συνολικό 

πλήθος των εγγραφών,    την επιθυμητή έξοδο για κάποιο δείγμα   και   
  την 

πραγματική απόκριση του συστήματος. Τι γίνεται όμως αν σε κάποιο δοθέν σύνολο, οι 

κατηγορίες των αντίστοιχων δειγμάτων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές; 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες μάλιστα απαντώνται αρκετά συχνά σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων, όπου η κατηγοριοποίηση των δειγμάτων είναι μια αρκετά κοστοβόρα 

διαδικασία, αναλαμβάνει δράση ο τομέας της Μη-Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης 

(Unsupervised Machine Learning). Σκοπός της είναι η αναζήτηση τυχών συσχετίσεων και 

η ανακάλυψη κρυφών δομών μεταξύ των μη-κατηγοριοποιημένων δειγμάτων. Εφόσον, 

λοιπόν, οι εγγραφές δεν αντιστοιχούν σε κάποια δοθέν κατηγορία, δεν υπάρχει και 

κάποια αντίστοιχη συνάρτηση σφάλματος ή ανταμοιβής, που να αξιολογεί μια 

ενδεχόμενη λύση. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η μη-επιβλεπόμενη μάθηση 

είναι στενά συνδεδεμένη με μια πολύ διαδεδομένη τεχνική της στατιστικής, την 

εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (Probability Density Estimation) μιας μη-

παρατήρισιμης συνάρτησης βάσει ενός συνόλου στοιχείων παρατήρησης [158]. 

Τα κυριότερα θέματα που καλείται να λύσει ο συγκεκριμένος τομέας αφορούν δύο 

σημαντικές κατηγορίες προβλημάτων:  

1. την Συσταδοποίηση Δεδομένων (Data Clustering) και  

2. την Μείωση των Διαστάσεων ενός προβλήματος (Dimensionality Reduction). 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τεχνικές, όπως οι αλγόριθμοι: K-means [159, 160, 161, 

162], K-Windows [163, 164], DBSCAN [165] και OPTICS [166], σκοπός των οποίων είναι η 

ομαδοποίηση των δεδομένων, με τέτοιο τρόπο ώστε τα αντικείμενα που ανήκουν στις 

ίδιες συστάδες (clusters) να εμφανίζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια 

μεταξύ τους και ταυτόχρονα όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανομοιογένεια σε σύγκριση 

με τα δείγματα άλλων συστάδων.  

Από την άλλη, στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τεχνικές, όπως η Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες (Principal Component Analysis - PCA) [167, 168, 169] και η Ανάλυση σε 

Ιδιάζουσες Τιμές (Singular Value Decomposition - SVD) [170, 171, 172], σκοπός των 

οποίων είναι η αποτύπωση ή προβολή του διανυσματικού χώρου ενός δοθέντος 

προβλήματος σε έναν χώρο μικρότερων διαστάσεων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα 

την απώλεια χρήσιμης πληροφορίας για τα σύνολο των δεδομένων. 
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2.2.1. Συσταδοποίηση Δεδομένων (Data Clustering) 

Γενικότερα ως έννοια, η ομαδοποίηση ή αλλιώς συσταδοποίηση αντικειμένων αποτελεί 

μια σημαντική πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάθε άνθρωπος, από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του, μαθαίνει να διαχωρίζει τις γάτες από τους σκύλους, τα φυτά από 

τα ζώα, τα αυτοκίνητα από τα αεροπλάνα, βελτιώνοντας συνεχώς τα αντίστοιχα, 

υποσυνείδητα συστήματα του εγκεφάλου του. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να ξεχωρίζει 

τις πυκνές από τις αραιές περιοχές του περιβάλλοντος χώρου και ως εκ τούτου να 

ανακαλύπτει πρότυπα κατανομών και ενδιαφέρουσες συσχετίσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών των αντικειμένων που παρατηρεί. Την ίδια ακριβώς έννοια κατανόησε 

και μελέτησε και ο Κάρολος Δαρβίνος, γράφοντας την περίφημη θεωρία, της Εξέλιξης 

των Ειδών [173]. 

Μεταβαίνοντας τώρα στον σύγχρονο κόσμο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η 

συσταδοποίηση δεδομένων, όντας ένα αναπόσπαστο και συνεχώς αναπτυσσόμενο 

κομμάτι της μηχανικής μάθησης και της στατιστικής, χρησιμοποιείται ευρέως σε ένα 

πλήθος διαφορετικών τομέων της ανθρώπινης ενασχόλησης, όπως η εκπαίδευση, η 

βιολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η πληροφορική και οι επιχειρήσεις. Ένα τέτοιο 

εργαλείο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αφορά την ομαδοποίηση μαθητών ή 

φοιτητών σε ευρύτερες ομάδες ατόμων με παρόμοιες διανοητικές, μαθησιακές ή άλλες 

ικανότητες (educational data mining). Ένα άλλο σύστημα θα μπορούσε να ομαδοποιεί 

κείμενα και ιστοσελίδες με παραπλήσιο περιεχόμενο (web content grouping), να 

συμπιέζει εικόνες, διαιρώντας τες σε μικρότερα τμήματα κοινών χαρακτηριστικών 

(image segmentation) ή να βρίσκει τμήματα DNA με παρόμοιες αλληλουχίες μεταξύ 

διαφορετικών ειδών (sequence analysis, bioinformatics). 

Αντίστοιχες εφαρμογές στον τομέα των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να προτείνουν 

κάποιο προϊόν σε έναν διαδικτυακό χρήστη (recommender systems), να του παρέχουν 

μία real-time προσφορά για την ασφάλεια του αυτοκινήτου του (real-time offering) ή 

να αναγνωρίζουν ευρύτερες ομάδες καταναλωτών σε ένα κοινωνικό δίκτυο, που 

φέρουν μεγάλη πιθανότητα να ανταποκριθούν θετικά σε μια προωθητική ενέργεια 

(social network analysis, market research). Άλλα συστήματα θα μπορούσαν να 

εντοπίζουν οικιστικές περιοχές με παρόμοια δημογραφικά ή πολιτικά χαρακτηριστικά 

(typologies), περιοχές με παρόμοιες μορφές εγκληματικότητας (crime analysis) ή ακόμα 

και να αναγνωρίζουν οικονομικές και ασφαλιστικές απάτες (fraud detection), 

αναζητώντας τις ακραίες τιμές (με τον όρο “ακραίες” εννοούνται οι παρατηρήσεις που 

βρίσκονται αρκετά μακριά από οποιοδήποτε cluster) στον χώρο αναζήτησης του 

συνόλου των δεδομένων (outlier detection). 

2.2.1.1. Ορισμός 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα παραπάνω, συσταδοποίηση ενός συνόλου δεδομένων   

ονομάζεται η διαδικασία της ομαδοποίησης, με βάση την ομοιότητά τους,   φυσικών ή 

αφηρημένων αντικειμένων      ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  , με   ⃗⃗⃗                   και   ο 
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αριθμός των μεταβλητών του προβλήματος, σε     κλάσεις ή κατηγορίες (συστάδες) 

          , έτσι ώστε      και                .  

Ωστόσο, ένα ερώτημα παραμένει: “πως ποσοτικοποιείται η έννοια της ομοιότητας;”. 

Σύμφωνα με τον Vladimir Estivill-Castro [174] η έννοια της συστάδας (cluster) και 

συνεπώς της ομοιότητας δεν μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί επακριβώς. Και αυτό 

συμβαίνει, καθώς η ίδια η διαδικασία της συσταδοποίησης δεν είναι απλώς ένας 

συγκεκριμένος αλγόριθμος, αλλά περισσότερο ένα γενικό πρόβλημα διασπορών που 

επιδέχεται επίλυσης. 

Κάθε ερευνητής, λοιπόν, μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικά μοντέλα, σε καθένα από τα 

οποία μπορούν να δοθούν διαφορετικοί αλγόριθμοι. Και η έννοια της συστάδας, όπως 

διαπιστώνεται από διαφορετικούς αλγορίθμους, μπορεί να διαφέρει σημαντικά, τόσο 

ως προς την αντίληψη του τι συνιστά ένα cluster, όσο και ως προς τον τρόπο 

αποτελεσματικής ανακάλυψής του. Ο μόνος κοινός παρονομαστής μεταξύ τους είναι 

ότι μια συστάδα συνιστά ένα σύνολο αντικειμένων. Δημοφιλής, ωστόσο, έννοιες 

υπάρχουν και περιλαμβάνουν ομάδες αντικειμένων με μικρές αποστάσεις μεταξύ των 

μελών τους, πυκνές περιοχές του χώρου αναζήτησης ή συγκεκριμένες στατιστικές 

κατανομές. 

Συνεπώς, η συσταδοποίηση δεδομένων, ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με 

πολλαπλούς στόχους, δεν αποτελεί μια αυτόματη εργασία, αλλά αντιθέτως μια 

επαναληπτική διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης (knowledge discovery), που 

περιλαμβάνει την δοκιμή και την επιτυχία (trial & failure). Η επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος εξαρτάται πολλές φορές από την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου 

και τη σωστή ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων του, τα οποία με την σειρά τους 

εξαρτώνται τόσο από το ίδιο το πρόβλημα, όσο και από το είδος των ερωτημάτων που 

ο ίδιος ο χρήστης έχει θέσει. Η κατανόηση, λοιπόν, των διαφορών μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων αλγορίθμων αποτελεί το “κλειδί” για την επιτυχία. 

2.2.1.2. Βασικές Μορφές Δεδομένων και Υπολογισμός Αποστάσεων 

2.2.1.2.1. Σύνολο Δεδομένων Εισόδου 

Σε γενικές γραμμές, σε ένα πρόβλημα συσταδοποίησης παρέχεται αρχικά, όπως και 

στην επιβλεπόμενη μάθηση, ένας πίνακα δεδομένων,     διαστάσεων, όπου   ο 

αριθμός των εγγραφών (ή δειγμάτων, αντικειμένων, παρατηρήσεων, διανυσμάτων-

εισόδου κτλ) και   ο αριθμός των μεταβλητών ή αλλιώς χαρακτηριστικών του 

προβλήματος (Εικόνα 70). 

2.2.1.2.2. Πίνακας (αν)Ομοιότητας 

Ουσιαστικά είναι ένας πίνακας εγγύτητας,     διαστάσεων, μεταξύ όλων των ζευγών 

των   αντικειμένων. Σε κάθε κελί αποθηκεύεται η απόσταση        μεταξύ των 

αντικειμένων   και  . Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή, τόσο περισσότερο διαφέρουν 

τα αντίστοιχα αντικείμενα. Αντιθέτως, όσο η τιμή αυτή προσεγγίζει το μηδέν (0), τόσο 
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αυξάνει και η ομοιότητά τους. Επίσης, εφ’ όσων ισχύουν           και       , 

προκύπτει ο πίνακας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 70. Αριστερά: Πίνακας Δεδομένων, Δεξιά: Πίνακας (αν)Ομοιότητας 

2.2.1.2.3. Ποσοτικές Μεταβλητές (Quantitative Variables) 

Οι ποσοτικές (quantitative) μεταβλητές ή αλλιώς μεταβλητές διαστήματος (interval 

scaled) αντιστοιχούν σε μετρήσιμα μεγέθη, όπως είναι το ύψος, το βάρος ή η 

θερμοκρασία. Αν και ο υπολογισμός της απόστασης μεταξύ δύο μετρήσεων τέτοιων 

μεταβλητών είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση, η μονάδα μέτρησής τους μπορεί να 

επηρεάσει το αποτέλεσμα της συσταδοποίησης. Για παράδειγμα, η αλλαγή της 

μονάδας μέτρησης μιας ποσοτικής μεταβλητής από χιλιόμετρα σε μέτρα μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα πολύ διαφορετική δομή συστάδων. Για να αποφευχθεί, λοιπόν, αυτή η 

επίδραση, είναι απαραίτητο τα δεδομένα, κατά την προ-επεξεργασία, να τυποποιηθούν 

ώστε να αποκτήσουν μια κοινή κλίμακα μέτρησης. 

Κανονικοποίηση / Ομαλοποίηση Δεδομένων (Standardization / Normalization) 

Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής πραγματοποιείται, αφαιρώντας από κάθε παρατήρηση 

    μιας μεταβλητής   την μέση τιμή    όλων των παρατηρήσεων για αυτή την 

μεταβλητή και διαιρώντας με την αντίστοιχη διασπορά τους   :  

     
      
  
                      

 

 
∑   

 

   

        √
 

 
∑(      )

 
 

   

 

Επανακλιμάκωση Δεδομένων (Feature Scaling) 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρακτικής απαλείφει την επίδραση των διαφόρων 

μονάδων μέτρησης, συμπιέζοντας ουσιαστικά τις παρατηρήσεις των ποσοτικών 

μεταβλητών στο διάστημα μεταξύ μηδέν και ένα [0,1]: 

     
             

   (   )           
            

, όπου:       αντιστοιχεί σε όλες τις παρατηρήσεις της μεταβλητής  . 

Υπολογισμός Αποστάσεων 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο πίνακας (αν)ομοιότητας αποθηκεύει τις 

αποστάσεις μεταξύ όλων των ζευγών των αντικειμένων του προβλήματος. Για τον 
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υπολογισμό τώρα αυτών των αποστάσεων, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος 

μέτρησης είναι η ευκλείδεια απόσταση, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

                         √∑(       )
 

 

   

 

Μια άλλη, αρκετά δημοφιλής απόσταση είναι η Manhattan, η οποία προκύπτει ως εξής: 

                         ∑|       |

 

   

 

Σημείωση: Και τα δύο παραπάνω είδη αποστάσεων ικανοποιούν τους μαθηματικούς 

περιορισμούς, που πρέπει να ισχύουν για μια συνάρτηση απόστασης: 

1.       : Οι αποστάσεις πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί. 

2.       : Η απόσταση ενός αντικειμένου από τον εαυτό του είναι μηδέν (0). 

3.          : Η απόσταση είναι μια συμμετρική συνάρτηση. 

4.               : Η απόσταση στον χώρο ενός αντικειμένου   από το   δεν είναι 

σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέσω ενός άλλου 

οποιουδήποτε, πρόσθετου κόμβου   (Τριγωνική Ανισότητα). 

 

Εικόνα 71. Αποστάσεις: Ευκλείδεια vs Manhattan 

2.2.1.2.4. Δυαδικές Μεταβλητές (Binary Variables) 

Μια δυαδική μεταβλητή μπορεί να έχει τιμή μεταξύ δύο πιθανών καταστάσεων, 

συνήθως   και  . Για παράδειγμα μια μεταβλητή “καπνιστής” μπορεί να περιγράψει 

έναν ασθενή με   αν καπνίζει και με   αν όχι.  

Πως υπολογίζεται όμως η απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων που περιγράφονται από 

τέτοιου είδους μεταβλητές; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σαφώς δεν μπορεί να 

είναι η ίδια με αυτήν, που δόθηκε προηγουμένως, καθώς θα οδηγούσε σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα κατά την συσταδοποίηση. Άλλωστε ποια θα μπορούσε να είναι η 
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απόσταση μεταξύ ενός “Ναι” και ενός “Όχι”; Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, η 

ανομοιότητα μεταξύ δύο αντικειμένων   και   μπορεί να μετρηθεί ως εξής [175]: 

     
   

       
 

,όπου:  

-  : είναι ο αριθμός των μεταβλητών που είναι ίσες με   και στα δύο αντικείμενα, 

-  : ο αριθμός των μεταβλητών που είναι ίσες με   για το αντικείμενο  , αλλά με   

για το  , 

-  : ο αριθμός των μεταβλητών που είναι ίσες με   για το  , αλλά   για το  , 

-  : ο αριθμός των μεταβλητών που είναι   και για τα δύο αντικείμενα και 

-          : το σύνολο των μεταβλητών του προβλήματος. 

Έστω για παράδειγμα ο παρακάτω πίνακας δεδομένων, που αντιστοιχεί στις εξετάσεις 

κάποιων ασθενών σε ένα νοσοκομείο: 

Πίνακας 14. Παράδειγμα Συνόλου Δεδομένων με Δυαδικές Μεταβλητές 

Όνομα Φύλο Πυρετός Συνάχι Τεστ1 Τεστ2 Τεστ3 Τεστ4 

Jack Μ Y N P N N N 

Mary F Y N P N P N 

John M Y Y N N N Υ 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Κωδικοποιώντας τις τιμές   (Yes) και   (Positive) με   και την   (No ή Negative) με   

και αδιαφορώντας για την μεταβλητή “Φύλο”, καθώς δεν θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας που να επηρεάζει την ύπαρξη ή μη μιας ασθένειας, οι αποστάσεις μεταξύ 

των ζευγών των παραπάνω ασθενών είναι οι εξής: 

           
   

       
 
 

 
       

           
   

       
 
 

 
       

           
   

       
 
 

 
     

Σημειώσεις:  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα συνιστούν στο γεγονός ότι η Mary και ο John είναι 

το λιγότερο πιθανό να έχουν την ίδια ασθένεια, καθώς εμφανίζουν την 

μεγαλύτερη τιμή ανομοιότητας μεταξύ των ζευγαριών. 



115 
 

 Αντιθέτως από τους τρεις ασθενείς, αυτοί που εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

πιθανότητα να πάσχουν από την ίδια ασθένεια είναι ο Jack και η Mary, που 

εμφανίζουν αντίστοιχα την μικρότερη τιμή ανομοιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.5. Κατηγορικές Μεταβλητές (Categorical / Nominal Variables) 

Μια κατηγορική ή αλλιώς ονοματική μεταβλητή αποτελεί την γενίκευση μιας δυαδικής 

μεταβλητής, έχοντας την δυνατότητα να λάβει τιμή για περισσότερες των δύο, πιθανών 

καταστάσεων. Για παράδειγμα το χρώμα ενός αυτοκινήτου μπορεί να έχει πέντε 

καταστάσεις: κόκκινο, κίτρινο, μπλε, μαύρο και άσπρο.  

Έστω, λοιπόν,   ο αριθμός των πιθανών καταστάσεων και οι οποίες μπορούν να 

συμβολιστούν είτε με γράμματα, είτε με σύμβολα, είτε με το σύνολο των ακεραίων 

         , τότε η ανομοιότητα μεταξύ δύο αντικειμένων   και   μπορεί να υπολογιστεί 

με βάση την αναλογία των μη-αντιστοιχιών ως προς το σύνολο των μεταβλητών: 

     
   

 
 

,όπου   είναι ο αριθμός των μεταβλητών για τις οποίες τα   και   έχουν την ίδια 

κατάσταση και   το σύνολο των μεταβλητών. 

Σημείωση: 

 Βάρη μπορούν να ανατεθούν στις μεταβλητές, με σκοπό την αύξηση είτε της 

επίδρασης του m, είτε μεταβλητών με μεγαλύτερο αριθμό καταστάσεων. 

2.2.1.2.6. Ποιοτικές Μεταβλητές με Διάταξη (Ordinal Variables) 

Μία διακριτή, διατεταγμένη μεταβλητή ουσιαστικά είναι μια κατηγορική μεταβλητή με 

  πιθανές καταστάσεις, η ακολουθία των οποίων έχει κάποιο νόημα. Για παράδειγμα, 

στην ερώτηση “Σας άρεσε η οδηγική συμπεριφορά του τάδε αυτοκινήτου;”, πιθανές 

                               
   

 
 

                                  
   

 
 

                         
   

     
 

                            
 

     
 

                           

Άλλες γνωστές μετρικές απόστασης δυαδικών μεταβλητών είναι οι εξής [263]: 
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απαντήσεις, που θα μπορούσαν να ληφθούν, είναι: “Καθόλου”, “Λίγο”, “Μέτρια”, 

“Πολύ”, “Πάρα Πολύ”. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η κατάταξη των πιθανών 

καταστάσεων έχει κάποια βαρύτητα. Το “Πολύ” σαφώς εκφράζει κάποια μεγαλύτερη 

ποσότητα σε σχέση με το “Λίγο”. Το μόνο που λείπει είναι η κλίμακα στην οποία ανήκει 

η διάταξη.  

Με απλά λόγια μια συνεχής, διατεταγμένη μεταβλητή μοιάζει με μια ποσοτική 

μεταβλητή, της οποίας το εύρος τιμών έχει διακριτοποιηθεί σε έναν πεπερασμένο 

αριθμό κατηγοριών:          . Συνεπώς για τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ 

δύο αντικειμένων, που περιγράφονται με τέτοιου είδους μεταβλητές, η μεθοδολογία 

που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η ίδια με αυτή, που ισχύει και για τις ποσοτικές 

μεταβλητές (§2.2.1.2.3.). Αρχικά δηλαδή είναι απαραίτητη η κλιμάκωση των δεδομένων 

στο εύρος τιμών μεταξύ 0 και 1 και εν συνεχεία υπολογίζεται η (αν)ομοιότητα με την 

βοήθεια, κάποιας μετρικής απόστασης, όπως είναι η Ευκλείδεια ή η Manhattan. 

2.2.1.3. Οικογένειες Μεθόδων 

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ειπωθεί, κάθε αλγόριθμος συσταδοποίησης έχει την δική 

του φιλοσοφία, εφαρμόζοντας ή και συνδυάζοντας πολλές φορές διάφορες 

μεθοδολογίες, με σκοπό να πετύχει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Αν και ο διαχωρισμός 

τους δεν είναι μια απλή υπόθεση, οι βασικές ομάδες στις οποίες μπορούν να 

διακριθούν οι περισσότεροι εξ’ αυτών, είναι οι εξής: 

2.2.1.3.1. Connectivity Based Clustering (Hierarchical Clustering) 

Οι αλγόριθμοι της συγκεκριμένη κατηγορίας επιδιώκουν την κατασκευή ιεραρχικών, 

δενδρικών δομών εμφωλευμένων συστάδων. Ανάλογα δε, με την στρατηγική που 

ακολουθούν, ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, διαχωρίζονται στις εξής 

δύο υποκατηγορίες [176]: 

 Συσσωρευτικοί (Agglomerative ή αλλιώς Bottom-Up) και 

 Διαιρετικοί (Divisive ή αλλιώς Top-Down). 

Κατά την εφαρμογή τους, οι πρώτοι ξεκινούν, θεωρώντας καθένα από τα αντικείμενα 

ως μία ξεχωριστή συστάδα. Εν συνεχεία, σε κάθε βήμα συγχωνεύουν αυτά με την 

μικρότερη απόσταση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου δημιουργηθεί μια 

τελική συστάδα η οποία θα εμπεριέχει ολόκληρο τον πληθυσμό ή επιτευχθεί κάποιο 

κριτήριο τερματισμού. 

Αντιθέτως, οι δεύτεροι ξεκινούν, τοποθετώντας ολόκληρο τον πληθυσμό των 

αντικειμένων σε ένα ενιαίο cluster. Συνεχίζουν διαιρώντας το σταδιακά σε μικρότερες 

συστάδες. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου κάθε αντικείμενο να αποτελεί μια 

μεμονωμένη συστάδα ή επιτευχθεί κάποιο κριτήριο τερματισμού. 

Σημείωση: Ως κριτήριο τερματισμού συνήθως χρησιμοποιείται μια εκ των προτέρων 

ορισμένη από τον χρήστη παράμετρος εισόδου, η οποία αφορά το επίπεδο του δέντρου 
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που θα σταματήσει ο αλγόριθμος. Συνεπώς η προσεχτική επιλογή της τιμής της 

θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς επηρεάζει άμεσα το συνολικό αποτέλεσμα και 

τον αριθμό των συστάδων που τελικά θα δημιουργηθούν (Εικόνα 72).    

 

Εικόνα 72. Αναπαράσταση της Δενδρικής Δομής μιας Ιεραρχικής Συσταδοποίησης 

Προκειμένου, τώρα, ένας αλγόριθμος να αποφασίσει ποιες συστάδες θα συνδυαστούν 

(agglomerative) ή σε ποιο σημείο μια συστάδα θα διασπαστεί (divisive) είναι 

απαραίτητη η ταυτόχρονη χρήση τόσο ενός μέτρου (αν)ομοιότητας μεταξύ των 

αντικειμένων, όπως είναι κάποια μετρική απόστασης, όσο και ενός κριτηρίου σύνδεσης 

ή αλλιώς δεσμού (linkage criterion) μεταξύ των συστάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Κριτήρια Σύνδεσης μεταξύ Συστάδων: 

Καθορίζουν την (αν)ομοιότητα μεταξύ των συστάδων ως συνάρτηση των 

αποστάσεων όλων των ζευγών των παρατηρήσεων εντός αυτών. Τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα είναι το Κριτήριο Απλής Σύνδεσης (Single-Linkage) και το 

Κριτήριο Πλήρους Σύνδεσης (Complete-Linkage). 

Single-Linkage Criterion: 

Η απόσταση (ανομοιότητα)      μεταξύ δύο συστάδων   και  , με     και     

τα αντίστοιχα αντικείμενά εντός αυτών, ισούται με: 

,όπου:        κάποια μετρική απόστασης, όπως είναι η Ευκλείδεια ή η Manhattan. 

Σημείωση: Με την βοήθεια του παραπάνω κριτηρίου, ο αντίστοιχος αλγόριθμος 

ελέγχει την ομοιότητα μεταξύ όλων των πιθανών ζευγών συστάδων και συγχωνεύει 

τις δύο αυτές που εμφανίζουν την μικρότερη τιμή σε αυτό (Εικόνα 73). 

         Συνέχεια--> 
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     ‖     ‖ 

Κριτήρια Σύνδεσης μεταξύ Συστάδων (συνέχεια): 

Complete-Linkage Criterion: 

Αντίστοιχα, με βάση το Κριτήριο Πλήρους Σύνδεσης, η απόσταση (ανομοιότητα) 

μεταξύ δύο συστάδων   και  , υπολογίζεται ως τη μέγιστη απόσταση μεταξύ όλων 

των πιθανών ζευγών αντικειμένων (ένα σε κάθε cluster), που απαρτίζουν τις 

συστάδες: 

Σημείωση: Συνεπώς, κάποιος αλγόριθμος που χρησιμοποιεί αυτό το κριτήριο 

συγχωνεύει τις συστάδες που εμφανίζουν την μικρότερη τιμή σε αυτό (Εικόνα 73). 

 

Εικόνα 73. Hierarchical Clustering - Single vs Complete Linkage Criterion 

Άλλα Κριτήρια Σύνδεσης: 

Άλλα γνωστά, όχι όμως τόσο συχνά χρησιμοποιούμενα κριτήρια σύνδεσης ή δεσμού 

είναι τα εξής [264]: 

Mean or Average Linkage Criterion: 

Minimum Energy Criterion: 

Centroid Linkage Criterion: 

, όπου:     ,    τα κέντρα των συστάδων   και   αντίστοιχα. 
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2.2.1.3.2. Centroid-Based Clustering: Ο Αλγόριθμος K-Means 

Ο βασικός εκπρόσωπος και εκφραστής της λογικής της συγκεκριμένης ομάδας 

αλγορίθμων, εμπνευστής της λειτουργίας ενός μεγάλου πλήθους άλλων τεχνικών είναι 

ο Αλγόριθμος του Lloyd (Lloyd’s Algorithm) [162] ή αλλιώς ευρύτερα γνωστός ως K-

Means [159, 160]. Προερχόμενος αρχικά από τον τομέα της επεξεργασίας σημάτων, ο 

αλγόριθμος αυτός αποτελεί μια μέθοδο διανυσματικής κβάντισης (vector quantization), 

ευρύτερος στόχος της οποίας είναι η διαμέριση ενός συνόλου   παρατηρήσεων σε   

clusters, έτσι ώστε η κάθε παρατήρηση να ανήκει στο cluster με το κοντινότερο κέντρο. 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι η διαμέριση του διανυσματικού χώρου του 

προβλήματος σε   κελιά Voronoi (Voronoi cells) [177], το κέντρο καθενός από τα οποία 

λειτουργεί ως αντιπρόσωπος όλων των παρατηρήσεων που εμπεριέχονται σε αυτό 

(Εικόνα 74). 

 

Εικόνα 74. Παράδειγμα Διαμέρισης ενός επιπέδου σε κελιά Voronoi 

Σημείωση: Κάθε κελί (κυρτό πολύγωνο) λαμβάνεται από τις τομές στο ήμισυ των 

αποστάσεων μεταξύ του κέντρου του και των κέντρων των γειτονικών κελιών. 

Πολυπλοκότητα Ιεραρχικών Μεθόδων: 

Σε γενικές γραμμές, η πολυπλοκότητα των συσσωρευτικών (agglomerative) 

αλγορίθμων συσταδοποίησης είναι της τάξης του      , όπου   είναι το πλήθος 

των αντικειμένων του προβλήματος, το οποίο τους καθιστά αρκετά αργούς στην 

ανάλυση μεγάλης κλίμακας συνόλων δεδομένων. Από την άλλη, η πολυπλοκότητα 

των διαιρετικών (divisive) αλγορίθμων είναι της τάξης του      , το οποίο είναι 

ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη.  

Ωστόσο, για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις έχουν βρεθεί βέλτιστοι αλγόριθμοι, οι 

οποίοι πετυχαίνουν πολυπλοκότητα της τάξης του      . Παραδείγματα τέτοιων 

μεθόδων είναι ο SLINK [265], ο οποίος είναι ένας απλού-δεσμού, συσσωρευτικός, 

ιεραρχικός αλγόριθμος (single-linkage, agglomerative, hierarchical, clustering 

algorithm) και ο CLINK [266], ένας πλήρους-δεσμού, συσσωρευτικός, ιεραρχικός 

αλγόριθμος (complete-linkage, agglomerative, hierarchical, clustering algorithm). 
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Ορισμός Προβλήματος: 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων, διαστάσεων    , με   ο αριθμός των 

αντικειμένων      ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  , όπου   ⃗⃗⃗                   και   ο αριθμός 

των μεταβλητών του προβλήματος, σκοπός είναι η διαμέριση του χώρου 

αναζήτησης σε     συστάδες                έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

συνολική εντός των συστάδων διακύμανση (total within-cluster variance): 

όπου:   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                  είναι το κέντρο βάρους της συστάδας   και     

είναι η μέση τιμή όλων των παρατηρήσεων     των αντικειμένων που εμπεριέχονται 

σε αυτήν,       , για την μεταβλητή  : 
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‖
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‖
 
         } 

Περιγραφή K-Means Αλγορίθμου: 

Για να μπορέσει να λύσει το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίησης, ο αλγόριθμος 

K-Means ακολουθεί μια επαναληπτική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της αρχικής 

του κατάστασης, έως ότου καταφέρει να συγκλίνει σε κάποιο (τοπικό) ελάχιστο του 

χώρου αναζήτησης της αντικειμενικής συνάρτησης ①: 

Δοθέντος ενός σταθερού αριθμού  , ο οποίος αντιστοιχεί στο συνολικό πλήθος των 

διαμερίσεων, ακολούθα τα παρακάτω βήματα: 

1. Επέλεξε   τυχαία διανύσματα στον χώρο, τα οποία ισοδυναμούν με τα 

κέντρα βάρους   
   
   
   
     

   
 των προς δημιουργία συστάδων. 

2. Αντιστοίχισε το κάθε αντικείμενο στην συστάδα, με το κέντρο της οποίας 

αποδίδεται η μικρότερη within-cluster variance, η οποία στην προκειμένη 

περίπτωση αντιστοιχεί στην μικρότερη ευκλείδεια απόσταση: 

, όπου το κάθε διάνυσμα    μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία μόνο συστάδα, 

ακόμα και αν μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες από μία. 

3. Ανανέωσε τα κέντρα των συστάδων ως την μέση τιμή των αντικειμένων που 

εμπεριέχονται σε αυτές, όπως φαίνεται στην ②. 

4. Επανέλαβε τα βήματα 2 και 3 έως ότου δεν υπάρχει αλλαγή στις 

αντιστοιχίσεις των αντικειμένων.  
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Παραλλαγές του Αλγορίθμου K-Means: 

Ο αλγόριθμος K-Means αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλής αλγορίθμους 

συσταδοποίησης και ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους, με την μεγαλύτερη 

επιρροή αλγορίθμους γενικότερα της μηχανικής μάθησης. Τόσο η ταχύτητα σύγκλισής 

του, όσο και ο απλός τρόπος λειτουργίας του, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε 

μια συνεχή, κατακόρυφη αύξηση της δημοτικότητάς του και ως εκ τούτου σε μια πλήρη 

μελέτη και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του.  

Ωστόσο, η ίδια η δυσκολία βελτιστοποίησης του παρουσιασθέντος προβλήματος, το 

οποίο ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των NP-Hard προβλημάτων, έχει ως αποτέλεσμα 

μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσής του και την εμφάνιση ενός πλήθους παραλλαγών 

του, όπως καταγράφονται στην βιβλιογραφία. Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι οι 

μέθοδοι Forgy και Random Partition [178]. Η πρώτη αρχικοποιεί τα διανύσματα των 

κέντρων, επιλέγοντας τυχαία κάποια από τα υπάρχοντα αντικείμενα, ενώ η δεύτερη 

επιλέγει κάποια αντίστοιχα, τυχαία διανύσματα κοντά στο κέντρο ολόκληρου του 

συνόλου των δεδομένων.  

Ταυτόχρονα, οι K-Medians [179, 180] και K-Medoids [181] προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν άλλες μετρικές απόστασης εντός των συστάδων, όπως είναι η 

Manhattan, ενώ καθορίζουν τα κέντρα, χρησιμοποιώντας είτε τη διάμεσο της κάθε 

μεταβλητής, είτε τα αντικείμενα που βρίσκονται ποιο κοντά στα κέντρα των συστάδων. 

Άλλοι γνωστοί αλγόριθμοι είναι o Fuzzy C-Means [182], σύμφωνα με τον οποίο κάθε 

αντικείμενο δεν ανήκει σε μία και μόνο συστάδα, αλλά υπάγεται σε αυτήν με κάποια 

πιθανότητα, καθώς και ο Spherical K-Means [183], ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

ομαδοποίηση μεγάλης κλίμακας δεδομένων κειμένων. 

Κ-Windows 

Μια άλλη γνωστή παραλλαγή του αλγορίθμου Κ-means είναι ο αλγόριθμος Κ-windows 

[163, 164], βασικός στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της πολυπλοκότητας επίλυσης 

του εκάστοτε προβλήματος και η κατασκευή πιο ομοιογενών συστάδων. Η κεντρική 

ιδέα πίσω από το συγκεκριμένο αλγόριθμο είναι η χρήση παραθύρων για την εύρεση 

των συστάδων, τα οποία ορίζονται ως ορθογώνιες p-διαστάσεων εκτάσεις στον 

ευκλείδειο χώρο, όπου p είναι ο αριθμός των μεταβλητών του προβλήματος. Με τον 

τρόπο αυτό, κάθε αντικείμενο εντός κάποιου παραθύρου θεωρείται πως ανήκει στην 

αντίστοιχη συστάδα. Εν συνεχεία, κάθε παράθυρο μετακινείται σταδιακά μέσα στον 

χώρο, με το κέντρο του να ισούται με την μέση τιμή των αντικειμένων που 

εμπεριέχονται σε αυτό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου σταματήσει να 

υπάρχει κάποια μετακίνηση παραθύρων. Συνοπτικά, η λειτουργία του αλγορίθμου 

μπορεί να περιγραφτεί ως εξής: 

1. Αρχικά επιλέγονται, συνήθως με τυχαίο τρόπο, τα Κ κέντρα (means) των 

παραθύρων. 

2. Δημιουργούνται τα αντίστοιχα K παράθυρα, έχοντας ως κέντρα αρχικώς 

επιλεγμένα Κ σημεία. 
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3. Για κάθε αντικείμενο αναζητείται το παράθυρο στο οποίο ανήκει. Αυτό μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είτε μέσω άμεσης αναζήτησης, είτε μέσω αναζήτησης 

ορθογώνιας έκτασης (orthogonal range search), η οποία κάνει χρήση της range 

tree δομής. 

4. Επαναπροσδιορίζονται τα κέντρα των παραθύρων και υπολογίζονται οι 

αντίστοιχοι νέοι p-διαστάσεων χώροι.  

5. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται (βήματα 3 και 4) έως ότου να σταματήσει να 

υπάρχει κάποια μεταβολή στην μετακίνηση των παραθύρων. 

Σημείωση: Ο αλγόριθμος k-windows δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα για πρακτικούς 

λόγους, καθώς απαιτείται πολυγραμμικός χώρος για τη χρήση της range tree δομής. 

Πολυπλοκότητα και Περιορισμοί: 

Παρά τις προσπάθειες των ερευνητών να βελτιώσουν την αρχική απόδοση του 

αλγορίθμου του Lloyd, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα αυτής της 

οικογένειας μεθόδων παραμένει και αφορά την απαίτηση από τον χρήστη να ορίσει εκ 

των προτέρων τον ακριβή αριθμό   των προς-δημιουργία συστάδων. Είναι, λοιπόν, 

σαφές ότι το γεγονός αυτό από μόνο του μετατρέπει την όλη διαδικασία επιρρεπή σε 

εξωτερικά, ανθρώπινα σφάλματα. Ως εκ τούτου, κρίνεται κομβικής σημασίας, η επιλογή 

της παραμέτρου να πραγματοποιείται, κατόπιν εφαρμογής ενός πλήθους διαγνωστικών 

ελέγχων στα δεδομένα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η όλη διαδικασία της 

συσταδοποίησης μπορεί να οδηγηθεί σε εντελώς λανθασμένα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα. 

Ωστόσο, ακόμη και με μια προσεχτική επιλογή της παραμέτρου, είναι πολύ πιθανό ο 

αλγόριθμος να “κολλήσει” σε κάποιο από τα τοπικά ελάχιστα του χώρου αναζήτησης 

της αντικειμενικής συνάρτησης ①. Αυτό όμως, έχει να κάνει περισσότερο με την ίδια 

την έννοια της βελτιστοποίησης και την μορφή του συγκεκριμένου προβλήματος, το 

οποίο ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των NP-Hard προβλημάτων (§1.4.2.). Γενικά, η 

εύρεση της βέλτιστης λύσης ακόμα και για δύο μόνο συστάδες σε έναν   διαστάσεων 

ευκλείδειο χώρο αναζήτησης ή για   διαμερίσεις σε ένα απλό επίπεδο δύο διαστάσεων 

αποτελούν NP-Hard προβλήματα [184, 185].  

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η εύρεση του ολικού ελαχίστου της αντικειμενικής 

συνάρτησης ① απαιτεί τον εξονυχιστικό έλεγχο μεταξύ όλων των πιθανών 

διαμερίσεων, γεγονός που την καθιστά μια υπερβολικά δύσκολη, λόγω χρονικών και 

υπολογιστικών περιορισμών, διαδικασία. Έχει υπολογιστεί ότι αν ο αριθμός των 

συστάδων είναι εκ των προτέρων γνωστός και σταθερός  , τότε ο χρόνος, που 

χρειάζεται η διαδικασία της ομαδοποίηση   αντικειμένων, είναι της τάξης του 

            , όπου p είναι ο αριθμός των μεταβλητών του προβλήματος [186].  

Ως εκ τούτου, τόσο ο K-Means, όσο και οι υπόλοιποι αλγόριθμοι της κατηγορίας σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούν να εγγυηθούν μια βέλτιστη λύση, παρά μόνο ένα καλό, 

τοπικό ελάχιστο. Σε γενικές γραμμές πάντως, ο αλγόριθμος του Lloyd θεωρείται ότι 
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δίνει λύση σε χρόνο της τάξης του        , όπου   είναι ο αριθμός των επαναλήψεων 

μέχρι να επιτευχθεί η σύγκλιση. Αν μάλιστα τα δεδομένα έχουν μια καλή, 

προυπάρχουσα δομή, τότε ο αλγόριθμος μπορεί να συγκλίνει μετά από κάποιες 

ελάχιστες επαναλήψεις, γεγονός που πρακτικά μετατρέπει την πολυπλοκότητά του σε 

γραμμική. 

2.2.1.3.3. Density-Based Clustering 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι συσταδοποίησης ομαδοποιούν τα δεδομένα βάση των 

αποστάσεων μεταξύ τους. Τέτοιου είδους μέθοδοι, αν και μπορούν να εντοπίσουν 

αποτελεσματικά συστάδες με σφαιρικό ή παραπλήσιο σχήμα, αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα όταν έρχονται αντιμέτωποι με την ανακάλυψη συστάδων με 

αυθαίρετα σχήματα. Αυτόν ακριβώς, λοιπόν, τον περιορισμό επιδιώκει να ξεπεράσει 

και η συγκεκριμένη ομάδα αλγορίθμων, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην έννοια 

της πυκνότητας (density).  

Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική τους ιδέα στηρίζεται στο γεγονός του να συνεχίσουν να 

αυξάνουν το μέγεθος μιας συστάδας, όσο η πυκνότητα (αριθμός αντικειμένων) της 

γειτονικής περιοχής συνεχίζει να υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο. Με απλά λόγια, η 

περιοχή που δημιουργείται γύρω από κάποιο αντικείμενο σε μια συστάδα, με κέντρο το 

ίδιο το αντικείμενο και ακτίνα ορισμένη από τον χρήστη, πρέπει να περιλαμβάνει έναν 

ελάχιστο αριθμό αντικειμένων, που έχει ορίσει ο χρήστης. Οι σημαντικότεροι και πιο 

δημοφιλής αλγόριθμοι αυτής της οικογένειας μεθόδων είναι ο DBSCAN [165] και μια 

παραλλαγή του, ο OPTICS [166]. 

Αλγόριθμος DBSCAN 

Αρχικά, ο αλγόριθμος απαιτεί από τον χρήστη να ορίσει δύο βασικές παραμέτρους: 

  : Αντιστοιχεί στο μήκος της ακτίνας γύρω από κάθε αντικείμενο. 

       : Αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων, που απαιτούνται για 

να σχηματιστεί μια πυκνή περιοχή. 

Εν συνεχεία, δοθέντος ενός συνόλου αντικειμένων (σημείων), ο αλγόριθμος θεωρεί ότι 

καθένα από αυτά ανήκει σε μιά από τις εξής κατηγορίες: 

 Core-Points: Ένα σημείο   ανήκει στον πυρήνα μίας συστάδας, αν τουλάχιστον 

       αντικείμενα βρίσκονται εντός της περιοχής ακτίνας  , που σχηματίζεται 

γύρω από αυτό. 

 (Density-)Reachable-Points: Ένα σημείο   είναι προσβάσιμο από το  , αν 

υπάρχει κάποιο μονοπάτι           , όπου:      και     , έτσι ώστε κάθε 

     να είναι άμεσα προσβάσιμο από το   . Άρα, όλα τα σημεία στο μονοπάτι 

πρέπει να είναι σημεία-πυρήνα (core-points), με πιθανή εξαίρεση το  . 

 Outliers: Όλα τα σημεία, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από κάποιο σημείο 

θεωρούνται ακραίες τιμές. 
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Εικόνα 75. Απεικόνιση Λειτουργίας του Αλγορίθμου DBSCAN 

Σημειώσεις: 

 Στο παραπάνω γράφημα ο ελάχιστος αριθμός αντικειμένων, που απαιτούνται 

ώστε να σχηματιστεί μια πυκνή περιοχή είναι 3, δηλαδή         . 

 Tα κόκκινα σημεία ανήκουν στον πυρήνα της σχηματιζόμενης συστάδας, καθώς 

τουλάχιστον 3 σημεία περιλαμβάνονται εντός μιας κυκλικής περιοχής με ακτίνα 

 , γύρω από τον εαυτό τους. 

 Τα κίτρινα σημεία δεν ανήκουν στον πυρήνα, είναι όμως άμεσα προσβάσιμα 

από σημεία, τα οποία ανήκουν σε αυτόν. Αποτελούν ουσιαστικά τα εξωτερικά 

όρια της συστάδας. 

 Αντιθέτως, το μπλε σημείο θεωρείται ως θόρυβος (δεν είναι προσβάσιμο από 

κανένα άλλο σημείο) και δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν κατά τον 

σχηματισμό της συστάδας. 

Τελικά, με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία της συσταδοποίησης λαμβάνει χώρα ως 

εξής: αρχικά ο αλγόριθμος ξεκινάει από ένα τυχαίο, υπαρκτό σημείο του προβλήματος 

που δεν έχει επισκεφτεί και ανακτά τον χώρο που ορίζεται εντός μιας ακτίνας  , γύρω 

από αυτό. Αν ο αριθμός των σημείων που εμπεριέχονται στην περιοχή είναι 

μεγαλύτερος του       , τότε δημιουργείται μια νέα συστάδα. Τόσο τα ίδια τα 

σημεία, που βρίσκονται εντός της περιοχής, όσο και οι αντίστοιχες περιοχές τους 

θεωρούνται ως μέλη της συστάδας.  

Αν αντιθέτως, η περιοχή δεν είναι πυκνή, τότε το σημείο ορίζεται ως ακραίο. Να 

σημειωθεί εδώ ότι ακόμα και ένα αρχικώς ακραίο σημείο μπορεί κατά την διάρκεια της 

εξέλιξης του αλγορίθμου να συμπεριληφθεί ως μέλος κάποιας συστάδας. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για όλα τα γειτονικά σημεία, έως ότου βρεθεί ένα ολοκληρωμένο, 

πυκνά-συνδεδεμένο cluster. Τελικά, ο αλγόριθμος συνεχίζει, επιλέγοντας ένα άλλο 
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τυχαίο υπαρκτό σημείο που δεν έχει επισκεφτεί, επαναλαμβάνοντας το κάθε βήμα 

ξανά από την αρχή. 

Σημείωση: 

 Ο αλγόριθμος OPTICS, ως παραλλαγή της συγκεκριμένης μεθόδου, ακολουθεί 

μια παρόμοια διαδικασία, εξαλείφοντας ωστόσο την ανάγκη για εκ των 

προτέρων καθορισμό της ακτίνας  , την οποία δυναμικά υπολογίζει κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας του. Αντιθέτως απαιτεί τον καθορισμό μιας μέγιστης 

ακτίνας αναζήτησης. 

 

Εικόνα 76. DBSCAN vs OPTICS 

Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων 

Ο χρόνος, που χρειάζεται ο DBSCAN για να ολοκληρώσει την συσταδοποίηση   

αντικειμένων-σημείων είναι της τάξης του      . Ωστόσο, με χρήση κάποιας ειδικής 

δομής δεικτοδότησης, όπως είναι ένα R*Tree, η πολυπλοκότητα αυτή μπορεί να πέσει 

σε         , όση είναι και του OPTICS. Ωστόσο, η αποδοτικότητα του OPTICS είναι 

άμεσα συνυφασμένη με την επιλογή της μέγιστης ακτίνας. Αν αυτή είναι μεγάλη, τότε η 

πολυπλοκότητα αυξάνεται ραγδαία σε τετραγωνική.   

2.2.1.4. Συμπεράσματα περί Συσταδοποίησης Δεδομένων 

Η συσταδοποίηση δεδομένων, όντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μηχανικής 

μάθησης και της στατιστικής, αποτελεί ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο στα χέρια των 

ερευνητών, λαμβάνοντας δυναμική από την δυνατότητά της να “βλέπει” μέσα σε 

“τόνους” δεδομένων και να εντοπίζει κρυφές δομές και συσχετίσεις, που κανένας 

άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αναζητήσει, πόσο μάλλον να βρει. Συνυπολογίζοντας δε 

το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κάποια εκ των προτέρων γνώση για αυτά, σε αντίθεση για 

παράδειγμα με ότι συμβαίνει με την επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση, κάποιος μπορεί 

εύκολα να κατανοήσει την λειτουργικότητα και την αναγκαιότητα της χρήσης και της 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων της. 

Αυτό ακριβώς έχει κατανοήσει τα τελευταία χρόνια τόσο ο ερευνητικός, όσο και ο 

επιχειρηματικός κόσμος, δίνοντας επιπλέον ώθηση σε στην ανάπτυξη και την ευρύτερη 
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αναμόρφωση του κλάδου. Σε γενικές γραμμές η συσταδοποίηση δεδομένων έχει 

συμβάλλει και συνεχίζει να το κάνει σε ένα πλήθος διαφορετικών τομέων έρευνας και 

ανάπτυξης, όπως είναι η ανάλυση εικόνων και σημάτων, η συμπίεση δεδομένων, η 

αποκωδικοποίηση του ανθρωπίνου DNA, οι μηχανές αναζήτησης, το διαδίκτυο, αλλά 

και η εκπαίδευση, η ιατρική, η φαρμακευτική, οι κοινωνικές επιστήμες, η 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας και πάει λέγοντας. 

Ταυτόχρονα, η συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο 

από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, έχει οδηγήσει και οδηγεί την καθημερινή 

παραγωγή και αποθήκευση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, τα οποία “αναμένουν” 

προς ανάλυση. Στα πλαίσια αυτά οι ερευνητές καλούνται να προσαρμοστούν σε μια 

πληθώρα νέων απαιτήσεων και να απαντήσουν σε ένα σύνολο νέων προκλήσεων, όπως 

είναι η αποδοτική συσταδοποίησης μεγάλης κλίμακας δεδομένων. Συμπερασματικά, 

λοιπόν, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, μπορεί με σχετική σιγουριά να 

ειπωθεί πως το μέλλον της συσταδοποίησης διαφαίνεται λαμπρό, ικανό να δώσει φως 

στον δρόμο της ανθρωπότητας προς την πληροφοριακής της ολοκλήρωση.  
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2.3. Εξειδικευμένες Μορφές Μηχανικής Μάθησης 

2.3.1. Ημί-Επιβλεπόμενη Μηχανική Μάθηση (Semi-Supervised 

Learning) 

Μέχρι στιγμής έχει γίνει αναφορά στις δύο πιο βασικές οικογένειες μεθόδων μηχανικής 

μάθησης, της επιβλεπόμενης και της μη-επιβλεπόμενης, όπου τα δεδομένα είναι 

αντίστοιχα, είτε εκ των προτέρων κατηγοριοποιημένα, είτε όχι. Το σύνηθες, ωστόσο, σε 

προβλήματα του πραγματικού κόσμου είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη και των δύο ειδών 

δεδομένων, με τα κατηγοριοποιημένα να αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του 

συνολικού πληθυσμού (Εικόνα 77). 

 

Εικόνα 77. Επιβλεπόμενη vs Ημί-Επιβλεπόμενη Μηχανική Μάθηση (1) 

Όπως και στα προβλήματα της επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, αρχικά δίνεται ένα 

σύνολο  ,   ήδη κατηγοριοποιημένων εγγραφών-δειγμάτων, έστω   ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗      με 

αντίστοιχες τιμές-εξόδου (κλάσεις ή κατηγορίες)              . Παράλληλα όμως, 

παρέχεται και ένα άλλο σύνολο  ,   μη-κατηγοριοποιημένων δειγμάτων: 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    . Στόχος είναι η αξιοποίηση της επιπρόσθετης πληροφορία που 

παρέχει το νέο σύνολο  , με σκοπό την μεγιστοποίηση της γνώσης του συστήματος για 

τη δομή του προβλήματος, μέσω της αντιστοίχησης όσο το δυνατών περισσοτέρων μη-

κατηγοριοποιημένων δειγμάτων σε κάποια από τις ήδη γνωστές κατηγορίες της 

εξαρτημένης μεταβλητής   του συνόλου   (    ). 

Με απλά λόγια, ο τομέας της ημί-επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, βασιζόμενος στην 

λειτουργικότητα και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα τόσο της επιβλεπόμενης, όσο και 

της μη-επιβλεπόμενης μάθησης, ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων, 

υβριδικών μεθόδων ανάλυσης, αποσκοπώντας στην κατασκευή αποδοτικότερων, 
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περισσότερο εξειδικευμένων ταξινομητών σε σύγκριση με το αν η εκπαίδευση γινόταν 

μόνο βάση των κατηγοριοποιημένων δειγμάτων (Εικόνα 78).  

 

Εικόνα 78. Επιβλεπόμενη vs Ημί-Επιβλεπόμενη Μηχανική Μάθηση (2) 

Αν και ως ιδέα, η ανάπτυξη τέτοιου είδους αυτό-εκπαιδευόμενων συστημάτων υπάρχει 

ήδη από την δεκαετία του 1960 [187, 188], η πραγματική ανάπτυξη του κλάδου έχει 

ξεκινήσει μόλις το πρόσφατο παρελθόν. Ώθηση προς σε αυτή την κατεύθυνση έχει 

δώσει και δίνει το γεγονός της δυσκολίας απόκτησης κατηγοριοποιημένων δειγμάτων, 

σε αντίθεση με την απλή και χωρίς ιδιαίτερο κόστος πρόσβαση σε μη-

κατηγοριοποιημένα δεδομένα [189]. Έστω για παράδειγμα, ένα σύνολο ιατρικών 

εξετάσεων σε ένα νοσοκομείο. Ο γιατρός παρατηρώντας τες μπορεί να αποφανθεί για 

το ποιος πάσχει από κάποια ασθένεια ή όχι. Ωστόσο, δεν θα ήταν αποδοτικότερο, τόσο 

για τον ίδιο τον γιατρό, όσο και την καθολική λειτουργία του νοσοκομείου, η ύπαρξη 

ενός συστήματος, το οποίο θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί μια πρώτη 

κατηγοριοποίηση των ασθενών, έχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα να αυτό-

προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα;  

Έχει, λοιπόν, νόημα η χρήση και η εφαρμογή τέτοιων υβριδικών μεθόδων μάθησης; 

Συγκρίνοντας ένα τέτοιο σύστημα με ένα επιβλεπόμενο, το οποίο κάνει χρήση μόνο των 

ήδη ταξινομημένων δειγμάτων, επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα; Πολλοί 

ερευνητές έχουν αποφανθεί προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας ότι η ταυτόχρονη 

αξιοποίηση μη-κατηγοριοποιημένων δειγμάτων μπορεί να βελτιώσει αισθητά την 

ακρίβεια ενός συστήματος [190, 191, 189, 192]. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, 

αρχίζει να διαφαίνεται και πρακτικά η μεγάλη αξία της ημί-επιβλεπόμενης μηχανικής 

μάθησης. 

2.3.1.1. Αναγκαίες Υποθέσεις 

Παρόλο που αρκετές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούν κάποια από τις παρακάτω υποθέσεις, 

οι περισσότεροι αλγόριθμοι της ημί-επιβλεπόμενης μάθησης μπορεί να θεωρηθούν ότι 

εφαρμόζουν τουλάχιστον μία από αυτές [188]: 

Semi-Supervised Smoothness Assumption:  

Αν δύο σημεία βρίσκονται κοντά το ένα με το άλλο σε έναν υψηλής πυκνότητας χώρο 

δεδομένων, όπως για παράδειγμα ένα cluster, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει 

να αντιστοιχούν και στην ίδια κατηγορία-εξόδου. Από την άλλη, τα σημεία που 
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βρίσκονται σε έναν χαμηλής πυκνότητας χώρο δεδομένων δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν με ασφάλεια, καθώς κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν ακραία 

σημεία (outliers) διαφορετικών κατηγοριών-εξόδου. 

Cluster Assumption:  

Αν δύο σημεία βρίσκονται στην ίδια συστάδα (cluster), τότε είναι πολύ πιθανό να 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε την έννοια αυτή ως 

εξής: αν υπάρχει στο χώρο μια πολύ πυκνή περιοχή αντικειμένων, τότε είναι σχεδόν 

αδύνατο να καταφέρουμε να τα διαχωρίσουμε σε ξεχωριστές κατηγορίες. Ωστόσο, 

αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κατηγορία σχηματίζει ένα μοναδικό cluster, αλλά ότι 

συνήθως δύο αντικείμενα, που ανήκουν σε ξεχωριστές κατηγορίες, δεν εμφανίζονται 

στο ίδιο cluster. 

Low Density Separation Assumption: 

Το όριο απόφασης για τον διαχωρισμό δυο συστάδων δεδομένων (clusters) θα πρέπει 

να βρίσκεται σε μια χαμηλής πυκνότητας περιοχή του χώρου δεδομένων. Η υπόθεση 

αυτή ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης υπόθεσης. 

Manifold Assumption: 

Ένα πρόβλημα πολλών διαστάσεων μπορεί να προσεγγιστεί από ένα χώρο μικρότερων 

διαστάσεων (manifold). Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό, καθώς μειώνεται ταυτόχρονα 

και ο χώρος αναζήτησης των πιθανών λύσεων, πράγμα που σημαίνει ταχύτερη επίλυση 

και μείωση των αναγκών σε υπολογιστικούς πόρους. 

2.3.1.2. Οικογένειες Μεθόδων 

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διακριθούν οι μέθοδοι της ημί-

επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης είναι οι εξής: 

2.3.1.2.1. Heuristic Approaches:  

Η λογική της συγκεκριμένης ομάδας αλγορίθμων αποτελεί την πρώτη προσπάθεια των 

επιστημόνων να εφαρμόσουν τεχνικές ημί-επιβλεπόμενης μάθησης. Βρίσκονται στην 

βιβλιογραφία ήδη από την δεκαετία του 1960 και είναι γνωστοί ως self-learning, ή 

αλλιώς self-training, self-labeling ή decision-directed learning [187, 193]. Η υλοποίησή 

τους πραγματοποιείται μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας. Αρχικά, το σύστημα 

εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας μόνο τα κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Εν συνέχεια, 

ένα μέρος των μη-κατηγοριοποιημένων εγγραφών κατηγοριοποιούνται με βάση την 

ισχύουσα συνάρτηση απόφασης. Το σύστημα εκπαιδεύεται ξανά, αξιοποιώντας αυτή 

τη φορά και τα μόλις κατηγοριοποιημένα δείγματα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

έως ότου δεν υπάρχουν άλλα μη-κατηγοριοποιημένα δείγματα. 

2.3.1.2.2. Generative Models: 

Οι τεχνικές αυτές επιδιώκουν αρχικά να εκτιμήσουν την υπό-συνθήκη πιθανότητα 

   |  , την κατανομή δηλαδή των σημείων   που ανήκουν σε κάθε κατηγορία   και με 
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βάση αυτή να υπολογίσουν την πιθανότητα    |  , ενός σημείου   να ανήκει σε μια 

κατηγορία  , η οποία είναι ανάλογη της ποσότητας    |       , με βάση τον κανόνα 

του Bayes. Ταυτόχρονα, υποθέτουν ότι οι κατανομές είναι συγκεκριμένης μορφής 

   |    , παραμετροποιημένες από κάποιο διάνυσμα  . Αντίστοιχα και με βάση τον 

κανόνα της αλυσίδας (chain rule) η συνδυασμένη πιθανότητα των x, y μπορεί να 

γραφτεί ως      |      |      |    . Κάθε παράμετρος θ συνδέεται με μια 

συνάρτηση απόφασης, η οποία είναι της μορφής:           
 
    |    . Η 

παράμετρος τότε επιλέγεται με βάση τόσο τα κατηγοριοποιημένα, όσο και τα μη-

κατηγοριοποιημένα δείγματα, σταθμισμένων με έναν παράγοντα   ως εξής [194]: 

      
 
     (          

 | )                 
   |    

Αν οι ανωτέρω υποθέσεις είναι λανθασμένες, τα μη-κατηγοριοποιημένα δείγματα 

ουσιαστικά μπορούν να μειώσουν την ακρίβεια της λύσης, σε σχέση με το αν γινόταν 

χρήση μόνο των κατηγοριοποιημένων δειγμάτων [195]. Αντιθέτως, αν οι υποθέσεις 

είναι σωστές, τότε τα μη-κατηγοριοποιημένα δείγματα βελτιώνουν αναγκαστικά την 

απόδοση του συστήματος [196]. Γενικότερα, η λογική των generative μοντέλων μπορεί 

να περιγραφτεί είτε ως ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης (classification) με πρόσθετη 

πληροφορία  για τα δείγματα     , είτε ως ένα πρόβλημα συσταδοποίησης (clustering) 

με πρόσθετη πληροφορία για τις κατηγορίες     . 

2.3.1.2.3. Low Density Separation Models: 

Μια άλλη σημαντική κατηγορία μεθόδων επιχειρεί να τοποθετεί τα όρια απόφασης σε 

περιοχές του χώρου αναζήτησης, όπου βρίσκονται ελάχιστα κατηγοριοποιημένα ή μη-

δείγματα. Ένας από τους πιο ευρέως διαδεδομένους αλγορίθμους αυτής της ομάδας 

είναι ο TSVM (Transductive Support Vector Machine) [197]. Ενώ ο απλός SVM εντοπίζει 

τα όρια, μεγιστοποιώντας την απόσταση μεταξύ μόνο των κατηγοριοποιημένων 

δειγμάτων, o TSVM προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τα μη-κατηγοριοποιημένα 

δείγματα, μεγιστοποιώντας την απόσταση (margin) μεταξύ όλων των δειγμάτων του 

συνόλου. 

Πιο συγκεκριμένα, υιοθετώντας την ομώνυμη υπόθεση, ο TSVM θεωρεί ότι ένα όριο 

απόφασης,       , μπορεί να βρίσκεται μόνο σε μια χαμηλής-πυκνότητας περιοχή 

μεταξύ δύο κατηγοριών         . Για την εύρεση αυτής της περιοχής ορίζεται μια 

συνάρτηση απώλειας (loss function) για τα μη-κατηγοριοποιημένα δείγματα ως εξής: 

       |    |   , η οποία είναι θετική εάν           και   για οποιαδήποτε 

άλλη τιμή. Ακολούθως, η μέση τιμή όλων των μη-κατηγοριοποιημένων δειγμάτων 

ισούται με: 
 

 
∑        |     |   
   
     . Με βάση αυτά προκύπτει μια νέα     για 

κάθε πιθανό διαχωρισμό. Η   με την μικρότερη τιμή εξασφαλίζει την μέγιστη απόσταση 

μεταξύ των μη-κατηγοριοποιημένων δειγμάτων και του επιλεχθέντος ορίου. Τελικά, η 

εύρεση μιας καθολικής   , η οποία θα μεγιστοποιεί την απόσταση μεταξύ όλων των 

δειγμάτων του συνόλου (κατηγοριοποιημένα και μη) μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
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(
 

 
∑                 

 

   

   ‖ ‖
    

 

 
∑        |     |   

   

     

) 

Αν και η επίλυση της παραπάνω εξίσωσης είναι αλγοριθμικά δύσκολη, λόγω του ότι η 

συνάρτηση απώλειας δεν είναι κυρτή (non-convex), προσεγγιστικές λύσεις έχουν 

αναπτυχθεί και αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Gaussian process models, information 

regularization, entropy minimization, concave-convex procedure, stochastic gradient 

descent κτλ) [194]. 

2.3.1.2.4. Graph-Based Models: 

Οι μέθοδοι της συγκεκριμένης ομάδας επιχειρούν να αναπαραστήσουν τα δεδομένα με 

την μορφή γραφημάτων της μορφής        με   κόμβους και   κατευθυνόμενες 

ακμές, όπου κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε κάποιο από τα δείγματα του συνόλου 

(κατηγοριοποιημένα ή μη) και κάθε ακμή, που ενώνει τα δείγματα   και   αποθηκεύει 

ένα βάρος    . Το δημιουργηθέν γράφημα ορισμένες φορές θεωρείται ότι αποτελεί μία 

υποκείμενη πολλαπλή δομή (χώρος μικρότερων διαστάσεων), που υποστηρίζει την 

     [198, 199], ενώ τα βάρη     ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την εγγύτητα των    

και   . Για παράδειγμα, μια συνάρτηση για τον υπολογισμό των βαρών θα μπορούσε να 

είναι η Gaussian, με τα     να δίνονται από τον τύπο:           ‖     ‖
 
    , ενώ 

με βάση την k-nn συνάρτηση βαρών:       εάν το    βρίσκεται μεταξύ των k 

κοντινότερων γειτόνων του    και       σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.  

Γενικότερα, μεγαλύτερο βάρος συνεπάγεται μεγαλύτερη πιθανότητα οι προβλέψεις 

      και       να είναι οι ίδιες, ενώ η συνολική ενέργεια του γραφήματος για μια 

συνάρτηση   μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: ∑                 
    

     . Για κάθε 

ένα πιθανό διαχωρισμό προκύπτει και μία νέα    , από τις οποίες επιθυμητή είναι 

αυτή με την μικρότερη τιμή. Τελικά, η εύρεση μιας καθολικής   , η οποία ταυτόχρονα 

ομαδοποιεί σωστά τα ήδη κατηγοριοποιημένα δεδομένα, ενώ φέρει και την μικρότερη 

τιμή μεταξύ του συνόλου   μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο: 

         
 

(
 

 
∑           

 

   

   ‖ ‖
    ∑                 

 

   

     

) 

,όπου:           είναι μια κυρτή συνάρτηση απώλειας (loss function), όπως για 

παράδειγμα είναι η hidge loss [200] και       παράγοντες στάθμισης. 

2.3.1.2.5. Co-Training and Multiview Models 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από αλγορίθμους ημί-επιβλεπόμενης μάθησης, οι 

οποίοι συνδυάζουν την λειτουργικότητα διαφορετικών ταξινομητών επιβλεπόμενης και 

μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Αρχικά κάθε ταξινομητής εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας 

μόνο το υποσύνολο των ήδη ταξινομημένων δειγμάτων. Εν συνέχεια, ένα μέρος των μη-

κατηγοριοποιημένων εγγραφών εισάγεται σε καθένα από τους ταξινομητές προς 

ταξινόμηση. Αν το αποτέλεσμα των ταξινομητών συμβαδίζει για ένα δείγμα, τότε αυτό 

θεωρείται ότι έχει ταξινομηθεί σωστά στην αντίστοιχη κατηγορία. Το σύστημα 
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εκπαιδεύεται ξανά, αξιοποιώντας αυτή τη φορά και τα μόλις κατηγοριοποιημένα 

δείγματα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου σταματήσουν να υπάρχουν άλλα 

μη-κατηγοριοποιημένα δείγματα, που να μπορούν να ταξινομηθούν με σχετική 

βεβαιότητα [201]. 

2.3.1.3. Παραδείγματα Εφαρμογής 

Αν και ακόμα η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η 

διαθέσιμη βιβλιογραφία είναι αρκετά μεγάλη, παρουσιάζοντας μια πληθώρα 

αλγορίθμων, καθένας από τους οποίους φέρει τα δικά του πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Ενδεικτικά, στο [202] οι Malkin, Subramanya και Bilmes αναζητούν την 

αντικειμενική συνάρτηση ενός graph-based αλγορίθμου με την βοήθεια ενός πολύ-

επίπεδου νευρωνικού δικτύου, στο [203] παρουσιάζονται δύο νέοι αλγόριθμοι ημί-

επιβλεπόμενης συσταδοποίησης δεδομένων, ενώ στο [191] οι Demiriz, Bennet και 

Embrechts βελτιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση μιας μη-επιβλεπόμενης 

μεθόδου με την βοήθεια ενός γενετικού αλγορίθμου. Ταυτόχρονα, στο [204] 

περιγράφονται οι θεμελιώδης περιορισμοί της ημί-επιβλεπόμενης μάθησης, ενώ στο 

[189] πραγματοποιείται μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση του συγκεκριμένου 

τομέα.  

Semi-Supervised Recursive Learning using Decision Trees 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση στον τομέα της ημί-επιβλεπόμενης μάθησης 

αποτελεί ο συνδυασμός της ιεραρχικής ταξινόμησης ενός δέντρου αποφάσεων με την 

ευελιξία ενός αλγορίθμου συσταδοποίησης [190]. Αρχικά, το σύνολο των μη-

κατηγοριοποιημένων δειγμάτων διαιρείται τυχαία σε μικρότερα υποσύνολα, όπως για 

παράδειγμα 5% ή 10% επί του αρχικού. Αυτό πραγματοποιείται για την εξασφάλιση 

καλύτερης και ομαλότερης λειτουργία του αλγορίθμου και την βέλτιστη αξιοποίηση της 

επιπρόσθετης γνώσης που παρέχεται στο σύστημα.  

Στην συνέχεια, ο αλγόριθμος κατασκευάζει ένα δέντρο αποφάσεων, το οποίο 

εκπαιδεύεται βάση μόνο του υποσυνόλου των ήδη κατηγοριοποιημένων δειγμάτων 

(επιβλεπόμενη μάθηση). Ακολουθεί η ομαδοποίηση του ίδιου υποσυνόλου σε 

συστάδες δειγμάτων (clusters) (μη επιβλεπόμενη μάθηση). Στην κάθε συστάδα 

αντιστοιχίζεται μία από τις υπάρχουσες κατηγορίες, ανάλογα με την πλειοψηφία της 

κατηγορίας, στην οποία ανήκουν τα δείγματά της. Αν για κάποια συστάδα ισοψηφούν 

δύο κατηγορίες, η συστάδα αυτή σταματά να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην περαιτέρω 

εξέλιξη του αλγορίθμου, καθώς κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται πάνω στο όριο 

απόφασης και σε περιοχή χαμηλής πυκνότητας του χώρου αναζήτησης. 

Ακολούθως, εισάγεται στο σύστημα κάποιο από τα υποσύνολα των μη-

κατηγοριοποιημένων δεδομένων και επιχειρείται η εκτίμηση της πιθανής κατηγορίας 

καθενός από τα δείγματα, που ανήκουν σε αυτό. Αν για κάποιο δείγμα οι εκτιμήσεις 

των δύο μεθόδων διαφωνούν, το δείγμα παύει να χρησιμοποιείται. Αντιθέτως, αν οι 

εκτιμήσεις συμφωνούν, το δείγμα ταξινομείται στην αντίστοιχη κατηγορία τοποθετείται 
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στο σύνολο των κατηγοριοποιημένων δεδομένων και ανανεώνονται τόσο το δέντρο 

αποφάσεων, όσο και τα κέντρα των συστάδων. Η ανωτέρω διαδικασία 

επαναλαμβάνεται έως ότου αδειάσει το σύνολο των μη-κατηγοριοποιημένων 

δεδομένων. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου 

(Εικόνα 79).  

 

Εικόνα 79. Διάγραμμα Ροής Μεθόδου Ημί-Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης 

2.3.1.4. Συμπεράσματα περί Ημί-Επιβλεπόμενης Μάθησης 

Έχει τελικά νόημα η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων; Με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι 

τώρα, έχει και μάλιστα μεγάλη. Μπορούν άνετα να συγκριθούν σε απόδοση με 

αντίστοιχες τεχνικές επιβλεπόμενης ή μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Ιδιαίτερα δε αν το 

σύνολο των κατηγοριοποιημένων δεδομένων είναι μικρό, τότε η παράλληλη 

αξιοποίηση οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας αυξάνει την γνώση του συστήματος 

για την δομή του χώρου και βελτιώνει αρκετά την συνολική απόδοσή του. 

Ταυτόχρονα, αποτελούν ένα μοναδικό τρόπο για απόκτηση κατηγοριοποιημένων 

δεδομένων γρήγορα και αποδοτικά, αυτόνομα και προπάντων χωρίς την ανάγκη 

ύπαρξης ανθρωπίνου παράγοντα. Μια πληθώρα παραδειγμάτων, όπως είναι η 

κατηγοριοποίηση ιατρικών δεδομένων, κειμένων και ιστοσελίδων, ομιλίας και 

γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού και ούτω καθεξής καταδεικνύουν επακριβώς την 

σπουδαιότητα της δημιουργίας και της ύπαρξης καλών και αυτόνομων ταξινομητών, 

ικανών να προσαρμόζονται εύκολα σε τυχόν αλλαγές των δεδομένων. Αν κρίνουμε δε 

και το γεγονός της εκρηκτικής ανόδου της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα, 

μπορούμε να ισχυριστούμε με σχετική ευκολία ότι το μέλλον τους διαφαίνεται λαμπρό. 
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2.3.2. Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1975 στο βιβλίο 

του John Holland, “Adaption in Natural and Artificial Systems” [205], ανήκουν στον 

ευρύτερο κλάδο του εξελικτικού προγραμματισμού, ο οποίος αποτελεί μία ραγδαία, 

αναπτυσσόμενη περιοχή της μηχανικής μάθησης και ως επί το πλείστον της τεχνητής 

νοημοσύνης. Νωρίτερα και προς αυτήν την κατεύθυνση είχαν συμβάλει και οι έρευνες 

των Niss Aall Barricelli (1912 - 1993) [206, 207], Alex Fraser (1923 - 2002) [208, 209] και 

Ingo Rechenberg [210], οι οποίοι μελέτησαν και έθεσαν τα θεμέλια των εξελικτικών 

αλγορίθμων. 

2.3.2.1. Που Χρησιμοποιούνται; 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι χρήσιμοι κυρίως σε προβλήματα βελτιστοποίησης, όπου 

εμπεριέχονται πολλές παράμετροι/διαστάσεις και αναζητείται ο βέλτιστος συνδυασμός 

τιμών των παραμέτρων αυτών, ώστε να παραχθεί η επιθυμητή λύση. Παράδειγμα ενός 

τέτοιου προβλήματος αποτελεί η ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης όλων των 

δειγμάτων από τα αντίστοιχα κέντρα σε ένα πρόβλημα συσταδοποίησης δεδομένων 

[191]. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία σε περιπτώσεις, όπου ο χώρος 

αναζήτησης είναι ασυνεχής, με πολλά ακρότατα, χαοτικός και γενικότερα σε 

προβλήματα, όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι επίλυσης είτε δεν δίνουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, είτε δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν σε κάποιο λογικό, χρονικό 

διάστημα, ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία των NP-Complete προβλημάτων [59]. 

2.3.2.2. Κεντρική Ιδέα και Βιολογικά Κίνητρα 

Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι εμπνευσμένος από την βιολογία και συγκεκριμένα από 

την θεωρία του Δαρβίνου, της εξέλιξης των ειδών, μέσω της γενετικής μετάλλαξης, 

φυσικής επιλογής και διασταύρωσης [173]. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται 

από κύτταρα, σε καθένα από τα οποία υπάρχει το ίδιο σύνολο χρωμοσωμάτων. Τα 

χρωμοσώματα,  τα οποία αποτελούν ακολουθίες DNA και αποτελούνται από γονίδια 

(blocks of DNA), χρησιμεύουν ως πρότυπο για ολόκληρο τον οργανισμό. Κάθε γονίδιο 

καταλαμβάνει μία συγκεκριμένη θέση μέσα στο χρωμόσωμα και κωδικοποιεί μια 

συγκεκριμένη πρωτεΐνη, ορίζει δηλαδή τον τρόπο εμφάνισης ενός χαρακτηριστικού, 

όπως για παράδειγμα είναι το χρώμα των ματιών. Το πλήρες σύνολο του γενετικού 

υλικού (όλα τα χρωμοσώματα) ενός οργανισμού ονομάζεται γονιδίωμα . 

Στην φύση η ποικιλομορφία μεταξύ των οντοτήτων ενός πληθυσμού εξασφαλίζεται από 

την τυχαία μεταβολή των χρωμοσωμάτων τους. Και η μεταβολή αυτή, η οποία μπορεί 

να προκύψει είτε μέσω της φυσικής επιλογής και διασταύρωσης, είτε μέσω γενετικών 

μεταλλάξεων, μεταφράζεται σε αλλαγές τόσο στην δομή, όσο και στην συμπεριφορά, 

επηρεάζοντας παράλληλα την ικανότητα για επιβίωση. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

διαδικασία της φυσικής επιλογής και διασταύρωσης, τυχαία τμήματα του γενετικού 

υλικού δύο οντοτήτων αντιγράφονται και κληρονομούνται στο γονιδίωμα του νέου 

οργανισμού. Ταυτόχρονα, κατά την διαδικασία της γενετικής μετάλλαξης, μικρά 
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τμήματα του γενετικού υλικού του απογόνου οργανισμού τροποποιούνται τυχαία, 

προσδίδοντάς του εντελώς, νέα χαρακτηριστικά. Γενικότερα, οι οργανισμοί, οι οποίοι 

είναι σε θέση να εκτελούν καλύτερα τα καθήκοντά τους μέσα σε ένα συνεχώς 

ευμετάβλητο περιβάλλον, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να διασταυρωθούν και να 

επιβιώσουν. Αυτή, στην ουσία, είναι και η έννοια της φυσικής επιλογής και της 

επιβίωσης του ικανοτέρου (ισχυρότερου), όπως διατυπώθηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο 

το 1859 [173].    

2.3.2.3. Περιγραφή Αλγορίθμου – Πρακτική Λειτουργία 

2.3.2.3.1. Παραγωγή του Αρχικού Πληθυσμού Λύσεων και Επιλογή της 

Συνάρτησης Καταλληλότητας 

Στην πράξη, οι γενετικοί αλγόριθμοι ξεκινούν ομαδοποιώντας τις διάφορες   

παραμέτρους-μεταβλητές (γονίδια) του προβλήματος σε μία πολυδιάστατη μεταβλητή 

     (χρωμόσωμα). Στην συνέχεια, παράγονται   πολλαπλά αντίγραφα αυτής της 

μεταβλητής με τυχαίες τιμές παραμέτρων, δημιουργώντας έναν αρχικό πληθυσμό 

λύσεων. Κάθε λύση   ⃗⃗⃗   (            )    , με         , αξιολογείται με την 

βοήθεια μιας συνάρτησης καταλληλότητας ή αλλιώς συνάρτηση ικανότητας (fitness 

function), έστω      , η οποία ουσιαστικά υπολογίζει την απόσταση της απόκρισης του 

συστήματος από την επιθυμητή. 

Έστω, για παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση μιας συνάρτησης δύο παραμέτρων-

μεταβλητών:                                     , με αντίστοιχο 

χώρο αναζήτησης όπως φαίνεται στην Εικόνα 80. Τότε ως συνάρτηση καταλληλότητας 

θα μπορούσε να επιλεγεί η ίδια η  . Με τον τρόπο αυτό, τα αρχικώς, τυχαίως, 

παραγόμενα ζεύγη τιμών   ⃗⃗⃗                  , που παράγουν τις μικρότερες τιμές 

για την συνάρτηση  , έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιλεγούν ξανά και 

μέσω μίας σειράς τυχαίων διασταυρώσεων και μεταλλάξεων, να αποτελέσουν 

ουσιαστικά τον επόμενο πληθυσμό πιθανών λύσεων. 

 

Εικόνα 80. Αναπαράσταση Απλού Χώρου Αναζήτησης μιας Συνάρτησης δύο μεταβλητών 
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Σημείωση: Αν και στην προκειμένη περίπτωση ο εκ των προτέρων υπολογισμός του 

ολικού ελαχίστου:          είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση, στα περισσότερα 

προβλήματα τέτοιου είδους δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πόσο δε μάλλον σε προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου. Ένα παράδειγμα ενός περισσότερο πολύπλοκου χώρου 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 81). 

 

Εικόνα 81. Αναπαράσταση Πολύπλοκου Χώρου Αναζήτησης μιας Συνάρτησης δύο 
μεταβλητών 

2.3.2.3.2. Εξέλιξη - Εφαρμογή Γενετικών Τελεστών 

Εφόσον έχει παραχθεί ο αρχικός πληθυσμός πιθανών λύσεων και έχει επιλεχθεί η 

κατάλληλη συνάρτηση καταλληλότητας, ακολουθεί η εφαρμογή τριών γενετικών 

τελεστών (genetic operators), της φυσικής επιλογής (reproduction), της διασταύρωσης 

(crossover) και της γενετικής μετάλλαξης (genetic mutation), με σκοπό τον καθορισμό 

του νέου πληθυσμού (Εικόνα 82). 

 

Εικόνα 82. Παράδειγμα Εφαρμογής Γενετικών Τελεστών 
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Φυσική Επιλογή (Reproduction) 

Ο πρώτος τελεστής, ως βιολογική έννοια, αφορά την τυχαία, φυσική επιλογή των 

καταλληλότερων εκ των πιθανών λύσεων, κάτι το οποίο στην ουσία ισοδυναμεί με την 

επιβίωση του ισχυροτέρου. Η επιλογή γίνεται τυχαία και συνήθως πραγματοποιείται με 

την βοήθεια της τεχνικής της εξαναγκασμένης ρουλέτας, γνωστή ως Roulette Wheel 

Selection ή Fitness Proportionate Selection [211, 212].  

Πιο συγκεκριμένα, αν   
     είναι η απόδοση της πιθανής λύσης   ⃗⃗⃗  , τότε η συνολική 

απόδοση του συστήματος   υπολογίζεται από τον τύπο:   ∑   
     

   . Με βάση 

αυτά, η πιθανότητα επιλογής    της κάθε λύσης ισούται με      
      , ενώ η 

αντίστοιχη αθροιστική πιθανότητα (cumulative probability) ισούται με    ∑   
 
   . 

Ακολούθως, πραγματοποιούνται   περιστροφές της ρουλέτας, σε καθεμία από τις 

οποίες επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός   στο διάστημα μεταξύ   και  ,        . 

Τελικά, η επιλογή των υπαρχόντων λύσεων   ⃗⃗⃗  , που θα αποτελέσουν τα μέλη του νέου 

πληθυσμού γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ισχύει το εξής:           (Εικόνα 83). 

 

Εικόνα 83. Roulette Wheel Selection ή Fitness Proportionate Selection 

Άλλες, συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές επιλογής είναι οι: Stochastic Universal 

Sampling [213],  Tournament Selection [214], Truncation Selection [215] και Roulette 

Wheel Selection via Stochastic Acceptance [216]. Η τελευταία και πιο πρόσφατη από 

όλες (2011) περιγράφει έναν απλό, O(1), αλγόριθμο, ο οποίος επιλέγει τυχαία κάποια 

λύση (έστω  ) και δέχεται αυτή την επιλογή με πιθανότητα   
       

    , όπου   
     

είναι η μέγιστη τιμή καταλληλότητας που εμφανίζεται στον πληθυσμό. 

Διασταύρωση (Crossover) 

Ο τελεστής της διασταύρωσης, ανάλογος με την αντίστοιχη βιολογική διαδικασία, 

χρησιμοποιείται, τόσο για να διατηρήσει την ποικιλομορφία μεταξύ των διαφορετικών 

πληθυσμών, όσο και για να βοηθήσει τον αλγόριθμο να συγκλίνει σε κάποια καλή (αν 

όχι βέλτιστη) λύση. Η εφαρμογή του αφορά την επιλογή τουλάχιστον δύο λύσεων-

γονέων και την τυχαία ανάμειξη μίας η περισσοτέρων παραμέτρων τους (one-point 

crossover, two-point crossover, uniform crossover) [217], με σκοπό την παραγωγή μιας 

νέας λύσης-παιδιού, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στην Εικόνα 67. Για την επιλογή 

των γονέων αξιοποιείται κάποια από τις ήδη αναφερθέντες τεχνικές επιλογής. 

Γενετική Μετάλλαξη (Genetic Mutation) 

Ο τελευταίος τελεστής χρησιμοποιείται, τόσο για να αυξήσει την ποικιλομορφία του 

νέου πληθυσμού, όσο και να προσφέρει στον αλγόριθμο νέα, εναλλακτικά μονοπάτια 
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αναζήτησης, αποτρέποντας τον εγκλωβισμό του σε κάποιο από τα τοπικά ελάχιστα του 

χώρου αναζήτησης. Η εφαρμογή του αφορά την επιλογή κάποιων εκ των πιθανών 

λύσεων και την τυχαία αλλαγή της αρχικής κατάστασης μίας ή περισσοτέρων 

παραμέτρων τους. Η διαδικασία της μετάλλαξης συμβαίνει κατά την διάρκεια της 

εξέλιξης σύμφωνα με μία πιθανότητα μετάλλαξης, ορισμένη από τον χρήστη. Η 

πιθανότητα αυτή συνήθως θέτεται μικρή (1-5%), καθώς σε αντίθετη περίπτωση η όλη 

διαδικασία μετατρέπεται σε μια τυχαία αναζήτηση (random walk) [218]. 

2.3.2.3.3. Επανάληψη και Τερματισμός 

Η παραπάνω διαδικασία της εξέλιξης (Εικόνα 84), επαναλαμβάνεται έως ότου κάποιο 

από τα εξής κριτήρια τερματισμού επιτευχθεί: 

 Βρέθηκε λύση, που ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη. 

 Βρέθηκε λύση με μέγιστη απόδοση καταλληλότητας. 

 Επετεύχθη ο μέγιστος αριθμός γενεών. 

 Η διαδικασία ξεπέρασε κάποια χρονικά ή υπολογιστικά όρια. 

 Συνδυασμός κάποιων εκ των προηγουμένων κριτηρίων. 

 

Εικόνα 84. Διάγραμμα Ροής Γενετικού Αλγορίθμου 
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2.3.2.4. Παραδείγματα Εφαρμογής 

Αν και κατά την διάρκεια των πρώτων τους βημάτων οι γενετικοί αλγόριθμοι 

αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και ανάπτυξης κυρίως σε πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες ανάγκες για δημιουργία 

αποδοτικών εφαρμογών στον χώρο της βελτιστοποίησης έχουν οδηγήσει στην 

ευρύτατη, αποτελεσματική αξιοποίησή τους σε μια πληθώρα διαφορετικών τομέων της 

ανθρώπινης ενασχόλησης, όπως είναι η Επεξεργασία Εικόνας (Image Processing), η 

Οικονομία, οι Τηλεπικοινωνίες, η Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering), ο 

Χρονοπρογραμματισμός (Scheduling), η Εφαρμοσμένη Μηχανική και Αεροναυπηγική, οι 

Μεταφορές (Δρομολόγηση Οχημάτων), η Ρομποτική και ούτω καθεξής [219]. 

2.3.2.4.1. Δρομολόγηση Οχημάτων (Vehicle Routing) 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προβλήματα βελτιστοποίησης, τόσο σε θεωρητικό, όσο 

και σε πρακτικό επίπεδο,  που συχνά καλείται να λύσει ένας μηχανικός, είναι το 

Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή (Travelling Salesman Problem). Σύμφωνα με αυτό 

ένας πωλητής καλείται να επισκεφτεί έναν αριθμό από πόλεις και να επιστρέψει σπίτι 

του έχοντας διανύσει την μικρότερη δυνατή απόσταση. Η επίλυσή του με χρήση 

συμβατικών, παραδοσιακών μεθόδων ανάλυσης απαιτεί εκθετικό χρόνο, καθώς πρέπει 

να δοκιμαστούν όλες οι πιθανές λύσεις. Αντιθέτως, οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι σε 

θέση να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις σε αποδεκτό χρονικό διάστημα. 

Ενδεικτικά, στο [220] οι Verhoeven et al, χρησιμοποιώντας την λειτουργικότητα των 

γενετικών αλγορίθμων, προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τον λόγο της ταχύτητας 

εύρεσης μιας λύσης, προς την ακρίβεια της λύσης αυτής. Επιπλέον, στο [221] o Fogel, 

χρησιμοποιώντας παρόμοιες τεχνικές, παρουσίασε μία λύση για μια γενικευμένη 

εκδοχή του παραπάνω προβλήματος, σύμφωνα με την οποία εμφανίζονται να 

υπάρχουν παραπάνω του ενός πωλητές, όπως για παράδειγμα η δρομολόγηση ενός 

στόλου οχημάτων. Ταυτόχρονα, στα [222, 223] οι Blanton & Wainwright και Thangiah 

αντίστοιχα, έδειξαν την αποτελεσματικότητα των γενετικών αλγορίθμων, λύνοντας το 

συγκεκριμένο πρόβλημα με περαιτέρω περιορισμούς, όπως είναι η χωρητικότητα των 

οχημάτων και οι χρόνοι παράδοσης των διαφόρων παραγγελιών. 

2.3.2.4.2. Μηχανική και Αεροναυπηγική (Engineering and Aerospace) 

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι σήμερα ένας 

χώρος με ραγδαία εξέλιξη και τεράστιες ανάγκες για επαρκή υποστήριξη από 

υπολογιστική ισχύ και σημαντικούς πόρους. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών 

αποτελούν ο σχεδιασμός κινητήρων και μερών αεροπλάνων, η κατασκευή γεφυρών, ο 

σχεδιασμός αγωγών αερίων κτλ. Αν και για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών έχουν 

ήδη αναπτυχθεί πολλά αξιόλογα συστήματα, η προσπάθεια βελτίωσης των τεχνικών 

είναι διαρκής, λόγω των συχνά, αχανών χώρων αναζήτησης. Ως προς αυτή την 

κατεύθυνση κινούνται ταυτόχρονα και οι γενετικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι ως ισχυρά και 

ευέλικτα εργαλεία βελτιστοποίησης έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στον χώρο , 

βελτιώνοντας αξιοσημείωτα τις επιδόσεις [219]. 
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επιτυχημένων εφαρμογών παρουσιάζονται στα 

[224, 225]. Στο μεν πρώτο, ο Goldberg χρησιμοποίησε ένα γενετικό αλγόριθμο για την 

κατασκευή υποστηρίγματος πτέρυγας αεροπλάνου, το οποίο αποτελείται από δέκα 

τμήματα. Στόχος του ήταν ο σχεδιασμός τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιείται το βάρος τους, ικανοποιώντας ταυτόχρονα κάποιους περιορισμούς 

μέγιστης και ελάχιστης πίεσης. Στο μεν δεύτερο, οι Powell, Tong και Skolnick σε 

συνεργασία με την General Electric, σχεδίασαν και υλοποίησαν το EnGENEous, ένα 

υβριδικό εργαλείο βελτιστοποίησης, που περιέχει και έναν γενετικό αλγόριθμο, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή τουρμπίνας αεροπλάνου. Η απόδοση που 

επιτεύχθηκε ήταν καλύτερη από κάθε άλλη τεχνική. 

2.3.2.4.3. Χρονοπρογραμματισμός (Scheduling) 

Ο χρονοπρογραμματισμός μπορεί να οριστεί ως ένα πρόβλημα εύρεσης μιας βέλτιστης 

σειράς για την εκτέλεση ενός πεπερασμένου συνόλου λειτουργιών, χωρίς να 

παραβιάζεται ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων [226]. Αποτελεί ένα από τα πιο 

συνηθισμένα προβλήματα βελτιστοποίησης, αλλά συνάμα και ένα από τα πιο δύσκολα, 

καθώς ανήκει στην κατηγορία των NP-Complete προβλημάτων. Η πλειοψηφία τέτοιου 

είδους προβλημάτων αφορά την μεγιστοποίηση της χρήσης ατόμων ή πόρων με 

ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας 

διεργασίας. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων με χρήση γενετικών αλγορίθμων, 

παρουσιάζονται στα [227, 228, 229, 230]. 

2.3.2.4.4. Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) 

Τεχνολογία λογισμικού ονομάζεται η τυποποιημένη και συστηματική προσέγγιση στην 

ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωση του λογισμικού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Και εφόσον οι ίδιοι οι γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν μέρος αυτής δεν 

θα μπορούσε και ο συγκεκριμένος τομέας να λείπει από την σφαίρα της επιρροής τους. 

Ταυτόχρονα, οι γενετικοί αλγόριθμοι, ως τεχνικές βελτιστοποίησης προσφέρουν την 

δυνατότητα βελτίωσης τόσο της απόδοσης των υφιστάμενων αλγορίθμων, όσο και της 

ίδιας της δομής των προγραμμάτων που τους υλοποιούν. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων μεθόδων παρουσιάζονται παρακάτω.  

Semi-Supervised Clustering using Genetic Algorithms 

Στην συγκεκριμένη εργασία [191], οι Demiriz, Bennett και Embrechts παρουσιάζουν μία 

ημί-επιβλεπόμενη μέθοδο συσταδοποίησης δεδομένων, η λειτουργία της οποίας 

βελτιστοποιείται και κατευθύνεται από έναν γενετικό αλγόριθμο προς την παραγωγή 

όσο το δυνατόν πιο ομοιογενών ομάδων, αξιοποιώντας την επιπρόσθετη πληροφορία 

για την δομή του χώρου του προβλήματος, που τους παρέχεται μέσω ενός μικρού 

υποσυνόλου ήδη κατηγοριοποιημένων δειγμάτων. Στην συνέχεια, οι ομάδες αυτές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της κατηγορίας μελλοντικών μη-

κατηγοριοποιημένων δειγμάτων. Για παράδειγμα, στο τομέα της διαφήμισης, η 

συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση και τον 

χαρακτηρισμό τμημάτων του πληθυσμού, που είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν 

θετικά σε μια προωθητική ενέργεια. 
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Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική ιδέα της εργασίας είναι η εύρεση του συνδυασμού 

εκείνου των κέντρων, που θα βελτιστοποιούν ταυτόχρονα τόσο ένα μέτρο ομοιότητας 

(similarity measure) βάση μόνο των χαρακτηριστικών-εισόδου ολόκληρου του συνόλου 

δεδομένων, όσο και ένα μέτρο ανομοιογένειας (impurity measure) βάση των 

χαρακτηριστικών-εξόδου του υποσυνόλου των ήδη-κατηγοριοποιημένων δειγμάτων. 

Για το μεν πρώτο επιλέχθηκε η μέση διακύμανση εντός των συστάδων (average within 

cluster variance), η οποία χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο K-Means και δεν είναι 

άλλη από το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (Mean Square Error). Υπολογίζεται ως εξής: 

                      
 

 
∑ ∑ ‖    ‖

 
    

 
   , όπου:   είναι ο συνολικός 

αριθμός των δειγμάτων,   ο αριθμός των συστάδων (clusters) και    το κέντρο του 

cluster   .  

Για το μεν δεύτερο, επιλέχθηκε ο δείκτης Gini (§ 2.1.1.2.2.), ο οποίος χρησιμοποιείται 

στα δέντρα αποφάσεων CART [127] και για κάθε συστάδα υπολογίζεται από τον τύπο: 

           ∑         
  

   , όπου:   είναι ο αριθμός των κατηγοριών που 

εμφανίζονται στο cluster   ,     ο αριθμός των δειγμάτων που ανήκουν στην κατηγορία 

  στο cluster   και    ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων του cluster  . Γενικεύοντας 

τον τελευταίο τύπο λαμβάνεται η μέση τιμή της ανομοιογένειας όλου του συνόλου, η 

οποία υπολογίζεται ως εξής:                  ∑            
 
      . Τελικά, η 

αντικειμενική συνάρτηση, που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και ισχύει για     

αποτελεί έναν γραμμικό συνδυασμό των παραπάνω μέτρων και δίνεται από τον τύπο: 
   

            
                                         , όπου:     είναι 

παράγοντες στάθμισης. Αν    , τότε ο αλγόριθμος λειτουργεί καθαρά ως μα μη-

επιβλεπόμενη μέθοδος, ενώ αν    , μετατρέπεται σε επιβλεπόμενη, προσπαθώντας 

να λύσει το πρόβλημα της ανομοιογένειας των δημιουργηθέντων ομάδων. 

Γενετικός Προγραμματισμός (Genetic Programming) 

Εμπνευσμένος από την βιολογική εξέλιξη, ο Γενετικός Προγραμματισμός, αποτελεί έναν 

εξειδικευμένο τομέα των γενετικών αλγορίθμων, όπου η κάθε πιθανή λύση είναι ένα 

πρόγραμμα υπολογιστή ή μια μαθηματική συνάρτηση. Σκοπός του είναι η εύρεση ενός 

προγράμματος, που να εκτελεί και συνάμα να βελτιστοποιεί μια διαδικασία ορισμένη 

από τον χρήστη. Με βάση αυτή τη λογική, λοιπόν, ακριβώς όπως και οι γενετικοί 

αλγόριθμοι, τα γενετικά προγράμματα ξεκινούν με έναν αρχικό πληθυσμό πιθανών 

λύσεων-προγραμμάτων, τα οποία αξιολογούν με βάση την ικανότητά τους να εκτελούν 

κάποια δοθέντα διαδικασία και μέσω μιας σειράς τυχαίων μεταλλάξεων και 

διασταυρώσεων βελτιστοποιούν τον πληθυσμό, έως ότου καταλήξουν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

Η μόνη λειτουργική τους διαφορά σε σχέση με τους γενετικούς αλγορίθμους είναι η 

αναπαράσταση των λύσεων, η οποία πραγματοποιείται με την βοήθεια δενδρικών 

δομών. Αυτό συμβαίνει, καθώς τα δέντρα μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν με 

αναδρομικό τρόπο. Κάθε κόμβος εμπεριέχει μια συνάρτηση φορέα ή λειτουργία του 

προγράμματος και κάθε φύλο μια μεταβλητή ή παράμετρο του προβλήματος, 
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καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο εύκολη την διαδικασία της εξέλιξης και της 

αξιολόγησης των μαθηματικών εκφράσεων (Εικόνα 85). 

 

Εικόνα 85. Αναπαράσταση Πιθανών Λύσεων & Εφαρμογή Γενετικών Τελεστών στον Γενετικό 
Προγραμματισμό 

Ο πρώτος που πρότεινε αυτού του είδους την αναπαράσταση ήταν ο Cramer το 1985 

[231]. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Koza 

επέκτεινε αυτήν την εργασία, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τον τομέα του γενετικού 

προγραμματισμού, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ένα πλήθος πολύπλοκων 

προβλημάτων βελτιστοποίησης, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί [232, 233, 234]. Αν 

και εκείνη την εποχή, η εφαρμογή τους περιοριζόταν στην επίλυση σχετικά απλών 

προβλημάτων λόγω των τεράστιων αναγκών τους σε υπολογιστικούς πόρους, σήμερα η 

εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος έχει οδηγήσει στην αξιοποίησή τους σε ένα 

ευρύ πεδίο τεχνολογιών, όπως είναι οι κβαντικοί υπολογιστές, ο ηλεκτρονικός 

σχεδιασμός, η θεωρία παιγνίων, η ταξινόμηση (sorting) και η αναζήτηση (searching), 

πετυχαίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα [235]. 

2.3.2.5. Συμπεράσματα περί Γενετικών Αλγορίθμων 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι, ως ένα μιμητικό μοντέλο της βιολογικής εξέλιξης, δεν μπορούν 

παρά να προκαλούν θαυμασμό και έκπληξη με την πρωτοτυπία και την απλότητα της 

λειτουργικότητάς τους. Ειδικότερα, αποτελούν ένα ισχυρό και εύρωστο εργαλείο 

βελτιστοποίησης, με έντονα στοιχεία παραλληλισμού, έχοντας την δυνατότητα να 
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αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια μεγάλη ποικιλία πολύπλοκων προβλημάτων και 

να προσαρμόζονται αποδοτικά σε διάφορα περιβάλλοντα υλοποίησης. Ωστόσο, η 

εφαρμογή τους σε προβλήματα μικρότερης πολυπλοκότητας, όπου υπάρχουν ήδη 

εξειδικευμένες μέθοδοι βελτιστοποίησης, ίσως να μην είναι και η καλύτερη επιλογή. Οι 

γενετικοί αλγόριθμοι είναι εργαλεία γενικού σκοπού και εφαρμόζονται κυρίως σε 

ασυνεχής, με πολλά ακρότατα και χαοτικούς χώρους αναζήτησης, όπου οι 

παραδοσιακές μέθοδοι αδυνατούν να δώσουν κάποια λύση σε εύλογο χρονικό 

διάστημα.  

Σήμερα, τόσο η αυξητική τάση των εφαρμογών που τους χρησιμοποιούν, όσο και η 

σταδιακή παγίωση της εμπιστοσύνη του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου ως 

προς την δυναμική τους, επιβεβαιώνει και ενισχύει την πεποίθηση ότι το μέλλον τους 

διαφαίνεται ευοίωνο. Αν και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, οι γενετικοί 

αλγόριθμοι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Αντιθέτως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την 

πληθώρα των ανοιχτών, ερευνητικών θεμάτων σε θέματα βελτιστοποίησης, μπορεί με 

σχετική σιγουριά να ειπωθεί ότι θα καθιερωθούν και θα αποτελέσουν ένα καθοριστικό 

εργαλείο για την περαιτέρω εξέλιξη, τόσο της επιστήμης των υπολογιστών, όσο και της 

ίδιας της κοινωνίας. 
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3. Υλοποίηση Αλγορίθμου Συσταδοποίησης Δεδομένων 

Στο παρών κεφάλαιο και ως φυσικό επακόλουθο της ανωτέρω ερευνητικής 

εξερεύνησης του κόσμου της μηχανικής μάθησης σχεδιάζεται και υλοποιείται ένας 

νέος, πιθανοτικός αλγόριθμος συσταδοποίησης δεδομένων, ονόματι HCuRMD 

(Hierarchical Clustering using Relative Minimal Distances). Στόχος του αλγορίθμου, όπως 

και κάθε αλγορίθμου συσταδοποίησης άλλωστε, είναι ο διαχωρισμός του χώρου 

αναζήτησης με τέτοιον τρόπο ώστε τα αντικείμενα, που ανήκουν στις ίδιες συστάδες να 

εμφανίζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια μεταξύ τους και ταυτόχρονα όσο 

το δυνατόν μικρότερη σε σχέση με τα αντικείμενα των  άλλων συστάδων. 

Οι βασικές καινοτομίες του αλγορίθμου και σημαντικότερες διαφορές του σε σχέση με 

άλλες γνωστές οικογένειες τέτοιων μεθόδων (§2.2.1.3.) είναι οι εξής: 

1. Περιγραφή και χρήση μιας διαφορετικής μορφής προσδιορισμού της 

μικρότερης απόστασης, της “Σχετικής Μικρότερης Απόστασης”.  

2. Μείωση της πολυπλοκότητας της διαδικασίας της ιεραρχικής συσταδοποίησης 

μέσω παραλληλοποίησής της. 

3. Μη-ντετερμινιστική συγχώνευση συστάδων ή αντικειμένων με πιθανότητα, η 

οποία εξαρτάται τόσο από την δομή, όσο και από το μέγεθος των υπό-

σχηματισμό συστάδων. 

4. Εξάλειψη της ανάγκης ορισμού οποιασδήποτε, κομβικής σημασίας παραμέτρου 

εισόδου από τον χρήστη, διατηρώντας ταυτόχρονα την απόδοσή του σε 

παραπλήσια και αρκετές φορές καλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλους 

γνωστούς αλγορίθμους. Η μόνη παράμετρος που ζητείται είναι ο ελάχιστος 

αριθμός αναμενόμενων συστάδων. 

3.1. Περιγραφή Λειτουργίας Αλγορίθμου 

Δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων, διαστάσεων    , με   ο αριθμός των αντικειμένων 

     ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗  , όπου   ⃗⃗⃗                   και   ο αριθμός των μεταβλητών 

του προβλήματος, σκοπός είναι η δημιουργία     συστάδων               , 

έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής:  

1. Μεγιστοποίηση της πυκνότητας του σχηματιζόμενου χώρου κατά την 

συγχώνευση δύο συστάδων,  

2. Εξομάλυνση της ανομοιόμορφης αύξησης του μεγέθους των σχηματιζόμενων 

συστάδων και 

3. Ελαχιστοποίηση της “συσσωρευμένης ενέργειας” (διασποράς) που χάνεται κατά 

την συγχώνευση δύο συστάδων. 

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, αρχικά ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δύο βασικές 

θεωρήσεις: 
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1. Κάθε αντικείμενο-διάνυσμα   ⃗⃗⃗   αποτελεί μία μεμονωμένη συστάδα   , με 

            και     στην πρώτη επανάληψη. 

2. Κάθε συστάδα    μπορεί να αντιπροσωπευθεί από το κέντρο βάρους της, 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                 , όπου     είναι η μέση τιμή όλων των παρατηρήσεων 

    των αντικειμένων που εμπεριέχονται σε αυτήν,       , για την μεταβλητή  : 

    
 

|  |
∑    

|  |

          

 

Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, η λειτουργία του αλγορίθμου πραγματοποιείται, 

ακολουθώντας τα εξής βήματα:  

Βήμα 1: Επανακλιμάκωση Δεδομένων 

1η Περίπτωση – Συνήθη Δεδομένα:  

Η κάθε μεταβλητή αποτελεί ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό του προβλήματος. 

Επανακλιμακώνοντας τα δεδομένα, απαλείφεται η επίδραση των διαφόρων μονάδων 

μέτρησης, συμπιέζοντας ουσιαστικά τις παρατηρήσεις όλων των μεταβλητών στο 

διάστημα μεταξύ μηδέν και ένα [0,1]: 

     
       

 
    
 
 

   
 
    
 
     

 
    
 
 
            

, όπου:       αντιστοιχεί στην στήλη με όλες τις παρατηρήσεις της μεταβλητής  . 

2η Περίπτωση – Χρονολογικά Δεδομένα:  

Οι μεταβλητές εμφανίζονται με χρονολογική σειρά και αποτελούν ουσιαστικά την 

καταγραφή των παρατηρήσεων ενός φαινομένου σε δεδομένες χρονικές στιγμές 

              . Οπότε, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, όπου η 

τυποποίηση πραγματοποιούνταν στο επίπεδο των μεταβλητών (κάθετα), τώρα 

πραγματοποιείται οριζόντια, στο επίπεδο των εγγραφών-αντικειμένων, συμπιέζοντας 

τις αντίστοιχες παρατηρήσεις στο διάστημα μεταξύ μηδέν και ένα [0,1]: 

     
       

 
    
 
 

   
 
    
 
     

 
    
 
 
            

, όπου:       αντιστοιχεί στην γραμμή με όλες τις παρατηρήσεις της εγγραφής  . 

Σημείωση: 

 Ένας άλλος τρόπος τυποποίησης των δεδομένων, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μέσω της κανονικοποίησης ή αλλιώς ομαλοποίησής τους 

(§2.2.1.2.3.). 
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Βήμα 2: Υπολογισμός Πίνακα (αν)Ομοιότητας 

Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου, δημιουργείται (αν πρόκειται για την πρώτη 

επανάληψη) ή ανανεώνεται ένας συμμετρικός πίνακας  , διαστάσεων    , όπου   

είναι ο αριθμός των συστάδων (για την 1η επανάληψη ισχύει:    ), σε κάθε κελί      

του οποίου αποθηκεύεται η τετραγωνική ευκλείδεια απόσταση μεταξύ κάθε δυνατού 

ζεύγους αντικειμένων    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ και    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ : 

     ∑(         )
 

 

   

 

Σημειώσεις: 

 Τα κελιά που βρίσκονται πάνω στην διαγώνιο περιέχουν την απόσταση του 

κάθε αντικειμένου από τον εαυτό του, δηλαδή             . 

 Ενώ για όλα τα υπόλοιπα ισχύει:       . 

 Από την 2η επανάληψη του αλγορίθμου και μετά, η υπολογιζόμενη απόσταση, 

πέρα από την ανωτέρω περίπτωση των δύο αντικειμένων, μπορεί να αφορά 

επίσης την απόσταση μεταξύ ενός αντικειμένου και μίας συστάδας ή την 

απόσταση μεταξύ δύο συστάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κάθε συστάδα 

αναπαρίσταται από το αντίστοιχο κέντρο της   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

 Ως μετρική απόστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια οποιαδήποτε εκ των 

υπαρχόντων στην βιβλιογραφία. Ούτως ή άλλως η επιλογή αυτή, όπως θα 

εξηγηθεί και στην συνέχεια εκτεταμένα, δεν παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στην 

έκβαση του αλγορίθμου, παρά μόνο στο να βρεθεί ο πλησιέστερος γείτονας του 

κάθε αντικειμένου. 

Βήμα 3: Αναζήτηση των Πλησιέστερων Γειτόνων 

Για κάθε ξεχωριστό αντικείμενο ή συστάδα του προβλήματος, εντοπίζεται ο 

κοντινότερος γείτονάς του ή το κέντρο της πλησιέστερης συστάδας. Πιο συγκεκριμένα, 

για κάθε στήλη   του παραπάνω πίνακα  , αναζητείται το κελί      με την μικρότερη 

τιμή, μεγαλύτερη του μηδενός. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε ένα βοηθητικό πίνακα 

  , διαστάσεων    , σε κάθε κελί     του οποίου, με            , διατηρείται ο 

δείκτης   του κελιού      της στήλης   του πίνακα  , που αντιστοιχεί στο κοντινότερο 

γείτονα του αντικειμένου-συστάδας  : 

                         
 
                 

Βήμα 4: Εύρεση Ζευγών Αντικειμένων ή Συστάδων προς Πιθανή Συγχώνευση 

Εφόσον ολοκληρωθεί η ανωτέρω αναζήτηση και καταγραφή του κοντινότερου γείτονα 

καθενός εκ των υπαρχόντων αντικειμένων ή συστάδων, το επόμενο βήμα αφορά την 

επιλογή των “καταλληλότερων” εξ‘ αυτών των ζευγών προς πιθανή συγχώνευση. Τι 

εννοείται, όμως, με τον όρο “καταλληλότερα” ζεύγη; Ένα ζεύγος θεωρείται κατάλληλο 
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προς συγχώνευση, όταν η απόσταση μεταξύ των σημείων που το απαρτίζουν είναι η 

“σχετικώς” μικρότερη δυνατή. Καθώς, όμως, ο παραπάνω πίνακας    αποθηκεύει 

ούτως ή άλλως τους κοντινότερους γείτονες, γιατί δεν αποτελούν όλα τα ζεύγη πιθανές 

συγχωνεύσεις; Τι εννοείται ακριβώς με τον όρο “σχετικώς”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς, δύο σημεία ή συστάδες     επιλέγονται προς πιθανή συγχώνευση αν και μόνο 

αν το καθένα από αυτά στον πίνακα    φέρει το άλλο ως κοντινότερο γείτονά του, 

ισχύουν δηλαδή ταυτόχρονα: 

                

Παρατήρηση: Με μια πρώτη ματιά, οι δύο τεχνικές δείχνουν να μην εμφανίζουν 

ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Οι καθολικά μικρότερες αποστάσεις, που 

Σχετική Απόσταση: 

Η απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων-σημείων σε έναν οποιονδήποτε χώρο   

διαστάσεων, δεν εξαρτάται καθόλου από την μετρική που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά 

κατά κύριο λόγο από τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο βρίσκονται και κατά 

δεύτερον από το είδος του παρατηρητή. 

Για παράδειγμα, μπορεί η απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων να είναι μικρή σε μία 

αραιή περιοχή του χώρου αναζήτησης, αλλά η ίδια απόσταση να είναι πολύ μεγάλη 

σε μια πυκνή περιοχή του ίδιου χώρου. Από την άλλη, μπορεί η απόσταση της Γης 

από την Σελήνη να είναι μεγάλη για κάποιον απλό παρατηρητή, αλλά στην 

πραγματικότητα να θεωρείται πολύ μικρή για έναν αστροφυσικό, που ψάχνει για 

μία άλλη “Γη” μέσα στην χαώδης έκταση του διαστήματος. 

“Σχετική Μικρότερη Απόσταση”: 

Συμπληρώνοντας την παραπάνω περιγραφή, η απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων 

σε έναν χώρο αναζήτησης μπορεί να θεωρείται η μικρότερη, αν και μόνο αν το 

καθένα από αυτά έχει το άλλο ως κοντινότερο γείτονα, ανεξαρτήτου της 

“πραγματικής” μεταξύ τους απόστασης, που έχει μετρηθεί με την βοήθεια μιας 

οποιασδήποτε μετρικής απόστασης.  

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 86) διακρίνεται ξεκάθαρα η διαφορετικότητα της 

λογικής μεταξύ αυτής της έννοιας απόστασης και των ήδη υπαρχόντων: 

 

Εικόνα 86. Ζεύγη Σημείων με Σχετικά Μικρότερες μεταξύ τους Αποστάσεις 
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προκύπτουν σε κάθε επανάληψη μέσω μιας κλασικής μεθοδολογίας, εμπεριέχονται 

κάθε φορά στο σύνολο των σχετικών μικρότερων αποστάσεων της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τελική έκβαση των δύο μεθοδολογιών 

πιθανόν να είναι η ίδια.  

Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρατήρηση, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στην παρακάτω 

εικόνα (Εικόνα 87), δεν έχει απόλυτη ισχύ. Αν και το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε 

σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι το ίδιο, ο αυτόματος καθορισμός πολλαπλών 

σημείων εκκίνησης, μέσω χρήσης των σχετικών μικρότερων αποστάσεων, παρέχει 

κάποια πλεονεκτήματα στην όλη διαδικασία της ιεραρχικής συσταδοποίησης: 

1. Έμμεση παραλληλοποίησης της όλης λειτουργίας. 

2. Καλύτερη εξερεύνηση και “ανάγνωση” του χώρου αναζήτησης και της δομής 

του προβλήματος. 

3. Αισθητή μείωση της πολυπλοκότητας επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος. 

4. Δυνατότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης των ακραίων σημείων. 

5. Βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και ανάλυσης αραιών ή πολυδιάστατων 

χώρων αναζήτησης. 

 

Εικόνα 87. Παραλληλοποίηση της Διαδικασίας της Ιεραρχικής Συσταδοποίησης με χρήση της 
"Σχετικής Μικρότερης Απόστασης" 

Διαφορά Πολυπλοκότητας 

Παρατηρώντας την παραπάνω εικόνα, για     , η προτεινόμενη τεχνική 

ολοκληρώνει την λειτουργία της σε μόλις 6 επαναλήψεις, σε αντίθεση με μια κλασική 

ιεραρχική μέθοδο, η οποία χρειάζεται 17 επαναλήψεις. Σε γενικές γραμμές, ένας 

κλασικός, ιεραρχικός, συσσωρευτικός αλγόριθμος, συγχωνεύοντας σε κάθε επανάληψη 

μόνο τις συστάδες με την μικρότερη απόσταση μεταξύ όλων των πιθανών ζευγών, 
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χρειάζεται τουλάχιστον     επαναλήψεις για να τερματίσει, όπου   ο αρχικός 

αριθμός των αντικειμένων. 

Αντιθέτως, ο προτεινόμενος αλγόριθμος συσταδοποίησης, χρησιμοποιώντας την έννοια 

της “σχετικής μικρότερης απόστασης”, χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση       

επαναλήψεις, αν όλα τα ζεύγη συγχωνεύονται σε κάθε επανάληψη και     

επαναλήψεις στην μία και μοναδική χειρότερη περίπτωση, όπου οι αποστάσεις μεταξύ 

των αντικειμένων εμφανίζουν σταδιακή, αυξητική τάση (Εικόνα 88). 

 

Εικόνα 88. Παράδειγμα Χειρότερης Περίπτωσης με χρήση της "Σχετικής Μικρότερης 
Απόστασης" 

Αν δε στα ανωτέρω συμπεριληφθεί και το γεγονός ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος για 

την επιλογή των προς συγχώνευση ζευγών εξετάζει μόνο την σχετική απόσταση μεταξύ 

των αντίστοιχων κέντρων τους (σε αντίθεση με τους κλασικούς αλγορίθμους, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν κάποιο εξονυχιστικό κριτήριο δεσμού), τότε η συνολική πολυπλοκότητα 

παύει πλέον να εξαρτάται από το  , αλλά αντιθέτως εξαρτάται από το  , τον αριθμό 

των υπαρχόντων συστάδων, το οποίο βαίνει μειούμενο σε κάθε επανάληψη. 

Βήμα 5. Υπολογισμός Πιθανότητας Συγχώνευσης για κάθε Ζεύγος Συστάδων 

Να σημειωθεί αρχικά ότι η παρακάτω πιθανοτική διαδικασία δεν αφορά συγχωνεύσεις 

μεταξύ μιας συστάδας και ενός αντικειμένου ή μεταξύ δύο αντικειμένων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται ντετερμινιστικά και εκτελούνται πάντοτε. 

Αντιθέτως, η συγχώνευση μεταξύ ενός επιλεγμένου ζεύγους συστάδων αποτελεί μία 

πιθανοτική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με κάποια πιθανότητα, βασισμένη 

τόσο στην δομή όσο και στο μέγεθος της υπό-δημιουργίας συστάδας. Για τον 

υπολογισμό της χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά είδη κριτηρίων, όπως 

περιγράφονται στην συνέχεια: 

1. Κριτήριο Διακύμανσης 

Το πρώτο αφορά το ποσοστό της συσσωρευμένης ενέργειας (διασποράς), που θα 

διατηρηθεί, αν η συγχώνευση δύο συστάδων       πραγματοποιηθεί και υπολογίζεται 

ως το πηλίκο του αθροίσματος της διακύμανσης εντός καθεμιάς συστάδας (Within 

Cluster Variance ή Sum of Squares Within) προς την συνολική διακύμανση εντός της 

υπό-δημιουργίας συστάδας (Sum of Squares Total),         : 

                      
∑ ∑ (       

  )
 
 ∑ ∑ (       

  )
  

     ⃗⃗  ⃗   
 
     ⃗⃗  ⃗   

∑ ∑ (       
  )
 

 
     ⃗⃗  ⃗   

 

 



150 
 

Σημείωση:  

 Το παραπάνω πηλίκο περιγράφει ουσιαστικά την μεταβολή της συνολικής 

διασποράς του “σώματος” αν η συγχώνευση τελικά πραγματοποιηθεί (Εικόνα 

89). Σε γενικές γραμμές η συνολική εντός-ομάδων διακύμανση   συστάδων 

αυξάνεται αν κάποιες από αυτές τις συστάδες συγχωνευτούν. Ταυτόχρονα, εφ’ 

όσων η ποσότητα στο παρονομαστή είναι πάντοτε μεγαλύτερη αυτής του 

αριθμητή, το πηλίκο αυτό είναι φυσικά φραγμένο μεταξύ      . 

 

Εικόνα 89. Παράδειγμα Μεταβολής της Συσσωρευμένης Ενέργειας του Συστήματος στην 
περίπτωση Συγχώνευσης δύο Συστάδων 

2. Κριτήριο Πυκνότητας 

Το δεύτερο κριτήριο αφορά το ποσοστό του “ωφέλιμου” χώρου που χρησιμοποιείται 

σε σχέση με τον συνολικό χώρο που δημιουργείται μετά από κάποια πιθανή 

συγχώνευση δύο συστάδων       και υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος των 

τετραγώνων των αποστάσεων κάθε σημείου         ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ της πιθανώς σχηματιζόμενης 

συστάδας          από το αντίστοιχο κέντρο της    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ προς την μέγιστη των 

ανωτέρω αποστάσεων (ακτίνα υπερ-σφαίρας) επί τον συνολικό αριθμό των σημείων 

εντός αυτής, |  |: 

                    
∑ ∑ (       

  )
  

     ⃗⃗  ⃗   

  |  |
            {(      

  )
 
} 

Σημειώσεις:  

 Το παραπάνω πηλίκο λαμβάνει την μέγιστή του τιμή (              ) μόνο 

όταν η συγχώνευση αφορά μεμονωμένα αντικείμενα ή στην ακραία περίπτωση 

που όλα τα αντικείμενα των συστάδων-προγόνων βρίσκονται πάνω στην 

επιφάνεια της σφαίρας της σχηματιζόμενης συστάδας. Με απλά λόγια η 

μέγιστη τιμή λαμβάνεται όταν τα αντικείμενα ισαπέχουν, με απόσταση  , από 

το αντίστοιχο κέντρο (Εικόνα 90). 

 Υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες η τιμή του πηλίκου είναι φυσικά φραγμένη 

και κυμαίνεται σε ένα εύρος τιμών μεταξύ      . 

 Εξαλείφοντας την επίδραση των τετραγώνων, μπορεί να επιτευχθεί “χαλάρωση” 

του κριτηρίου. 
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Εικόνα 90. Παραδείγματα Μεταβολής της Πυκνότητας ενός Διανυσματικού Χώρου πριν και 
μετά την Διαδικασία της Συγχώνευσης 

3. Κριτήριο Μεγέθους 

Το τρίτο κριτήριο αφορά την ομαλοποίηση της αύξησης του μεγέθους των 

σχηματιζόμενων συστάδων. Σκοπός του είναι η αποφυγή σχηματισμού ανομοιόμορφα 

μεγάλων, σε σχέση με τις υπόλοιπες, συστάδων και υπολογίζεται ως εξής: 

                 
|  |  |  |

                                                  
 

, όπου: 

- |  | |  |: ο αριθμός των σημείων εντός των προς-συγχώνευση συστάδων      , 

-  : ο αριθμός των επαναλήψεων 

-             : ο αριθμός των σημείων της μεγαλύτερης συστάδας της 

προηγούμενης επανάληψης    , 

-              : συνάρτηση, η οποία επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό εντός 

ενός ορισμένου εύρους τιμών, που στην προκειμένη είναι [MaxSize+1, 

2*MaxSize], με βάση μια κανονική κατανομή. 

Σημειώσεις: 

 Ουσιαστικά, ο παρονομαστής αποτελεί ένα άνω όριο του μεγέθους που μπορεί 

να αποκτήσει μία συστάδα μετά από συγχώνευση σε κάποια επανάληψη  . 

 Το εύρος τιμών, με βάση το οποίο επιλέγεται σε κάθε επανάληψη το ανώτατο 

μέγεθος μιας συστάδας ορίζεται μεταξύ MaxSize+1, καθώς αυτό είναι το 

ελάχιστο μέγιστο που μπορεί να επιτευχθεί και 2*MaxSize, το οποίο αντιστοιχεί 

στο ολικό μέγιστο στην περίπτωση που τα δύο μεγαλύτερα clusters 

συγχωνευτούν. 

 Αν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος του παρονομαστή, τότε             . 

 Το ανωτέρω πηλίκο μπορεί να λάβει τιμές στο εύρος τιμών μεταξύ (0,1]. 

Γενικότερα, όσο πιο κοντά βρίσκεται στο ένα, τόσο πιο μεγάλο τείνει να είναι το 

μέγεθος της σχηματιζόμενης συστάδας. Συνεπώς, αφαιρώντας την από τον 
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άσσο,            , λαμβάνεται το ποσοστό της καταλληλότητας ως προς το 

μέγεθος της αντίστοιχης συστάδας. 

Υπολογισμός Πιθανότητας Συγχώνευσης 

Τελικά, η πιθανότητα συγχώνευσης ενός ζεύγους συστάδων       υπολογίζεται με την 

βοήθεια των τριών παραπάνω κριτηρίων ως εξής: 

                             
 

 
                                        

Σημείωση: 

 Εφ’ όσων τα δύο πρώτα κριτήρια αφορούν την δομή του χώρου που πρόκειται 

να δημιουργηθεί, ουσιαστικά αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας 

πληροφορίας. Για τον λόγο αυτό λαμβάνεται και η μέση τιμή του αθροίσματός 

τους. 

Συνεπώς, για καθένα από τα επιλεγμένα ζεύγη συστάδων       ο αλγόριθμος επιλέγει 

κάποια τυχαία τιμή (random value)           στο εύρος τιμών μεταξύ [0,1] και 

συγχωνεύει τις αντίστοιχες συστάδες αν ισχύει το εξής:  

                                       

Βήμα 6: Επανάληψη της Διαδικασίας και Τερματισμός 

Η παραπάνω διαδικασία (από το Βήμα 2 και κάτω) επαναλαμβάνεται, έως ότου ο 

αλγόριθμος δεν πραγματοποιήσει κάποια συγχώνευση ή επιτευχθεί κάποια κριτήριο 

τερματισμού. Με άλλα λόγια ο αλγόριθμος τερματίζει όταν δεν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της συνολικής εντός των συστάδων διασποράς των δύο τελευταίων 

επαναλήψεων ή επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός αναμενόμενων συστάδων, που ορίζει 

αρχικώς ο χρήστης. 

Σημειώσεις:  

 Η ανωτέρω διαδικασία δίνει την δυνατότητα στον αλγόριθμο να ολοκληρώνει 

την λειτουργία του χωρίς κάποια ουσιαστική, εξωτερική παρέμβαση από τον 

χρήστη, όπως είναι ο αριθμός των προς-δημιουργία συστάδων, το επίπεδο του 

δέντρου όπου θα τερματίσει ο αλγόριθμος ή η ακτίνα του χώρου που 

δημιουργείται γύρω από κάθε αντικείμενο.  

 Το μόνο που χρειάζεται ο προτεινόμενος αλγόριθμος για να λειτουργήσει είναι 

ένα σύνολο δεδομένων, το είδος των δεδομένων (αν είναι χρονολογικά ή όχι) 

και ένα κάτω όριο στον αριθμό των δημιουργηθέντων συστάδων. 

 Το κάτω όριο βοηθάει παίζει ρόλο και ενεργοποιείται κατά κύριο λόγο, όταν ο 

αναμενόμενος αριθμός των δημιουργηθέντων συστάδων είναι μεγάλος. 
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3.2. Πειραματικά Αποτελέσματα 

Ο αλγόριθμος υλοποιήθηκε στο περιβάλλον της Matlab και δοκιμάστηκε, τόσο ως προς 

την ομοιογένεια των αντικειμένων εντός των συστάδων που δημιουργεί, όσο και ως 

προς την ικανότητά του να εντοπίζει τα ακραία σημεία. Πιο συγκεκριμένα, για τον 

έλεγχό του αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ειδικά κατασκευασμένα για αυτόν τον σκοπό, με 

γνωστές εξόδους, σύνολα δεδομένων, η δομή των οποίων αντιστοιχεί σε προβλήματα 

του πραγματικού κόσμου και τα οποία κάθε αλγόριθμος αυτού του είδους πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίζει [236, 237]. Στην συνέχεια ο αλγόριθμος δοκιμάστηκε σε 

σύνολα πραγματικών, χρονολογικών και μη δεδομένων [238, 239, 240].  

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των 20 συνόλων, που χρησιμοποιήθηκαν, και των 

αντίστοιχων προβλημάτων, που αντιπροσωπεύουν: 

Πίνακας 15. Σύνολα Δεδομένων για Έλεγχο Αλγορίθμου Συσταδοποίησης 

#Test Όνομα #Cases #Vars #Classes Πρόβλημα Εικόνα 

1 Hepta 212 3 7 Διαφορετικές 
Πυκνότητες 

 
2 Lsun 400 2 3 Διαφορετικές 

Διασπορές 

 
3 Tetra 400 3 4 Almost-touching 

Clusters 

 
4 Chainlink 1000 3 2 Μη-Γραμμικά 

Διαχωριζόμενες 
Συστάδες 

 
5 Atom 800 3 2 Μη-Γραμμικά 

Διαχωριζόμενες 
Συστάδες, 

Διαφορετικές 
Διασπορές  

6 EngyTime 4096 2 2 Gaussian 
Mixture 

 
7 Target 770 2 6 Outliers 
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8 TwoDiamonds 800 2 2 Touching 
Clusters 

 
9 WingNut 1070 2 2 Πυκνότητα vs 

Διασπορά 

 
10 Pathbased 300 2 3 Outliers 

 
11 Aggregation 788 2 7 Συσσωμάτωση 

Συστάδων, 
Διαφορετικά 

Σχήματα 
 

12 Jain 373 2 2 Συνεχόμενα 
Clusters 

 
13 Flame 240 2 2 Συσσωμάτωση 

Συστάδων 

 
14 Combound 399 2 6 Μίξη 

Διαφορετικών 
Πυκνοτήτων, 
Διασπορών, 
Σχημάτων 

 

15 Spiral2D 312 2 3 Σπείρες 

 
16 Spiral3D 312 3 3 Σπείρες 

 
17 R15 600 2 15 Almost Touching 

in the Center, 15 
Clusters 

 
18 D31 3100 2 31 Almost-Touching 

31 Clusters 
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19 Wine 178 13 3 Classification 
Problem 

 
20 Control Chart 

TimeSeries 
600 60 6 Μεγάλης 

Κλίμακας 
Χρονολογικά 

Δεδομένα, 
Θόρυβος  

 

Καθένα από τα ανωτέρω πειράματα πραγματοποιήθηκε 50 φορές. Τα αποτελέσματα, 

που προέκυψαν, παρουσιάζονται συγκριτικά με τα αντίστοιχα, που πετυχαίνουν, δύο εκ 

των γνωστότερων και πιο ευρέως διαδεδομένων αλγορίθμων συσταδοποίησης, του K-

Means και του Hierarchical Agglomerative Single-Linkage Clustering.  

Ταυτόχρονα και για να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς, για κάθε δοθέν σύνολο 

πρώτος “τρέχει” o προτεινόμενος αλγόριθμος HCuRMD και εν συνεχεία, με βάση τον 

αριθμό των συστάδων που έχει δημιουργήσει, ακολουθεί η εφαρμογή των υπολοίπων. 

Οι παρακάτω εικόνες έχουν επιλεχθεί τυχαία μέσα από το κάθε σύνολο πειραμάτων. 

Στο τέλος των εικόνων παρουσιάζεται ένας συγκριτικός πίνακας με την μέση απόδοσης 

του κάθε αλγορίθμου για καθένα από τα ανωτέρω προβλήματα. 

 

Εικόνα 91. Hepta Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Διαφορετικές Πυκνότητες 

 

Εικόνα 92. Lsun Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Διαφορετικές Διασπορές 
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Εικόνα 93. Tetra Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Almost-Touching Clusters 

 

Εικόνα 94. Chainlink Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Μη-Γραμμικά Διαχωριζόμενες Συστάδες 

 

Εικόνα 95. Atom Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Μη-Γραμμικά Διαχωριζόμενες Συστάδες με 
Διαφορετικές Διασπορές 

 

Εικόνα 96. EngyTime Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Gaussian Mixture 
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Εικόνα 97. Target Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Ύπαρξη Ακραίων Σημείων 

 

Εικόνα 98. TwoDiamonds Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Touching Clusters 

 

Εικόνα 99. WingNut Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Πυκνότητα vs Διασπορά 

 

Εικόνα 100. Pathbased Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Outliers 



158 
 

 

Εικόνα 101. Aggregation Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Συσσωμάτωση, Διαφορετικά Σχήματα 

 

Εικόνα 102. Jain Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Μη-Γραμμικά Διαχωριζόμενες Συστάδες 

 

Εικόνα 103. Flame Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Συσσωμάτωση Συστάδων 

 

Εικόνα 104. Combound Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Μίξη διαφορετικών Πυκνοτήτων, 
Διασπορών και Συσσωματωμένων Συστάδων Αυθαίρετων Σχημάτων 
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Εικόνα 105. Spiral2D Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Σπείρες με συνεχώς αυξανόμενες 
αποστάσεις μεταξύ των ενδιάμεσων σημείων 

 

Εικόνα 106. Spiral3D Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Σπείρες στον 3-Διάστατο Χώρο 

 

Εικόνα 107. R15 Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Almost Touching Clusters in the Center 

 

Εικόνα 108. D31 Dataset: Κυρίως Πρόβλημα: Μεγάλος Αριθμός σχεδόν Ενωμένων Clusters 
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Εικόνα 109. HCuRMD: Ενδεικτικά Παραδείγματα Δημιουργηθέντων Clusters για το Σύνολο 
Δεδομένων: Wine Dataset 

Σημειώσεις: 

 Κυρίως Πρόβλημα: Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων αποτελεί ένα σύνολο 

ελέγχου αλγορίθμων επιβλεπόμενης μάθησης (Classification Problem). 

 Ο προτεινόμενος αλγόριθμος HCuRMD πετυχαίνει ένα ποσοστό σωστά 

ομαδοποιημένων αντικειμένων (Πίνακας 16), εφάμιλλο και αρκετές φορές 

καλύτερο (98%) σε σχέση τα αντίστοιχα των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης 

[239], οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν για την λειτουργία τους το χαρακτηριστικό 

εξόδου. 

 Ο άξονας των   αντιστοιχεί στις 13 ανεξάρτητες μεταβλητές του προβλήματος, 

των Υ στα αντικείμενα εντός του κάθε cluster και των Z στις τιμές τις κάθε 

παρατήρησης. 

 

Εικόνα 110. HCuRMD: Ενδεικτικά Παραδείγματα Δημιουργηθέντων Clusters για το Σύνολο 
Δεδομένων: Control Chart TimeSeries 
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Σημειώσεις:  

 Το συγκεκριμένο dataset αποτελεί την καταγραφή της απόδοσης κάποιων 

μηχανών σε μία παραγωγική αλυσίδα για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές [238].  

 Το σύνολο αποτελείται από 600 εγγραφές, οι οποίες χωρίζονται σε 6 κατηγορίες 

εξόδου-τάσεις (καθοδική, ανοδική, απότομα καθοδική, απότομα ανοδική, 

κυκλική και κανονική). 

 Το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται στην ύπαρξη πολλών μεταβλητών (60), που 

ουσιαστικά κάνουν τον χώρο πολύ αραιό και δυσκολεύουν την συσταδοποίηση.  

 Σκοπός του προβλήματος είναι η αποδοτική ομαδοποίηση των εγγραφών με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εφικτή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους.  

 Ο αλγόριθμος HCuRMD πετυχαίνει σχεδόν βέλτιστη απόδοση (Πίνακας 16), στην 

πλειοψηφία καλύτερη σε σχέση με άλλους αλγορίθμους και τεχνικές που έχουν 

δοκιμαστεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα [241, 242]. 

Πίνακας 16. Συγκριτικός Πίνακας Απόδοσης Αλγορίθμων Συσταδοποίησης: HCuRMD vs K-
Means vs Agglomerative Single-Linkage 

 
 

# 

 
 

Dataset 

Clusters Mean % of Correct Classified 
Instances 

Min # of Expected 
Clusters = 

#Original Classes 

#HCuRMD 
Answer 
(Mean) 

 
HCuRMD 

 
K-Means 

Single-
Linkage 

1 Hepta 7 7 100 78 100 

2 Lsun 3 12 100 98 100 

3 Tetra 4 7 100 98 75 

4 Chainlink 2 10 95 85 99 

5 Atom 2 29 100 89 100 

6 EngyTime 2 14 93 84 50 

7 Target 6 19 100 98 100 

8 TwoDiamonds 2 7 99 100 100 

9 WingNut 2 27 100 98 100 

10 Pathbased 3 16 97 91 74 

11 Aggregation 7 18 99 90 81 

12 Jain 2 13 99 98 100 

13 Flame 2 10 99 92 50 

14 Combound 6 13 83 82 62 

15 Spiral2D 3 14 64 64 100 

16 Spiral3D 3 14 100 62 100 

17 R15 15 18 100 85 74 

18 D31 31 34 100 69 27 

19 Wine 3 11 98 68 34 

20 Control Chart 
TimeSeries 

6 18 98 92 69 

Mean Values 5.55 15.55 96.21 86.08 79.8 
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3.3. Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, ο κάθε αλγόριθμος υπεβλήθη σε μια πληθώρα εκτεταμένων 

ελέγχων, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντίστοιχων πραγματικών 

προβλημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ύπαρξη διαφορετικών διασπορών και 

πυκνοτήτων, διαφόρων ειδών συγκεκριμένων ή και αυθαίρετων σχημάτων, ξεκάθαρων 

ή σχεδόν ενωμένων, συσσωματωμένων συστάδων, ακραίων σημείων, πυκνών χώρων 

αναζήτησης με ύπαρξη μεγάλου αριθμού συστάδων, αραιών χώρων αναζήτησης 

πολλών διαστάσεων, πραγματικά προβλήματα επιβλεπόμενης(!) μάθησης, χρονολογικά 

δεδομένα και ούτω καθεξής. 

Με βάση λοιπόν αυτά και τα ανωτέρω αποτελέσματα, ο προτεινόμενος αλγόριθμος, 

HCuRMD, πετυχαίνει την καλύτερη, σχεδόν βέλτιστη απόδοση (κατά πλειοψηφία >98%) 

στα 18 από τα 20 δοθέντα προβλήματα, ενώ μόλις σε μία περίπτωση αποτυγχάνει (2D 

σπείρες: 64%). Ταυτόχρονα, ο K-Means με μια μέση απόδοση της τάξης του 86% 

συμπεριφέρεται καλύτερα σε σχέση με τον Single-Linkage. Κάτι τέτοιο είναι λογικό, 

καθώς ο K-Means ορίζοντας αρχικά K τυχαία διανύσματα μέσα στον χώρο και 

μεταβάλλοντάς τα σταδιακά μέχρι κάποιο σημείο ισορροπίας, πετυχαίνει ουσιαστικά 

μια τοπική βελτιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης του αθροίσματος των 

τετραγώνων (Sum of Squares Within ή Within Cluster Variance). Από την άλλη, ο Single-

Linkage, ακολουθώντας “κατά γράμμα” την λογική της κάθε φορά απόλυτα μικρότερης 

απόστασης, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δρα ανασταλτικά προς την σωστή επίλυση 

του προβλήματος, αποπροσανατολίζεται από τον στόχο του και τον λόγο της ύπαρξής 

του. 

Αντιθέτως, ο HCuRMD ακολουθώντας μια πιο “ελαστική” λογική στον καθορισμό των 

αποστάσεων, κάνοντας χρήση των σχετικά μικρότερων αποστάσεων, πετυχαίνει 

καλύτερη “ανάγνωση” της δομής του προβλήματος, αναπροσαρμόζοντας την 

λειτουργία του με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά του κάθε υποχώρου. Αυτό ακριβώς 

του παρέχει και την δυνατότητα να παραλληλοποιεί την όλη διαδικασία, βελτιώνοντας 

σημαντικά την ταχύτητα επίλυσης σε σχέση με έναν απλό ιεραρχικό. Ταυτόχρονα, 

κάνοντας χρήση τριών τοπικών κριτηρίων ελέγχου (διασποράς, πυκνότητας και 

μεγέθους) είναι σε θέση να επιλέγει πιθανοτικά την εκτέλεση ή όχι μίας συγχώνευσης. 

Με απλά λόγια, αυτό του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να τερματίζει όταν η εκτίμηση 

αυτών των κριτηρίων για κάποιες πιθανές συγχωνεύσεις βρεθούν σε αρκετά χαμηλά 

επίπεδα. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί να ειπωθεί ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος, 

HCuRMD, αποτελεί ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο συσταδοποίησης, με έντονα 

στοιχεία παραλληλισμού, έχοντας την δυνατότητα να προσαρμόζεται αποδοτικά σε 

διάφορα περιβάλλοντα υλοποίησης και να αντιμετωπίζει σχεδόν βέλτιστα μια μεγάλη 

ποικιλία πολύπλοκων προβλημάτων.   
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4. Ιδέες για Περαιτέρω Έρευνα και Ανάπτυξη 

Έξι σχεδόν δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση των όρων “Τεχνητή Νοημοσύνη” και 

“Μηχανική Μάθηση” από τον Alan Turing [105], το βασικό ερώτημα παραμένει: 

“Μπορούν οι μηχανές να μάθουν να σκέφτονται;”. Αν και ακόμα δεν έχει δοθεί μια 

ουσιαστική απάντηση σε αυτό, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι τώρα ήρθε η ώρα οι 

συγκεκριμένοι τομείς να ωριμάσουν και να εξελιχθούν μέσα από την ανάγκη της ίδιας 

της κοινωνίας να μάθει και να αναπτυχθεί από αυτά που παράγει. Και αυτά που κατά 

κόρον παράγει είναι τα δεδομένα. 

Εταιρίες γίγαντες του διαδικτύου, όπως η Google ή το Facebook τα τελευταία χρόνια 

έχουν επιδοθεί σε έναν αδυσώπητο αγώνα εξαγορών νεοσύστατων    επιχειρήσεων 

και επενδύσεων αμύθητων ποσών σε έρευνα και καινοτομία σε τομείς όπως η 

διαχείριση και η ανάλυση μεγάλης κλίμακας δεδομένων. Την ίδια στιγμή μία 

ερευνητική ομάδα στην Ιαπωνία κατάφερε να προσομοιώσει ένα δευτερόλεπτο της 

δραστηριότητας ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου [110], ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη 

προγραμματίσει την έναρξη στην Ελβετία ενός μεγαλεπήβολου σχεδίου, ύψους σχεδόν 

δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή ενός υπέρ-υπολογιστή, ικανού να 

προσομοιώνει πλήρως την λειτουργία ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου [112, 113]. 

Με όλα αυτά που προκύπτουν καθημερινά, είναι γεγονός, ότι σήμερα ζούμε μία από τις 

πιο συναρπαστικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Και όλα αυτά οφείλονται στην 

“έκρηξη” των δεδομένων στο διαδίκτυο. Έχει υπολογιστεί ότι μέσα σε εξήντα 

δευτερόλεπτα, η μηχανή αναζήτησης της Google δέχεται περισσότερα από τέσσερα 

εκατομμύρια αναζητήσεις, ενώ την ίδια στιγμή στο Youtube προβάλλονται 

περισσότερες από 130.000 χιλιάδες ώρες βίντεο στις οθόνες των υπολογιστών των 

χρηστών [2]. Ταυτόχρονα, στο Facebook και στο Twitter παράγονται αθροιστικά 

περίπου 17 terabytes νέων δεδομένων κάθε μέρα [3], ενώ στο CERN προκύπτουν 

αρκετά terabytes νέων δεδομένων κάθε ώρα [4]. 

Και όλα αυτά αναμένουν αποθηκευμένα προς ανάλυση, με το χάσμα μεταξύ των 

παραγόμενων και των αναλυθέντων δεδομένων να αυξάνει εκθετικά μέρα με την μέρα, 

ώρα με την ώρα. Δυστυχώς, όμως, μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των υπαρχόντων 

τεχνικών μπορεί να διαχειριστεί και να αναλύσει αποδοτικά, σχετικά μικρά σύνολα 

δεδομένων, που απαριθμούν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές και μερικές 

δεκάδες ή έστω λίγες εκατοντάδες μεταβλητές. Ωστόσο, η τάση αυτή της αύξησης των 

διαστάσεων ενός προβλήματος δείχνει να μην έχει σταματημό. Ο όρος “μεγάλης 

κλίμακας δεδομένα” αναφέρεται πλέον σε δισεκατομμύρια εγγραφές και μερικές 

χιλιάδες μεταβλητές. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη όχι μόνο βελτίωσης των 

υφιστάμενων μεθόδων μηχανικής μάθησης, αλλά και εύρεση νέων, ικανών να 

ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά και προπάντων αποδοτικά, σε εύλογα χρονικά 

πλαίσια, στις νέες αυτές αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις.  

Προς αυτόν, λοιπόν, τον σκοπό και με την βοήθεια της στατιστικής, μπορούν να 

αναπτυχθούν νέες πιθανοτικές μέθοδοι παράλληλης ή επιλεκτικής εξερεύνησης των 
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αχανών αυτών χώρων αναζήτησης. Ταυτόχρονα, ως μία αμέριστη πηγή έμπνευσης 

μπορεί να θεωρηθεί και η παρατήρηση του τρόπου, με τον οποίο η ίδια η φύση 

αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα είναι η δημιουργία 

clusters πλανητών και γαλαξιών ή ακόμη και η μαθησιακή ικανότητα των χταποδιών. 

Άλλωστε, τέτοιες τεχνικές, όπως είναι τα βιολογικά εμπνευσμένα νευρωνικά δίκτυα, οι 

γενετικοί αλγόριθμοι ή ακόμα και ο K-Means με την διαμέριση του χώρου σε κελιά 

Voronoi,  έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται με επιβεβαιωμένη επιτυχία στην 

ανάλυση δεδομένων. 

Σε γενικές γραμμές, πάντως, είναι γεγονός ότι η φύση εξελίσσεται και μαζί με αυτήν και 

ο άνθρωπος. Και όσο ο άνθρωπος προσπαθεί και αναζητεί το νέο, τόσο και η κοινωνία 

αναπτύσσεται και αναζητεί την λύση. Σήμερα, όπου η πληροφορική  βαδίζει από το 

κλασικό bit, των δύο πιθανών καταστάσεων, προς το qubit (quantum bit) [97, 98], των 

περισσοτέρων καταστάσεων, ποιος πραγματικά γνωρίζει και δεν εικάζει απλώς στο τι 

επιφυλάσσει στην ανθρωπότητα η μελλοντική τεχνολογία; Άλλωστε, ποιος θα 

μπορούσε να φανταστεί την δεκαετία του ’50 ότι στις αρχές του 21ου αιώνα, ο 

οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει στην τσέπη του ένα κινητό, το οποίο κοστίζει 

εκατομμύρια φορές λιγότερο και είναι χιλιάδες φορές πιο ισχυρό απ’ ότι ένας 

υπολογιστής της εποχής του, που καταλάμβανε σε χώρο όσο ένα ολόκληρο σπίτι; 
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