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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Οη δξακαηηθέο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Οη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζηέο, νη 

κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο κλήκεο θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη (ζθιεξνί δίζθνη, CD, DVD, flash 

memories), ε αλάπηπμε δηάθνξσλ νξγάλσλ ιεπηνκεξήο θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ απνηεινχλ 

θχξην ζχκκαρν γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη κέζσ πεηξακάησλ θαη παξαηεξήζεσλ. Αθφκε, ε 

αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, ςεθηαθψλ νξγάλσλ θαη αηζζεηήξσλ ζπκβάιιεη ζηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ ππφ κνξθή εηθφλαο, θηλνχκελνπ βίληεν ή ςεθηαθνχ ήρνπ.  

Ο κεγάινο φγθνο ησλ πνιχπινθσλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη πιένλ ζηε δηάζεζε ησλ 

επηζηεκφλσλ, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη απνδνηηθήο δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ φγθνπ. 

Οη παξαδνζηαθέο, κε απηφκαηεο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ αδπλαηνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη βαζίδνληαη ζηελ 

trial and error θηινζνθία, θαζψο επίζεο, δελ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, θαζψο 

πξνέξρνληαη απφ πνιιαπιέο πεγέο θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ αθνξνχλ κφλν ζε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα, αιιά κπνξεί λα έρνπλ νπνηαδήπνηε, κε αξηζκεηηθή κνξθή.  

Ζ δξακαηηθή, ινηπφλ, αχμεζε ηεο πιεξνθνξίαο, απνζεθεπκέλεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

έζεζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εθαξκνγήο λέσλ, απνδνηηθψλ κεζφδσλ αλαπαξάζηαζεο θαη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ πνιχπινθσλ δεδνκέλσλ κέζσ απηφκαησλ δηαδηθαζηψλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ηεο πνιππφζεηεο, ρξήζηκεο γηα ηνλ άλζξσπν, γλψζεο. Ζ 

αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ππφ ηε κνξθή ρξνλνζεηξψλ (Time Series) θαη ε εθαξκνγή 

ηεο εκη-απηφκαηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ ή εμφξπμεο γλψζεο (Data Mining) 

έξρεηαη λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη λα κεηαηξέςεη κέζσ 

ησλ κεζφδσλ επηινγήο, θηιηξαξίζκαηνο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη θαη 

πινπνηεί, ηα απιά δεδνκέλα ζε γλψζε.  

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ (Time Series 

Data Mining) απνηειεί ε κεηαηξνπή ησλ κεκνλσκέλσλ δεδνκέλσλ – παξαηεξήζεσλ ζε 

πνιχηηκε πιεξνθνξία, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, εθθξάδεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα γίλεη 

απφιπηα θαηαλνεηή απφ ηνλ άλζξσπν. Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε θαη θαηαγξαθή νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ, ε εθάζηνηε νληφηεηα αμηνπνηεί θαηάιιεια ηε γλψζε πνπ πξνθχπηεη, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο. Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο παξαγσγήο, θαζνδεγνχκελεο 

απφ ηελ πνιχηηκε γλψζε, εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη 

ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο, αληίζηνηρα, ε αχμεζε ησλ θεξδψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα, ε απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Αθφκε, νη θνηλσλίεο είλαη 
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δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ησλ αληίζηνηρσλ ρξνλνζεηξψλ θαη λα κειεηήζνπλ ηηο αηηίεο ησλ δπζάξεζησλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη επζχλνληαη, θαηά θφξνλ, γηα ην 

κεγάιν πνζνζηφ απηνθηλεηηθψλ αηπρεκάησλ κηαο ρψξαο, θαη λα ιάβνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή αθφκα θαη ηελ εμάιεηςε δπζκελψλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

 

ABSTRACT 

 

Due to advances in technology and the availability of increasingly cheap storage devices, 

data in scientific, industrial, medical, biological and entertainment domains has been 

accumulating at an impressively high rate in recent years, leading to very large 

heterogeneous databases.  

Instead of traditional, trial and error approaches, that are unable to cope with the scale 

and the complexity of the available data, an automatic iterative process of discovery, that is 

called Data Mining, employed to gain insight into large collections of data from multiple 

sources. Using a combination of machine learning, statistical analysis, modelling techniques 

and database technology, data mining is expected to extract knowledge from data. The 

central focus of data mining process is to discover interesting patterns and relationships, 

hidden in data and unable to be seen because of massive databases. These patterns can 

have various forms, such as trends in data over time or clusters of data defined by important 

combinations of variables. Through a series of methods to filter data and interpet patterns, 

that data mining process provides, important rules are infered that allow prediction of future 

trends and behaviours. As a consequence, data mining is becoming increasingly popular as a 

business information management tool where it is expected to unlock and exploit the patterns 

in available databases and reveal knowledge structures that can guide decisions. Using data 

mining tools, organizations can increase the profitability of their interaction with the customers 

and improve risk management.  

In the last decade, there has been an explosion of interest in mining large databases 

consist of long time series of different lengths. A time series is a sequence of real-valued 

points ordered in time (or space). Time series data accounts for a large fraction of the data 

stored in financial, medical and scientific databases. Nevertheless, adding the time dimension 

to real-valued databases introduces new aspects and difficulties to data mining and 

knowledge discovery. The high dimensionality of the data makes it difficult to perform many 

data mining tasks, such as indexing and similarity searching, clustering, classification and 

mining association rules. To overcome this bundle, many dimensionality reduction methods 

have been proposed. 
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ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηε κειέηε ησλ θχξησλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ - time series 

data mining. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αλαιχνληαη ηα ζηάδηα θαη νη ζηφρνη, νη νπνίνη 

επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ρξνλνζεηξψλ ζηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο, ελψ 

παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη θάζε νληφηεηα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνκέα κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δπίζεο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θίιηξα πξν-επεμεξγαζίαο, ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί κε 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ. Σέινο, γίλεηαη πξνζπάζεηα θάιπςεο απφ βηβιηνγξαθηθήο 

πιεπξάο ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη 

νπνίεο βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ 

ζεηξηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Ζ εξεπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο 

ηεζζάξσλ θχξησλ αιγνξίζκσλ – θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ θίιηξσλ Offset Translation, Amplitude Scaling, Linear Trend θαη 

Moving Average Smoothing, θαζψο θαη κηαο κεζφδνπ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο απηψλ, ηεο κεζφδνπ Symbolic 

Aggregate Approximation – SAX, θαη ελζσκάησζεο ησλ παξαπάλσ ζηνλ θψδηθα αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ (open-source code) ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ WEKA, ην νπνίν ππνζηεξίδεη 

ζθαηξηθά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο θαη θαη’ επέθηαζε, ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο 

κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ. 

 

ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 1η Δνόηηηα 

 

1
ο
  κεθάλαιο 

 ην πξψην θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο γλψζεο. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο 

γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κεγάινπ 

κεγέζνπο ζεηξηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

 

 2
ο
  κεθάλαιο 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ηνπο θχξηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο 

ρξνλνζεηξψλ. Καζψο ε χπαξμε ζνξχβνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην, 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη αιγφξηζκνη απνκάθξπλζεο ηνπ ζνξχβνπ, νη νπνίνη 
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εθαξκφδνληαη θαηά θφξνλ ζην ζηάδην πξν-επεμεξγαζίαο θαη αθνξνχλ ζηα θίιηξα Offset 

Translation, Amplitude Scaling, Linear Trend θαη Moving Average Smoothing.  

 

 3
ο
  κεθάλαιο 

 ην ηξίην θεθάιαην θαιχπηεηαη ζθαηξηθά ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάινπ κεγέζνπο ζεηξηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ - similarity search, κηα 

εξγαζία ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ην κεγαιχηεξν εχξνο ησλ εθαξκνγψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ. θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε 

κειέηε θαη ε ζχγθξηζε ησλ θπξηφηεξσλ κεηξηθψλ απφζηαζεο / αλνκνηφηεηαο - distance 

metrics, φπσο ε κεηξηθή Δπθιείδεηαο απφζηαζεο θαη ε κέζνδνο Dynamic Time Warping, νη 

νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. 

Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο απνδνηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε γξήγνξε θαη 

αμηφπηζηε αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ.   

 

4
ο
 κεθάλαιο 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο πξψηεο ελφηεηαο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζχγθξηζε ησλ 

θπξηφηεξσλ κεζφδσλ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά 

θαηξνχο κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ ζεηξηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο είλαη νη εμήο : Discrete Fourier Transform, Discrete Wavelet Transform, Singular 

Value Decomposition, Piecewise Aggregate Approximation, Piecewise Constant 

Approximation, Symbolic Aggregate Approximation θαη Extended Symbolic Aggregate 

Approximation. 

 

 

 2η Δνόηηηα 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζην πξνγξακκαηηζηηθφ θνκκάηη απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά, 

γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε δνκή θαη ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ Waikato 

Environment for Knowledge Analysis - WEKA. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

θσδηθνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πέληε θχξησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο ησλ πξνο 

αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί ιεπηνκεξψο ζηελ πξψηε ελφηεηα, ησλ Offset 

Translation, Amplitude Scaling, Linear Trend, Moving Average Smoothing θαη ηεο κεζφδνπ 

κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο απηψλ σο 

ζπκβνινζεηξέο, Symbolic Aggregate Approximation – SAX. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ θίιηξσλ ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη βάζεη 

απηψλ δηαηππψλνληαη αμηνζεκείσηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ (clustering). 
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Κεθάλαιο 1
ο
 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ ΜΔΩ  

ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

 

 

1.1  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ – DATA MINING 

 

Ζ διαδικαζία εξόπςξηρ γνώζηρ (Data Mining), ζχκθσλα κε ηνλ Kamath, απνηειεί κηα 

εκη-απηνκαηνπνηεκέλε, επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε 

ελδηαθεξφλησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη (Motif Discovery), 

κηα εξγαζία γλσζηή θαη σο Motif Discovery ή δηαθνξεηηθά, Pattern Discovery. Σα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο αθνξνχλ ζε ζπρλά επαλαιακβαλφκελεο δηαηάμεηο παξαηεξήζεσλ – φρη ζε κε 

αλακελφκελεο, κεκνλσκέλεο ηηκέο – νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ζπκπεξηθνξά, 

άγλσζηε εθ ησλ πξνηέξσλ ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ δεδνκέλσλ. χκθσλα, κάιηζηα, κε ηε 

γλψκε ησλ Keogh θαη Lin, (Lin et al., 2002), έλα πξφηππν πξνθαιεί έθπιεμε (surprising 

pattern) φηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή, είηε είλαη κηθξφηεξε είηε 

είλαη κεγαιχηεξε, απφ ηελ αλακελφκελε, βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ.  

Ζ αλίρλεπζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο απνηειεί κηα κεγάιεο ζεκαζίαο εξγαζία, δηφηη 

επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε πεξηιεπηηθφ ηξφπν, γεγνλφο ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζπλεπψο, ζηελ αλαθάιπςε λέαο γλψζεο, ε νπνία επηηξέπεη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ηε δηαηχπσζε θαλφλσλ ζπζρέηηζεο 

(Association Rules), ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ φκνησλ δεδνκέλσλ (Clustering), ηελ αλίρλεπζε 

απνθιίζεσλ απφ ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά (Anomaly Detection), ηελ πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο κε θάπνηα εληφο απνδεθηψλ νξίσλ απφθιηζε (Prediction).  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο θηλνχληαη ζηα πεδία ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηεο 
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ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, είλαη ν κεγάινο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Γηα 

ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ 

εθηεινχληαη, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα θαη ζχλζεηα, ζε αληίζεζε κε ηα απιά SQL 

αηηήκαηα ή ηα πην ζχλζεηα OLAP αηηήκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ramakrishnan (2002), θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλσλ θαη πνιχπινθσλ αιγνξίζκσλ, νη νπνίνη 

εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα : 

 ηε δεκηνπξγία λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Πξφθεηηαη γηα κε γξακκηθά κνληέια πξφβιεςεο, 

ηα νπνία, βάζεη ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ θαη εθαξκφδνληαο 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο, επηηξέπνπλ ηελ αλαθάιπςε πξνηχπσλ θαη ηάζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κειεηψληαη. 

 ηε δεκηνπξγία δέληξσλ απφθαζεο. Απνηεινχλ έλαλ εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηνλ 

άλζξσπν ηξφπν δελδξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνθχπηεη. 

Παξνπζηάδνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα ζηηο εξγαζίεο ηαμηλφκεζεο λέσλ δεδνκέλσλ ζε 

ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο (Classification), θαζψο επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε θαλφλσλ 

ζπζρέηηζεο ππφ ηε κνξθή ηεο δνκήο if (…) then (…) else (…). 

 ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ φκνησλ εγγξαθψλ (Clustering). Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο 

θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο αιγφξηζκνο γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ φκνησλ 

εγγξαθψλ απνηειεί ν SimpleKMeans, θαζψο επίζεο, έρνπλ πξνηαζεί αιγφξηζκνη, νη 

νπνίνη επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε αλαδήηεζε εγγξαθψλ φκνησλ πξνο κηα εγγξαθή – 

query, φπσο είλαη ν Nearest neighbor algorithm (k-nn search). 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο αθνξά ζε κηα δηαδηθαζία, ε νπνία, κέζσ 

ηεο κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ κεκνλσκέλσλ δεδνκέλσλ, ζηνρεχεη ζηελ αλαθάιπςε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο, ηελ νπνία, φκσο, δελ είλαη εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

ησλ δεδνκέλσλ. Έπεηηα, εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο κεζφδνπο, γίλεηαη πξνζπάζεηα εξκελείαο 

απηήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη, κηα δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα 

απνθηήζεη λέα γλψζε, ρξήζηκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη. 

 

Εικόνα 1.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  
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1.2  ΥΡΖΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ  

 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ δεδνκέλσλ, δηαζέζηκσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

απνηεινχλ ν κεγάινο φγθνο θαη ε χςηζηε πνιππινθφηεηα. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα ηε 

ζπγθέληξσζε πιεζψξαο δεδνκέλσλ, ηα νπνία, φκσο, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθή 

εζσηεξηθή δνκή θαη κνξθή αλαπαξάζηαζεο. Ζ χπαξμε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη 

δεδνκέλσλ ππφ ηε κνξθή εηθφλαο, ςεθηαθνχ ήρνπ ή θεηκέλνπ απνηέιεζε ην θχξην εκπφδην κε 

ην νπνίν ήξζαλ αληηκέησπνη αξρηθά νη επηζηήκνλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηεο 

εμφξπμεο γλψζεο, δηφηη ε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ελδηαθεξφλησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 

ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηε κειέηε θαη αλάιπζε αθνινπζηψλ αξηζκεηηθψλ 

ηηκψλ.  

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο πνηθηινκνξθίαο πνπ δηαθξίλεη 

ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, θξίζεθε απαξαίηεηνο ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε αλαπαξάζηαζε φισλ 

ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ ππφ ηε κνξθή κεηξήζηκσλ αξηζκεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε ρξήζε ησλ γλσζηψλ ζε φινπο ρξνλνζεηξψλ ή 

ρξνληθψλ ζεηξψλ (time series) γηα ηελ απεηθφληζε φρη κφλν αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη 

δεδνκέλσλ εηθφλαο, ήρνπ, βίληεν, θεηκέλνπ.  

 

 

1.2.1  ΟΡΗΜΟ ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ 

 

Ζ σπονοζειπά ή δηαθνξεηηθά, σπονική ζειπά (time series) νξίδεηαη σο ε αθνινπζία 

παξαηεξήζεσλ / κεηξήζεσλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ 

(Keogh, 2001). Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα αθνινπζία δηαδνρηθψλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ, νη 

νπνίεο κεηαβάιινληαη ζπλερψο ζην ρξφλν.  

πλήζσο, κηα ρξνλνζεηξά ζπκβνιίδεηαη σο  

T = t1, t2, …, tN 

, φπνπ t1, t2, …, tN απνηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t=1, 

t=2,.., t=N. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 1.2, αλαπαξηζηψληαη ζπρλά κε δηαγξάκκαηα, φπνπ ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα x’x αλαπαξίζηαηαη ν ρξφλνο t, ελψ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα y’y 

θαηαγξάθνληαη νη κεηξήζεηο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κειεηάηαη ζηηο αληίζηνηρεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. 

Οη ρξνλνζεηξέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 ηηο ζπλερείο ρξνλνζεηξέο, φπνπ ππάξρεη κηα κέηξεζε ζε θάζε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. 

πλήζσο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ρξνλνζεηξέο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα 

αξρηθά, αθαηέξγαζηα δεδνκέλα. 

 ηηο δηαθξηηέο ρξνλνζεηξέο, φπνπ θάζε παξαηήξεζε αληηζηνηρεί ζε θάπνην 

πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ. πλήζσο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη 
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ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ζπλερψλ ρξνλνζεηξψλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ζην 4
Ο
 Κεθάιαην. 

 

 

Δικόνα 1.2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΔΝΟ ΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΖΜΑΣΟ  

     ΤΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΖ  ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 

 

 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ρξνλνζεηξψλ απνηειεί ην κεγάιν κέγεζνο απηψλ. 

πλήζσο, απνηεινχληαη απφ αξηζκφ κεηξήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 10000 θαη κπνξεί λα θηάζεη θαη 

ρηιηάδεο εθαηνκκχξηα κεηξήζεηο. Όκσο, ην κεγάιν κέγεζνο ησλ ρξνλνζεηξψλ δπζρεξαίλεη 

ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ππναθνινπζηψλ. Ζ ππναθνινπζία κηαο ρξνλνζεηξάο νξίδεηαη σο εμήο :  

δεδνκέλεο κηαο ρξνλνζεηξάο T κε κέγεζνο Ν, ε ππναθνινπζία αληηζηνηρεί ζηηο 

δηαδνρηθέο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο απφ έλα ζεκείν x θαη έρεη κέγεζνο n, πνιχ 

κηθξφηεξν ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο, n<<N (Keogh & Pazzani, 2000). 

 
Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη ηηκέο κηαο ρξνλνζεηξάο αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή θαη είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Όκσο, ηππηθά νη ηηκέο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ απνθιίλνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ θαη απηφ είλαη πνπ θαζηζηά ηε κειέηε 

θαη αλάιπζή ηνπο πνιχ ελδηαθέξνπζα εξγαζία. ε αληίζεζε κε ηα ηπραία δείγκαηα, ηα νπνία 

κειεηψληαη ζπρλά ζην πιαίζην ηεο ηαηηζηηθήο επηζηήκεο, νη δηαδνρηθέο ηηκέο κηαο 

ρξνλνζεηξάο αληηζηνηρνχλ ζε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ, νη νπνίεο 
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Δικόνα 1.3 ΤΠΟΑΚΟΛΟΤΘΗΔ Y1, Y2, .., Yi ΜΗΑ ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ 

 

 

Πεγή : Keogh, E., & Pazzani, M. (2000). “A Simple Dimensionality Reduction Technique for 
Fast Similarity Search in Large Time Series Databases”, In Proceedings of the 4

th 
Pacific-Asia 

Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Kyoto, Japan. 
 

 

ιακβάλνληαη ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα (γηα παξάδεηγκα, αλά δεπηεξφιεπην, αλά ψξα θηι.) 

θαη δελ είλαη απφιπηα αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Γεδνκέλεο, ινηπφλ, απηήο ηεο παξαδνρήο 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαδνρηθψλ 

παξαηεξήζεσλ, κηα δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ελδηαθεξφλησλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο γλψζεο. 

 

 

Δικόνα 2.3  ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

  

 

 

 

 

 

Πεγή : Lin, J., Keogh, E., Lonardi, S. Patel, P. (2002). “Finding Motifs in Time Series”, In 
Proceedings of the 2

nd
 Workshop on Temporal Data Mining, at the 8th ACM SIGKDD 

Conference on Knowledge Discovery and Data Mining”, Edmonton, Alberta, Canada, July 23-
26, pp. 53-68. 

 

 

1.2.2  ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

 

Οη ρξνλνζεηξέο απνηεινχλ ην θχξην κέζν απεηθφληζεο θαη θαηαγξαθήο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζε νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο ζχγρξνλεο δσήο, επηζηεκνληθή, ηαηξηθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή. 
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Καη’ αξρήλ, ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο θαηαθιχδεηαη απφ ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο 

αλαπαξηζηνχλ ηα κεληαία θέξδε κηαο επηρείξεζεο, ηηο ηηκέο πψιεζεο ελφο πξντφληνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο, ηελ εμέιημε ηεο εκεξήζηαο ηηκήο κηαο κεηνρήο ή ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεληαεηίαο (Gupta et al.). Αθφκε, θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, 

φπσο ν ξπζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ή ε εηήζηα 

θαηαλάισζε παγσηνχ, πνιχ ζπρλά αλαπαξηζηψληαη σο ρξνλνζεηξέο. Ζ κειέηε θαη αλάιπζε 

ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζηνρεχεη ζηελ πξφβιεςε κειινληηθήο δήηεζεο ή ηελ αλίρλεπζε 

πηζαλψλ θαηαλαισηψλ ελφο λένπ πξντφληνο, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα επηηπγράλνπλ 

ηνλ απψηεξν ζηφρν ηνπο, ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, ε ρξήζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο. Σα θαξδηνγξαθήκαηα ησλ αζζελψλ ή νη κεηξήζεηο ηεο πίεζεο αίκαηνο ελφο 

αλζξψπνπ ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο αλαπαξηζηψληαη σο ρξνλνζεηξέο, ε κειέηε ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε ζσζηή δηάγλσζε αζζελεηψλ. Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα 

ηεο βηνινγίαο πνιχ ζπρλά ζπλαληψληαη ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε γνληδηαθέο 

αθνινπζίεο DNA ή ζηε δνκή πξσηετλψλ, δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε κειέηε ππνζηεξίδεη ηε 

δηαδηθαζία αλαθάιπςεο λέσλ θαξκάθσλ θαη λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ (Tompa 

& Buhler, 2001).  

Αθφκε, εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ρξνλνζεηξψλ θαηαγξάθεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη γεσινγηθψλ θαη ζεηζκνινγηθψλ θαηλφκελσλ. Ζ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εκεξήζηα βξνρφπησζε ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, ηελ 

σξηαία ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, ή αθφκε, ε θαηαγξαθή θαη κειέηε 

ησλ ζεηζκηθψλ δνλήζεσλ ηεο γεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο εθαηζηεηαθψλ εζηηψλ θαη ηεο ηζρχνο ηνπ 

θσηφο ησλ αζηέξσλ, απνδεηθλχεηαη κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε, 

δηφηη επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ηάζεσλ ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ηνπο επηζηήκνλεο ζε αμηνζεκείσηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ησλ γεσινγηθψλ θαη 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Με ηε βνήζεηα ησλ ρξνλνζεηξψλ εμεηάδνληαη, επηπιένλ, θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ηα 

εηήζηα πνζνζηά αλεξγίαο / εγθιεκαηηθφηεηαο κηαο ρψξαο ή ηα εηήζηα πνζνζηά 

απηνθηλεηηζηηθψλ αηπρεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ 

απηψλ ησλ δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο, ζηε ιήςε θαηάιιεισλ θαη απνδνηηθψλ 

κέηξσλ πξφιεςεο.  

Δπίζεο, κηα ζχγρξνλε επηζηήκε, ζηελ νπνία βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ε ρξήζε θαη 

αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ, απνηειεί ε ξνκπνηηθή. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε ηε 

ρξήζε ησλ ρξνλνζεηξψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ξνκπνηηθψλ νξγάλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, επηηπγράλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο απηψλ.   

Σέινο, ε ρξήζε ησλ ρξνλνζεηξψλ επεθηείλεηαη αθφκα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο θαη 

ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Μηα ςεθηαθή εηθφλα αλαπαξίζηαηαη σο ρξνλνζεηξά, φπνπ 

θάζε ηηκή κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηνπ ρξψκαηνο θαζελφο εηθνλνζηνηρείνπ ή ζηελ ηηκή 

ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ ρξψκαηνο. Έλα κνπζηθφ θνκκάηη αλαπαξίζηαηαη σο ρξνλνζεηξά 

θαηαγξάθνληαο ηηο ηηκέο έληαζεο ηνπ ήρνπ. Αθφκα θαη έλα θείκελν κπνξεί πιένλ λα 
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αλαπαξαζηαζεί σο ρξνλνζεηξά θαηαγξάθνληαο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιέμεσλ ή 

ραξαθηήξσλ. Ζ κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απζεληηθνχ ζε πεξηπηψζεηο πιαζηνγξάθεζεο ή ππνθινπήο.  

 

 

1.3  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ   

      - TIME SERIES DATA MINING PROCESS 

 

χκθσλα κε ηνλ Ramakrishnan (2002), ε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο ζηφρσλ (set of goals). Αξρηθά, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηνχλ νη 

πξνο επίηεπμε ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο. πλήζσο, νη ζηφρνη κηαο 

ηέηνηαο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα είλαη: 

  -  ε ηαμηλφκεζε λέσλ εγγξαθψλ ζε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο (Classification),  

  -  ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ φκνησλ εγγξαθψλ (Clustering), 

  -  ε αλαθάιπςε θαλφλσλ ζπζρέηηζεο (Association rules), 

  -  ε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε εγγξαθψλ φκνησλ πξνο έλα εξψηεκα – query 

     (Query by content ή δηαθνξεηηθά, Similarity Search). 

2. Δπηινγή δεδνκέλσλ – δεηγκαηνιεςία (sampling). Έπεηηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

ζηφρσλ, αθνινπζεί ε επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κειεηεζνχλ, πνηεο παξάκεηξνη 

ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη πνηεο φρη, πνηεο παξαδνρέο ζα γίλνπλ, θαζψο επίζεο, ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί ν αιγφξηζκνο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη. 

3. Πξν-επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (data preprocessing). Δθ’ φζνλ επηιεγνχλ ηα δεδνκέλα, 

ζπλήζσο, πξηλ ηε κειέηε θαη αλάιπζή ηνπο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππνζηνχλ 

θάπνηαο κνξθήο πξν-επεμεξγαζία. Σα δεδνκέλα ζπλήζσο πεξηέρνπλ ζφξπβν ή 

κπνξεί λα ππάξρνπλ παξαιείςεηο. Δάλ ν ζφξπβνο δε γίλεη αληηιεπηφο θαη δελ 

απνκαθξπλζεί, είλαη πνιχ πηζαλφ ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία ζα 

αληρλεπζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, λα κελ είλαη 

αμηφπηζηα ή αθφκα, λα κελ αλαθαιπθζνχλ ππάξρνληα, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξφηππα. 

Γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ινηπφλ, απαηηείηαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ 

απνκάθξπλζεο ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ άγλσζησλ ηηκψλ (Smoothing). Αθφκε, ζην 

ζηάδην απηφ είλαη πηζαλή ε εθαξκνγή ηερληθψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ, 

φπσο κέζνδνη θιηκάθσζεο ησλ ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ (Offset Translation, Amplitude 

Scaling), θαζψο θαη κέζνδνη δηαθνξεηηθήο κνξθήο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ 

(δηαθξηηνπνίεζε κε δηαθξηηψλ ηηκψλ), πξνθεηκέλνπ ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο. Πξφθεηηαη, ίζσο, γηα ην πην ζεκαληηθφ 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο, δηφηη ζε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηνχληαη 

φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  
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4. Αλαθάιπςε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο (Pattern Recognition – Motif Discovery). 

Απνηειεί ην θχξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

αλίρλεπζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη, κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα επηηεπρζνχλ νη αξρηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ, ελψ παξάιιεια ειέγρεηαη θαη 

ε εγθπξφηεηα ησλ πξνηχπσλ πνπ πξνέθπςαλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα θαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα. ε θάζε επαλάιεςε επηιέγνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ξπζκηζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ ή αθφκα, είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα θαιχηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα (κηθξφηεξε απφθιηζε ζηε δηαδηθαζία πξφβιεςεο κειινληηθψλ 

ηηκψλ, ιηγφηεξα ζθάικαηα ζηελ ηαμηλφκεζε λέσλ εγγξαθψλ ζε ππάξρνπζεο 

θαηεγνξίεο, κηθξφηεξνη ρξφλνη απφθξηζεο ζηελ αλαδήηεζε φκνησλ εγγξαθψλ). 

5. Παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (Interpretation of Results). Ζ 

δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κε θαηαλνεηφ γηα ηνλ άλζξσπν ηξφπν, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε κεζφδνπο 

νπηηθνπνίεζεο, θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Απνηειεί ην δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, έπεηηα απφ ην ζηάδην ηεο πξν-επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, δηφηη ζε 

απηφ ην ζεκείν επηηπγράλεηαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ε απφθηεζε 

λέαο γλψζεο, ρξήζηκεο γηα ηνλ άλζξσπν, ψζηε λα κπνξεί λα ηελ αμηνπνηήζεη 

θαηάιιεια θαη λα επηηχρεη ηνπο απψηεξνπο ζθνπνχο ηνπ.  
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Δικόνα 1.4  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 
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1.4  ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

       ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  
 

Γπζηπρψο, ε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο κέζσ αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ δελ απνηειεί 

εχθνιε ππφζεζε. Τπάξρνπλ δηάθνξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ (Kamath).  

χκθσλα κε ηνλ Keogh (2001), ηα πην ζεκαληηθά εκπφδηα, ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε 

θξίζεθε αλαγθαία, είλαη ηα εμήο : 

 

1) Πξνβιήκαηα δεκηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Δίλαη δπλαηφλ ηα δεδνκέλα πξνο ζχγθξηζε λα είλαη απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο απνζήθεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο κεηξήζεηο απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ, ελψ άιιεο δηαηεξνχληαη ζε αξρεία ή ζε θχιια εξγαζίαο. Δπίζεο, πνιχ ζπρλά 

παξαηεξείηαη ηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο, γηα παξάδεηγκα, ζε 

πεξίπησζε αλάιπζεο θαξδηνγξαθεκάησλ, είλαη πνιχ πηζαλφ άιια λα θαηαγξάθεθαλ κε 

ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο 1 δεπηεξφιεπην θαη άιια κε ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο 0,5 

δεπηεξφιεπην. Καηά ζπλέπεηα, ηα θαξδηνγξαθήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε έρνπλ δηπιάζην κέγεζνο. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ππφ ηε κνξθή 

ρξνλνζεηξψλ  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θαη θιηκάθσζεο 

ησλ ηηκψλ ησλ ρξνλνζεηξψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απφιπηα ζπγθξίζηκα ηα πξνο αλάιπζε 

δεδνκέλα, αθφκα θαη εάλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ αξρηθφ κέγεζνο.  

 

2) Θφξπβνο, άγλσζηεο ηηκέο 

Πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν θαηά ηελ θαηαγξαθή κεηξήζεσλ είλαη ν ζόξπβνο. Σν 

θαηλφκελν ηνπ ζνξχβνπ αλαθέξεηαη ζε ζθάικαηα κεηξήζεσλ, δειαδή θαηαγξαθή ηηκψλ 

πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ιφγσ θάπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ ή δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ή αθφκα, κε θαηαγξαθή ηεο ηηκήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ 

κεηξάηαη είηε γηαηί είλαη άγλσζηε είηε ιφγσ ζθάικαηνο ηεο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο. Όπσο 

είλαη εχινγν, ε χπαξμε ζνξχβνπ δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο, δηφηη νδεγεί 

ζε αλαμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Ζ απεηθφληζε ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ ππφ ηε 

κνξθή αθνινπζηψλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απνδνηηθψλ 

κεζφδσλ απνκάθξπλζεο ηνπ ζνξχβνπ, γλσζηέο θαη σο θίιηξα.   

 

3) Τπνθεηκεληθφηεηα 

Κχξηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, θαη 

θπξίσο, ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, απνζεθεπκέλσλ ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ, απνηειεί ε ππνθεηκεληθφηεηα. πρλά ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο ρξνλνζεηξψλ φκνησλ πξνο κηα ρξνλνζεηξά – query Q, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, 

εμ’ αηηίαο ηνπ ππνθεηκεληθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, 
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θξίζεθε απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο κηαο κεηξηθήο αλνκνηόηεηαο ή δηαθνξεηηθά, κηαο 

κεηξηθήο απόζηαζεο (Dissimilarity / Distance measure), φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, 

βάζεη ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαηά πφζν δπν ρξνλνζεηξέο είλαη 

φκνηεο κεηαμχ ηνπο ή φρη. 

 

4) Μεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

Ζ απνζήθεπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ απαηηεί κεγάιν απνζεθεπηηθφ ρψξν, δηφηη, φπσο 

ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην κέγεζνο απηψλ είλαη πνιχ κεγάιν. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα ρξνλνζεηξά, ε νπνία αλαπαξηζηά ηηο κεηξήζεηο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο 

ελφο αλζξψπνπ αλά δεπηεξφιεπην γηα κηα ψξα απαηηεί πεξίπνπ 1 GB κλήκεο! Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλαζηαιηηθνχ παξάγνληα πνπ αθνξά ζην κεγάιν κέγεζνο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο, δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο, κέζνδνη απνδνηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (indexing), νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ. Απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο απηψλ απνηειεί, παξάιιεια κε ηε ζπκπίεζε ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

ε γξήγνξε θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κηθξφηεξνη ρξφλνη απφθξηζεο ζε εξσηήκαηα αλάθηεζεο. 

 

Οη επηζηήκνλεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζην ρψξν ηεο εμφξπμεο γλψζεο κέζσ 

αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ δηαπίζησζαλ απφ πνιχ λσξίο φηη φθεηιαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ζεκαληηθά εκπφδηα. Ζ ζπλερήο εξεπλεηηθή ηνπο πξνζπάζεηα είρε απνηέιεζκα λα πξνηαζνχλ 

θαηά θαηξνχο πνιιέο, άιιεο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο θαη άιιεο ιηγφηεξν απνδνηηθέο, 

κέζνδνη αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. ηα επφκελα θεθάιαηα, 

αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά θαη παξνπζίαζε ησλ επξείαο απνδνρήο κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ θχξησλ εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο 

κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ.  
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Κεθάλαιο 2
ο
 

 

 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ  

ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

 

 

2.1 ΔΡΓΑΗΔ - ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ  

       ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 
 

Οη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο απνζθνπεί θπξίσο ε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ, φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο Lin, Keogh θαη Lonardi (2005), 

αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε ρξνλνζεηξψλ ζε ήδε γλσζηέο θαηεγνξίεο (Classification), ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ (Clustering), ηε δηαηχπσζε θαλφλσλ 

ζπζρέηηζεο πνπ δηέπνπλ ηα πξνο αλάιπζε δεδνκέλα (Association Rules) θαη ηελ αλάθηεζε 

ρξνλνζεηξψλ φκνησλ κε κηα ρξνλνζεηξά – query Q (Similarity Search – Query by Content).  

 

 Σαμηλφκεζε (Classification). Ζ δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο / θαηεγνξηνπνίεζεο 

απνζθνπεί ζηελ ηαμηλφκεζε κηαο λέαο ρξνλνζεηξάο ζε κηα απφ ηηο ήδε γλσζηέο 

θαηεγνξίεο ρξνλνζεηξψλ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ C. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ελφο αζζελή ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ην γηαηξφ ηνπ, θάλεη 

θάπνηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, ν γηαηξφο εθαξκφδεη δηάθνξεο κεζφδνπο 

εθκάζεζεο, νη νπνίεο, βάζεη ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, ηαμηλνκνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ αζζελή ζε κηα απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο, 

γεγνλφο πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζε πην ζσζηή δηάγλσζε.  
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Δικόνα 2.1 ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ  

                  ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

Πεγή : Lin J., Keogh E., Lonardi S., (2005). “Visualizing and Discovering Nontrivial Patterns In 
Large Time Series Databases”, Information Visualization, Vol 4, No. 2 

 

 Αλαθάιπςε θαλφλσλ ζπζρέηηζεο (Association rule discovery). Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ, 

απνζεθεπκέλσλ ζε κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

θαλφλσλ, νη νπνίνη δελ είλαη νξαηνί απφ ηνλ άλζξσπν αξρηθά εμ’ αηηίαο ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ. Απηνί νη θαλφλεο νλνκάδνληαη θαλφλεο ζπζρέηηζεο 

(association rules) θαη απνβαίλνπλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνη ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη φζν θαη ζηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ ηηκψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Βξίζθνπλ εθαξκνγή θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing θαη ησλ 

πσιήζεσλ, δηφηη θαζνδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαηάιιεια, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Έλα παξάδεηγκα θαλφλα ζπζρέηηζεο κπνξεί λα είλαη ην 

εμήο «..εάλ εληνπηζηεί αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ αλαπαξηζηά κηα 

ρξνλνζεηξά ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξαηεξεζεί ζην κέιινλ 
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θαζνδηθή ηάζε ηεο ηηκήο..». Οη θαλφλεο ζπζρέηηζεο ζπρλά ζπλνδεχνληαη θαη απφ κηα 

παξάκεηξν γλσζηή σο confidence, ε νπνία δειψλεη ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπο. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή απηήο ηεο παξακέηξνπ, ηφζν πην αμηφπηζηνο απνδεηθλχεηαη ν 

θαλφλαο ζπζρέηηζεο.  

 

 Οκαδνπνίεζε (Clustering). Ζ δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο, ή δηαθνξεηηθά, Clustering,  

αθνξά ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα κεγάιε βάζε 

δεδνκέλσλ, δεδνκέλεο κηαο κεηξηθήο αλνκνηφηεηαο / απφζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία, ε νπνία παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Πνιχ ζπρλά εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη άιινη 

νξγαληζκνί, επηζπκνχλ λα εμάγνπλ απφ κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ νκάδεο 

εγγξαθψλ, φπνπ θάζε νκάδα ζα πεξηιακβάλεη εγγξαθέο κε θνηλή ζπκπεξηθνξά ή 

ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηθεληξψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά παξαηεξνχληαη απφ κέξνπο  

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

Σν λα απεπζπλζνχλ, φκσο, πξνο φινπο ηνπο πειάηεο ηνπο, είλαη κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία, θαη θπξίσο, δαπαλεξή. Γηα λα απνθεπρζεί, ινηπφλ, ην κεγάιν θφζηνο, 

αλαζέηνπλ ζηνπο αξκφδηνπο λα κειεηήζνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ, ηα 

νπνία ζεσξνχλ φηη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θακπάληα θαη 

δεηνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο πειαηψλ, παξάδεηγκα, κηα νκάδα γηα απηνχο πνπ 

έρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαη’ εμνρήλ πηζησηηθέο θάξηεο θαηά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

ζπλαιιαγέο, κηα δεχηεξε νκάδα γηα απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα πηζησηηθέο 

θάξηεο θαη κηα ηξίηε νκάδα γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πηζησηηθή 

θάξηα ή έρνπλ, αιιά δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ δηάθξηζε ησλ πειαηψλ ζε νκάδεο ζα 

επηηξέςεη ζηνπο ππεχζπλνπο πσιήζεσλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή 

πξνο θάζε νκάδα ή αθφκε, λα πξνζεγγίζνπλ κφλν εθείλε ηελ νκάδα πειαηψλ, απφ 

ηελ νπνία ζεσξνχλ φηη ζα έρνπλ ηα κεγαιχηεξα θέξδε, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θακπάληαο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπνπ 

βξίζθεη εθαξκνγή ε δεκηνπξγία νκάδσλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απνηειεί ε αλαδήηεζε 

φκνησλ άξζξσλ ζε κηα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε (Becks et al., 1998). Ζ δπλαηφηεηα 

νκαδνπνίεζεο ησλ φκνησλ κεηαμχ ηνπο άξζξσλ θαη νπηηθνπνίεζήο ηνπο επηηξέπεη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κέζσ ελφο ράξηε νκάδσλ φκνησλ κεηαμχ ηνπο αλαθνξψλ, λα 

επηιέμεη ηπραία κηα αλαθνξά κηαο νκάδαο θαη έπεηηα, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη φκνηα 

κε απηφ πνπ αλαδεηά, λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζε αλαθνξέο θαη άξζξα πνπ αλήθνπλ 

ζε απηή ηελ νκάδα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν ρξήζηεο απνθηά γξήγνξα θαη αμηφπηζηα 

πξφζβαζε κφλν ζηα άξζξα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, απνθεχγνληαο ηνλ έλα πξνο έλα 

έιεγρν φισλ ησλ άξζξσλ ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο.  
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Δικόνα 2.2 ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΟΜΑΓΩΝ ΟΜΟΗΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

                   ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

 

Πεγή : Becks, A., Sklorz, S, Tresp, C. (1998). “Semantic Structuring and Visual Querying of 
Document Abstracts in Digital Libraries”, Appeared in Lecture Notes in Computer Science: 
Research and Advanced Technology for Digital Libraries, In the 2

nd
 European Conference, 

Heraklion, Crete, Greece, September, pp 443-458. 
 

 Αλάθηεζε φκνησλ εγγξαθψλ (Query by content / Similarity Search). Πξφθεηηαη γηα κηα 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο γλψζεο, ε νπνία βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξψλ. Αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ρξνλνζεηξψλ απφ 

ζεηξηαθή βάζε δεδνκέλσλ C φκνησλ πξνο δεδνκέλε ρξνλνζεηξά - query Q. ην 

παξάδεηγκα ηεο αλαδήηεζεο άξζξσλ απφ κηα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε φκνησλ πξνο 

έλα ζπγθεθξηκέλν άξζξν, είλαη πνιχ πηζαλφ ν αλαγλψζηεο λα επηζπκεί λα αλαθηήζεη 

ηα δέθα πεξηζζφηεξν φκνηα άξζξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

δηαθξηζνχλ κε θάπνην θξηηήξην ηα φκνηα άξζξα θαη έπεηηα, λα αλαθηεζνχλ κφλν ηα 

δέθα πεξηζζφηεξν φκνηα άξζξα, κε απνηέιεζκα ν αλαγλψζηεο λα ζπγθεληξψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί γξήγνξα θαη ρσξίο θφπν. Αθφκε, ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

φκνησλ εγγξαθψλ ηθαλνπνηεί ζπρλά ηηο αλάγθεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαλ αλαιπηή πσιήζεσλ ζα ηνλ ελδηέθεξε λα πξνζδηνξίζεη φια ηα 

πξντφληα, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο πψιεζεο θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο ή εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο, ησλ 

νπνίσλ ν ηδίξνο αθνινπζεί ην ίδην πξφηππν κε απηφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πεγή γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο (θαλφλεο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  
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Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ αλίρλεπζε ελδηαθεξφλησλ 

πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη. ηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε δχν θχξηεο έλλνηεο : 

ηελ ηάζε θαη ηελ επνρηθφηεηα.  

 

 Σάζε κηαο ρξνλνζεηξάο νλνκάδεηαη ε καθξνπξφζεζκε εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε αλνδηθή, φπνπ παξαηεξείηαη ζπλερήο 

αχμεζε ησλ ηηκψλ, είηε θαζνδηθή, φπνπ παξαηεξείηαη ζπλερήο κείσζε ησλ ηηκψλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εμέιημε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, 

ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνινπζεί κηα ζπλερψο αλνδηθή πνξεία. Ζ κειέηε ηεο ηάζεο 

ησλ ηηκψλ κηαο ρξνλνζεηξάο απνβαίλεη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο κεκνλσκέλεο ηηκέο, θαζψο επίζεο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο κειινληηθψλ ηηκψλ κε θάπνηα απνδεθηή απφθιηζε. 

 

 Ζ επνρηθφηεηα είλαη φκνηα κε ηελ ηάζε κηαο ρξνλνζεηξάο κε ηε δηαθνξά φηη ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εμεηάδεηαη εμαξηάηαη θαηά θάπνην ηξφπν απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

θαηαγξαθήο ησλ ηηκψλ θαη ζπρλά επαλαιακβάλεηαη ζην δηάζηεκα απηφ. Γηα παξάδεηγκα, 

ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ αεξνζθαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα, ελψ 

ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα κε ζρεηηθή άλνδν ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

 

Δθηφο ηεο ηάζεο θαη ηεο επνρηθφηεηαο, νη ηηκέο κηαο ρξνλνζεηξάο είλαη δπλαηφλ λα 

παξνπζηάδνπλ θπθιηθή ζπκπεξηθνξά. Έλα παξάδεηγκα θπθιηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ε 

εκεξήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, παξαηεξείηαη κηα 

ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κε 

πςειέο ηηκέο, ελψ ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο ηα πνζνζηά θαηαλάισζεο είλαη 

ζπγθξηηηθά ρακειά.  

Ζ κειέηε ηεο ηάζεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξνλνζεηξψλ απνβαίλεη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηνλ 

εκπνξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, δηφηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ 

ηηκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν δηαρεηξηζηήο πξνζσπηθνχ θαη παξαγσγήο (product manager) κηαο 

ζεηξάο εζηηαηνξίσλ επηζπκεί λα κειεηήζεη πξνεγνχκελεο εκεξήζηεο πσιήζεηο γεπκάησλ, 

ψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο ηάζεηο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα πξνγξακκαηίζεη 

αλάινγα θαη κε πην απνδνηηθφ ηξφπν ηηο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηαηνξίσλ 

(πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ, απφζεκα, πξνεηνηκαζία πξντφλησλ), γεγνλφο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξάιιειε 

αχμεζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο (Liu et al., 2001). 

Σέινο, έλα εμ΄ ίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ απνθηάηαη κέζσ ηεο κειέηεο θαη 

θαηαλφεζεο ηεο ηάζεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξνλνζεηξψλ, απνηειεί ε αλίρλεπζε ηπρφλ 

αλσκαιηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, ελφο κνληέινπ 
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θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κέζσ ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ φισλ ησλ ππναθνινπζηψλ (κεκνλσκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ) πνπ 

απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 

ανίσνεςζη μη αναμενόμενων ζςμπεπιθοπών (Anomaly Detection) θαη ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη είλαη αληίζηξνθε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθάιπςεο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 

(motif discovery). ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα κε ην δηαρεηξηζηή πξνζσπηθνχ θαη 

παξαγσγήο (product manager) κηαο ζεηξάο εζηηαηνξίσλ, έπεηηα απφ ηελ αλίρλεπζε ησλ 

πξνηχπσλ ηεο εβδνκαδηαίαο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, επηζπκεί λα εληνπίζεη ηηο 

εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, φπνπ ε θαηαλάισζε ησλ γεπκάησλ απνθιίλεη απφ 

ηελ αλακελφκελε θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο παξαηεξείηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. Μεγάιε Δβδνκάδα, πεξίνδνη λεζηείαο). 

 

 

2.2 ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΓΝΩΖ   

      ΜΔΩ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ   

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ζπρλά δπζρεξαίλεη ε παξνπζία ηνπ ιεγφκελνπ ζνξχβνπ (Agrawal et al., 1995, 

Keogh, 1997). Γεληθά, ν ζφξπβνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ζθάικαηα κεηξήζεσλ ή αθφκα, ζε 

απνπζία κέηξεζεο είηε ιφγσ θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο θαη 

θαηαγξαθήο είηε ιφγσ ηνπ φηη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε ηηκή απηή είλαη άγλσζηε. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ χπαξμε αζπλερεηψλ (discontinuities) ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2.4.  

Βέβαηα, ε έλλνηα ηνπ ζνξχβνπ φζνλ αθνξά ζηηο ρξνλνζεηξέο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

ζθάικαηα κεηξήζεσλ. Αληηζέησο, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη εκθαλήο ε 

χπαξμε ζνξχβνπ, φπσο πεξηπηψζεηο ρξνλνζεηξψλ, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη απφ 

θάπνηεο ζηαζεξέο ή αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ εχξνο ηηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιχ ζπρλά 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ, γηα παξάδεηγκα, ηηκέο 

πψιεζεο δχν πξντφλησλ, φκσο, ζηε κελ πξψηε πεξίπησζε ε ηηκή θπκαίλεηαη ζηηο 100 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζηηο 20 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη δπν ρξνλνζεηξέο λα δηαθξίλνληαη απφ κηα ζηαζεξά, ε νπνία, φκσο, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηφζν ην κέζν φξν ησλ παξαηεξήζεσλ φζν θαη ηε δηαθχκαλζή ηνπο, γεγνλφο 

ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή κε αμηφπηζησλ θαη αλαθξηβψλ απνηειεζκάησλ. ηελ Δηθφλα 2.5 

παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ζχγθξηζεο ηξηψλ αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ δηέπνληαη 

απφ ζφξπβν. Παξ΄ φιν πνπ ε πξψηε θαη ε δεχηεξε ρξνλνζεηξά είλαη πεξηζζφηεξν φκνηεο 

κεηαμχ ηνπο, ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο νδεγεί ζην ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα φηη ε 

δεχηεξε ρξνλνζεηξά είλαη πεξηζζφηεξν φκνηα κε ηελ ηξίηε ρξνλνζεηξά. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη 

νη κεηξηθέο απφζηαζεο, νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην, θαη θπξίσο ε Δπθιείδεηα 

απφζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζην ζφξπβν. 
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 Δικόνα 2.4 ΟΗ 4 ΚΤΡΗΔ ΜΟΡΦΔ ΘΟΡΤΒΟΤ ΣΗ ΥΡΟΝΟΔΗΡΔ 

 

Πεγή: Keogh, E., & Pazzani, M. (1999). “Relevance Feedback Retrieval of Time Series Data”, 
In Proceedings of the 22

th
 Annual International ACM-SIGIR Conference on Research and 

Development in Information Retrieval. 
 

 

Δικόνα 2.5 ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ ΒΑΔΗ  

                  ΔΤΚΛΔΗΓΔΗΑ ΑΠΟΣΑΖ  

 

Πεγή: Keogh, E., & Pazzani, M. (1999). “Relevance Feedback Retrieval of Time Series Data”, 
In Proceedings of the 22

th
 Annual International ACM-SIGIR Conference on Research and 

Development in Information Retrieval. 



 

 35 

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ζνβαξά ππφςε ην γεγνλφο φηη ε κειέηε θαη αλάιπζε 

αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα θαη αλαμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα, ν Keogh ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Pazzani (1999) έθξηλαλ απαξαίηεηε ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ πξν-επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ (pre-processing), 

ζηνρεχνληαο ζηελ απνκάθξπλζε πιήξσο ή ηνπιάρηζηνλ, κεξηθψο ηνπ ζνξχβνπ, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ. Απφξξνηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο ήηαλ ε αλάπηπμε θάπνησλ αιγνξίζκσλ, γλσζηνί θαη σο θίληπα (filters). 

Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα θίιηξα, άιια απφ ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαλνληθνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, άιια 

απνκαθξχλνπλ ηηο άγλσζηεο ηηκέο ή ηηκέο / ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, 

ελψ άιια επηηπγράλνπλ ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ ηηκψλ. Γεληθφηεξα, θχξηνο ζθνπφο 

ηεο εθαξκνγήο ησλ θίιηξσλ θαηά ηε θάζε πξν-επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, 

απνηειεί ε θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηε ιήςε αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ.  

Σα θίιηξα πξν-επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ / ρξνλνζεηξψλ, κε ηα νπνία ζα 

αζρνιεζνχκε ιεπηνκεξψο ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο επίζεο, ζηελ 2
ε
 Δλφηεηα απηήο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα πινπνίεζήο ηνπο, είλαη ηα εμήο : 

1) Offset Translation 

2) Amplitude Scaling 

3) Linear Trend 

4) Smoothing. 

 

 

2.2.1  OFFSET TRANSLATION 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θίιηξν πξν-επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ ρξνλνζεηξψλ, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηελ θιηκάθσζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ πεξίπησζε 

αλαδήηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ, εάλ ππάξρεη κηα ζηαζεξά πνπ 

ρσξίδεη ηηο ηηκέο (άιιεο θπκαίλνληαη γχξσ ζηηο 20 κνλάδεο, άιιεο γχξσ ζηηο 100 κνλάδεο, ελψ 

νη ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο – query Q βξίζθνληαη θνληά ζηηο 50 κνλάδεο), είλαη πνιχ πηζαλφ ν 

ππνινγηζκφο ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο λα νδεγήζεη ζε αλαθξηβή απνηειέζκαηα. Γηα απηφ 

ην ιφγν, γίλεηαη πξνζπάζεηα θιηκάθσζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ θάζε ρξνλνζεηξάο κε ην 

κέζν φξν ηνπο (Keogh, 1997). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, νη λέεο, επεμεξγαζκέλεο 

αξηζκεηηθέο ηηκέο θάζε ζηηγκηφηππνπ – ρξνλνζεηξάο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηζνχληαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο αξρηθέο ηηκέο κεησκέλεο θαηά ην κέζν φξν απηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ ηηκψλ, 

απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φιεο νη ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ εμεηάδνληαη λα αλήθνπλ ζην 

δηάζηεκα ηηκψλ [0,1], ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιειε κεηαηφπηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηηκέο 

κηθξφηεξεο ηνπ 0.5 ππνδειψλνπλ φηη νη ρξνλνζεηξέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ C έρνπλ 

κεηαθεξζεί παξάιιεια πξνο ηα θάησ, ψζηε λα κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε ρξνλνζεηξά – 
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query Q, ελψ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.5 ππνδειψλνπλ ην αθξηβψο αληίζεην. Σέινο, νη ηηκέο 

θνληά ζην 0.5 δειψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Offset Translation δελ επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηηο αξρηθέο ηηκέο.  

 

Δικόνα 2.6 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΗΛΣΡΟΤ OFFSET TRANSLATION Δ  

                  ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΔ ΥΡΟΝΟΔΗΡΔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
 

 

Δικόνα 2.7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΗΛΣΡΟΤ OFFSET TRANSLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
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2.2.2  ΑMPLITUDE SCALING 

 

Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα έλα θίιηξν πξν-επεμεξγαζίαο ησλ αξρηθψλ ρξνλνζεηξψλ, ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ θιηκάθσζε ησλ ηηκψλ ηνπο. ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ 

απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ C, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμνπλ φκνηεο κεηαμχ ηνπο ρξνλνζεηξέο, 

νη ηηκέο ησλ νπνίσλ, φκσο, νξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο γξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, θάπνηεο ρξνλνζεηξέο λα είλαη 

ζπκπηεζκέλεο ζηνλ άμνλα y’y, ελψ θάπνηεο άιιεο λα παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα απισκέλεο 

ζηνλ άμνλα y’y. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα είλαη απφιπηα ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο, εθαξκφδεηαη 

ην θίιηξν Amplitude Scaling, ζχκθσλα κε ην νπνίν θιηκαθψλνληαη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο θάζε 

ρξνλνζεηξάο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδεηαη κε ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο δηα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο απηψλ (Keogh, 1997). Οη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ 

αλήθνπλ ζην δηάζηεκα ηηκψλ [0,1]. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θίιηξνπ Offset 

Translation, αληίζηνηρα, ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0.5 ππνδειψλνπλ φηη νη πξνο επεμεξγαζία 

ρξνλνζεηξέο έρνπλ ζπκπηεζηεί, ελψ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.5 ππνδειψλνπλ ην αθξηβψο 

αληίζεην, φηη δειαδή, νη πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξέο έρνπλ απισζεί ζηνλ άμνλα y’y. Οη ηηκέο 

θνληά ζην 0.5 ππνδειψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θίιηξνπ δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο 

αξρηθέο ηηκέο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ.  

 

Δικόνα 2.8  ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΔ ΥΡΟΝΟΔΗΡΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ  

                   AMPLITUDE SCALING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
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Δικόνα 2.9  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ AMPLITUDE SCALING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
 

 

2.2.3  LINEAR TREND 

 

Ζ κνληεινπνίεζε ηεο ηάζεο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ 

θαζνξηζκφ εθείλεο ηεο επζείαο γξακκήο, ε νπνία αλαπαξηζηά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ηελ ηάζε ηεο εθάζηνηε ρξνλνζεηξάο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδεηαη (Trend Line Best 

Fitting) (Keogh, 1997). Μέζσ ηεο εμίζσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ επζεία, 

ππνινγίδεηαη κηα πξνζεγγηζηηθή ηηκή αλά ρξνληθή ζηηγκή, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, αθαηξείηαη 

απφ ηελ αληίζηνηρε πξαγκαηηθή ηηκή θαη πξνθχπηεη ε λέα, επεμεξγαζκέλε ηηκή. Απηφ ην θίιηξν 

πξν-επεμεξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ, 

φπνπ εμσγελείο παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε 

ζχγθξηζεο ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ηελ θαηαλάισζε παγσηψλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ επηθξαηνχλ ίδηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, 

βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ, είλαη πηζαλφ λα 

πξνθχπηεη φηη νη ρξνλνζεηξέο δελ είλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζε θάπνηεο ρψξεο ν πιεζπζκφο απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ελψ ζηηο ππφινηπεο 

παξακέλεη ίδηνο. Γηα ηελ απνκάθξπλζε, ινηπφλ, απηψλ ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, ζηνπο 

νπνίνπο ε κεηξηθή ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπήο, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αλάιπζεο ηεο ηάζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη κνληεινπνίεζεο απηήο βάζεη ηεο επζείαο γξακκήο 

πνπ πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Linear Trend. 

 

Q = (Q - mean(Q)) / 
std(Q) 

C = (C - mean(C)) / std(C) 

D(Q,C) 
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Δικόνα 2.10  ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΔ ΥΡΟΝΟΔΗΡΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ   

                      LINEAR TREND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
 

 

Δικόνα 2.11 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΗΛΣΡΟΤ LINEAR TREND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
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2.2.4  SMOOTHING 

 

Απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο ζνξχβνπ, ν νπνίνο επζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ χπαξμε 

αζπλερεηψλ ζηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

αμηνζεκείσηα εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, ήηαλ ε πξφηαζε 

εθαξκνγήο δηάθνξσλ κεζφδσλ εμάιεηςεο ησλ αζπλερεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ησλ 

Exponential Smoothing, Running Median Smoothing, Differencing, Autocorrelation. Όκσο, ηελ 

επξεία απνδνρή γλψξηζε ε κέζνδνο Moving Average Smoothing (Keogh, 1997), ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζηελ επθνιφηεξε κνληεινπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηάζεσλ 

κηαο ρξνλνζεηξάο. χκθσλα κε απηή, θάζε κέηξεζε κηαο ρξνλνζεηξάο πνπ εμεηάδεηαη 

αληηθαζίζηαηαη κε ην κέζν φξν ησλ n πξνεγνχκελσλ κεηξήζεσλ, ησλ n επφκελσλ κεηξήζεσλ 

θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο. πλεπψο, νη ρξνλνζεηξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ θίιηξνπ έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο θαηά 2*n. Απνηέιεζκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη / εμαιείθνληαη αθξαίεο πεξηπηψζεηο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηίεο απνπξνζαλαηνιηζκνχ.   

 

 

Δικόνα 2.12  ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΔ ΥΡΟΝΟΔΗΡΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ   

                     MOVING AVERAGE SMOOTHING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
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Δικόνα 2.13 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΗΛΣΡΟΤ MOVING AVERAGE SMOOTHING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2001). “A Tutorial on Indexing and Mining Time Series Data”, In 
Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining, San Jose, November 29. 
 

 

2.3  ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ εθαξκφδνληαη ηξία βαζηθά 

βήκαηα: 

1) Ππο-επεξεπγαζία (Pre-processing). ε απηφ ην ζηάδην ηα αξρηθά δεδνκέλα 

ππφθεηληαη ζε θάπνηαο κνξθήο επεμεξγαζία, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα γηα ηε ιήςε αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ, φπσο είλαη ε χπαξμε ζνξχβνπ. 

2) Ανάλςζη ηηρ ηάζηρ (Trend analysis). Ζ κνληεινπνίεζε ηεο ηάζεο ησλ πξνο 

αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ εθείλεο ηεο επζείαο γξακκήο, 

ε νπνία αλαπαξηζηά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ηάζε ηεο εθάζηνηε ρξνλνζεηξάο 

(trend line best fitting). Βέβαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηήο ηεο 

επζείαο γξακκήο απνηειεί ε απνκάθξπλζε αζπλερεηψλ πνπ ηπρφλ εκθαλίδνληαη ζηηο 

ρξνλνζεηξέο, πξάγκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ Smoothing, 

θαη θπξίσο, ηεο κεζφδνπ Moving Average Smoothing.    

3) Δνηοπιζμόρ και ανάλςζη πποηύπων ζςμπεπιθοπάρ (Pattern analysis). ε απηφ 

ην ζηάδην εθαξκφδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ 

αλίρλεπζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. 

 

Σα παξαπάλσ ζηάδηα δελ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε πεξίπησζε αλάιπζεο 

ρξνλνζεηξψλ. Αληηζέησο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο, αθνινπζείηαη εθείλε ε ηαθηηθή, 

ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. 
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Κεθάλαιο 3
ο
 

 

 

 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΟΜΟΗΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

 

 

 

3.1  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΟΜΟΗΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ – 

       SIMILARITY SEARCH 

 

Έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο 

ρξνλνζεηξψλ θαηέρεη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ 

κεγάινπ κεγέζνπο ζεηξηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (Similarity search). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δεδνκέλεο κηαο ρξνλνζεηξάο – query Q θαη κηαο βάζεο δεδνκέλσλ C, αλαδεηνχληαη νη 

ρξνλνζεηξέο νη νπνίεο είλαη φκνηεο κε ηε ρξνλνζεηξά – query Q (Negi & Bansal).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε αλαδήηεζε φκνησλ 

άξζξσλ απφ κηα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε (Becks et al., 1998). Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηαηξφο 

επηζπκεί λα εληνπίζεη φια ηα ζρεηηθά άξζξα, ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πάζεζε, ή έλαο θνηηεηήο επηζπκεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο 

ηνπ. Αθφκε, πνιχ ζπρλά νη ππεχζπλνη πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο δηεμάγνπλ έξεπλεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ πξντφληα κε φκνην θχθιν δσήο ή πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ 

φκνηα δήηεζε κε θάπνην άιιν πξντφλ, πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνβνχλ ρξήζηκεο 

γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, παξάιιεια κε ηελ απνιαβή 

κεγαιχηεξσλ απνδνρψλ απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  
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Οη ηερληθέο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαηά θφξνλ ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ, είλαη νη εμήο (Agrawal et al., 1995, Keogh & Pazzani, 2000): 

 

 Whole matching – χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, αλαδεηνχληαη νη ρξνλνζεηξέο πνπ 

κνηάδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε ηε ρξνλνζεηξά – query Q. Πξνυπφζεζε απνηειεί φιεο νη 

ρξνλνζεηξέο πνπ εμεηάδνληαη λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο κε ηε ρξνλνζεηξά – query Q. 

Παξάδεηγκα αλαδήηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ κε βάζε ηελ ηερληθή whole matching 

απνηειεί ε αλάθηεζε φισλ ησλ ρξνλνζεηξψλ φκνησλ κε ηε ρξνλνζεηξά πνπ αλαπαξηζηά 

ηνλ εηήζην ηδίξν κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα.  

 

 Subsequence matching – ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαδεηνχληαη νη ππναθνινπζίεο 

ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο είλαη φκνηεο κε ηε ρξνλνζεηξά – query Q. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή δελ πξνυπνζέηεη νη ρξνλνζεηξέο πνπ εμεηάδνληαη λα έρνπλ φιεο ην ίδην κέγεζνο, 

αιιά ζα πξέπεη ε ρξνλνζεηξά – query Q λα έρεη κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ηηο ρξνλνζεηξέο 

εθ ησλ νπνίσλ αλαδεηνχληαη νη φκνηεο, ίζνπ κεγέζνπο, ππναθνινπζίεο. Παξάδεηγκα 

αλαδήηεζεο φκνησλ ππναθνινπζηψλ - ρξνλνζεηξψλ κε βάζε ηελ ηερληθή subsequence 

matching απνηειεί ε αλάθηεζε ησλ ππναθνινπζηψλ ζηηο DNA αθνινπζίεο φκνησλ κε ηελ 

αθνινπζία DNA ελφο πάζρνληνο απφ αλίαηε αζζέλεηα, πξνθεηκέλνπ νη ηαηξνί λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζσζηή δηάγλσζε. 

 

Αθφκε, ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα βάζε 

δεδνκέλσλ, δηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο εξσηεκάησλ (Agrawal et al., 1993): 

 

 K-nn search (k nearest neighbors), φπνπ δεηείηαη ε αλάθηεζε ησλ k πεξηζζφηεξν 

φκνησλ ρξνλνζεηξψλ ζηε ρξνλνζεηξά – query Q. Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ k κπνξεί λα 

ηζνχηαη κε 1, αθξαία πεξίπησζε φπνπ αλαθηάηαη ε κηα, πεξηζζφηεξν φκνηα ρξνλνζεηξά 

ζηε ρξνλνζεηξά – query Q, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ζεηηθφ αθέξαην αξηζκφ. Δίζηζηαη ε 

ηηκή ηεο παξακέηξνπ k λα είλαη κηθξή, δηφηη είλαη εχινγν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

λα είλαη επηζπκεηή ε αλάθηεζε ησλ ιίγσλ ζε αξηζκφ, φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. 

 

 Range query. Βάζεη απηνχ ηνπ ηχπνπ εξσηεκάησλ, δεηείηαη λα αλαθηεζνχλ φιεο νη 

ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο απνθιίλνπλ / δηαθέξνπλ απφ ηε ρξνλνζεηξά – query Q θαηά έλα 

πνζνζηφ e. πλεπψο, ε παξάκεηξνο e απνηειεί ην κέηξν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεσξνχληαη 

θάπνηεο ρξνλνζεηξέο φκνηεο κεηαμχ ηνπο ή φρη. Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ e είλαη δπλαηφλ λα 

θαζνξηζηεί απφ ην ρξήζηε θαηά ηε βνχιεζή ηνπ. 

 

 All-Pairs query ή δηαθνξεηηθά, join. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δεδνκέλεο κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ C θαη ελφο πνζνζηνχ αλνκνηφηεηαο e, αλαδεηνχληαη θαη αλαθηψληαη φια ηα 

έλα πξνο έλα δεπγάξηα ρξνλνζεηξψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ 



 

 44 

ηνπο θαηά έλα πνζνζηφ e. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ e είλαη 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί απφ ην ρξήζηε θαηά ηε βνχιεζή ηνπ.  

 

3.2  ΜΔΣΡΗΚΔ ΑΠΟΣΑΖ 

  

Καηά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηψλ λα αλαθηήζνπλ φκνηεο ρξνλνζεηξέο απφ κεγάιεο 

ζεηξηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαπίζησλαλ πνιχ ζπρλά φηη ηα απνηειέζκαηα αλάθηεζεο 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, εμ’ αηηίαο ηνπ ππνθεηκεληθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Θεψξεζαλ, ινηπφλ, φηη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο, φθεηιαλ λα νξίζνπλ έλαλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ν νπνίνο ζα βαζηδφηαλ ζε θαζαξά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Έηζη ινηπφλ, 

πξφηεηλαλ ηε ρξήζε κηαο μεηπικήρ ανομοιόηηηαρ ή δηαθνξεηηθά, κηαο μεηπικήρ απόζηαζηρ 

(Dissimilarity / Distance measure), βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ 

πιένλ ηξφπν εάλ κηα ρξνλνζεηξά είλαη φκνηα κε θάπνηα άιιε (Yi & Faloutsos, 2000). πλήζσο 

ζπκβνιίδεηαη σο D(C,Q) θαη δειψλεη ηελ απφζηαζε / δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ C θαη 

Q. 

 

 

3.2.1  ΟΗ ΜΔΣΡΗΚΔ ΑΠΟΣΑΖ MINKOWSKI 

 

Αξρηθά νη επηζηήκνλεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζδηνξηζηεί κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ε 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ κειεηψληαη, πξφηεηλαλ ηε ρξήζε ησλ μεηπικών 

απόζηαζηρ Minkowski, ν γεληθφο ηχπνο ησλ νπνίσλ είλαη ν εμήο : 

1

( , ) ( )
N

pp
i i

i

D C Q c q


   

 

ή δηαθνξεηηθά, 

1

1

( , )
N pp

i i

i

D C Q c q


 
  
 
  

 

, φπνπ Ν είλαη ην κέγεζνο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, δειαδή ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ (Keogh, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ C θαη Q ηζνχηαη 

κε ην πςσκέλν ζηε δχλακε ηνπ 
1

p
 άζξνηζκα ησλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ ζεκείνπ πξνο ζεκείν, 

πςσκέλσλ ζηε δχλακε ηνπ p.  

 

Ζ παξάκεηξνο p παίξλεη δηάθνξεο ηηκέο:  
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 Δάλ p=1, ηφηε ε απφζηαζε είλαη γλσζηή θαη σο Manhattan απόζηαζη. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν παξαπάλσ ηχπνο ιακβάλεη ηελ απινχζηεξε κνξθή 

1

( , ) ( )
N

i i

i

D C Q c q


  . 

Πιενλέθηεκα ηεο Manhattan απφζηαζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη απιή ζηελ 

εθαξκνγή ηεο, ππνινγίδεηαη εχθνια θαη γξήγνξα. Παξ’ φια απηά, φκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη σο ε θαιχηεξε επηινγή.  

 

 Δάλ p=2, ηφηε ε απφζηαζε νξίδεηαη σο ηελ επξείαο απνδνρήο Εςκλείδεια απόζηαζη 

θαη ν ηχπνο έρεη ηελ εμήο κνξθή 

2

1

( , ) ( )
N

i i

i

D C Q c q


  . 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κεζφδσλ αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ βαζίδεηαη ζηελ 

Δπθιείδεηα απφζηαζε, δηφηη είλαη ρξήζηκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιέο άιιεο κεηξηθέο απφζηαζεο. Παξ’ φια απηά, 

φκσο, φπσο ζα απνδεηρζεί, δελ απνηειεί παλάθεηα γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην p ηζνχηαη κε ην άπεηξν ( ), ηφηε ν ηχπνο παίξλεη ηελ εμήο 

κνξθή 

( , ) max i iD C Q c q    

, φπνπ i=1..Ν . 

 

ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηζρχνπλ νη εμήο ηδηφηεηεο: 

 D(A,B)=D(B,A) , ε απφζηαζε (δηαθνξά / αλνκνηφηεηα) κηαο ρξνλνζεηξάο Α απφ κηα 

ρξνλνζεηξά Β είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηελ απφζηαζε ηεο ρξνλνζεηξάο Β απφ ηε 

ρξνλνζεηξά Α. 

 D(A,A)=0 , ε απφζηαζε κηαο ρξνλνζεηξάο απφ ηελ ίδηα ηε ρξνλνζεηξά είλαη κεδεληθή.  

 D(A,B)=0 IF A=B , ε απφζηαζε κεηαμχ δπν ρξνλνζεηξψλ Α θαη Β είλαη κεδεληθή, αλ 

θαη κφλν αλ πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ρξνλνζεηξά.  

 D(A,B)<=D(A,C) +D(B,C) , ηζρχεη ε ηξηγσληθή αληζφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

απφζηαζε κηαο ρξνλνζεηξάο Α απφ κηα άιιε ρξνλνζεηξά Β είλαη κηθξφηεξε ή ην πνιχ 

ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ απνζηάζεσλ ηεο ρξνλνζεηξάο Α απφ κηα ηξίηε ρξνλνζεηξά C 

θαη ηεο ρξνλνζεηξάο Β απφ ηε ρξνλνζεηξά C. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη κεηξηθέο απφζηαζεο Minkowski ππνινγίδνπλ 

ηελ ζεκείνπ πξνο ζεκείν απφζηαζε. Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

ππνινγηζκνχ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ πξνυπνζέηεη φηη φιεο νη ρξνλνζεηξέο 

πνπ εμεηάδνληαη έρνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην αξηζκφ παξαηεξήζεσλ. Όκσο, είλαη πνιχ πηζαλφ νη 
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πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξέο λα κελ έρνπλ ην ίδην κέγεζνο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

δηάθνξνπο ιφγνπο :  

 δηαθνξεηηθφο ρξφλνο θαηακέηξεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κειεηάηαη, 

γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ηελ εκεξήζηα ηηκή 

πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ, λα έρνπλ ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ελψ 

θάπνηεο άιιεο λα έρνπλ ζεκείν εθθίλεζεο ην Μάξηην ηνπ 2008. 

 δηαθνξεηηθφο ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηηκψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κειεηάηαη, γηα παξάδεηγκα, ρξνλνζεηξέο, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο αζζελψλ θαη θαηαγξάθνληαη αλά έλα δεπηεξφιεπην, 

ελψ ζε άιιεο ρξνλνζεηξέο νη ηηκέο θαηαγξάθνληαη αλά δπν δεπηεξφιεπηα. 

 

Δικόνα 3.1 ΑΠΟΣΑΖ ΖΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΖΜΔΗΟ ΜΔΣΑΞΤ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of 
IEEE International Conference on Data Mining. 
 

Σν κεηνλέθηεκα ησλ κεηξηθψλ απφζηαζεο ζεκείνπ πξνο ζεκείν, φηη, δειαδή, βξίζθνπλ 

εθαξκνγή κφλν ζηελ πεξίπησζε ρξνλνζεηξψλ ίζνπ κεγέζνπο, είρε απνηέιεζκα ηελ επηλφεζε 

θαη εθαξκνγή κηαο λέαο κεζφδνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ζχγθξηζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζηαζεο κεηαμχ ρξνλνζεηξψλ αλεμαξηήηνπ, θαη πηζαλφλ άληζνπ, κεγέζνπο. Ζ κέζνδνο 

απηή νλνκάδεηαη Dynamic Time Warping – DTW.  

 

 

3.2.2 Ζ ΜΔΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ DYNAMIC TIME WARPING  

 

χκθσλα κε ηνπο Yi, Jagadish θαη Φαινχηζν (Yi et al., 1998), θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεηξηθήο DTW, θάζε πηζαλφο ζπλδπαζκφο ησλ ζεκείσλ ηεο ρξνλνζεηξάο - query Q θαη ηεο 

ρξνλνζεηξάο C, ησλ νπνίσλ ε απφζηαζε πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί, αλαπαξίζηαηαη, αξρηθά, 
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ζε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα Α, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.2. Γεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο ηεο 

ρξνλνζεηξάο C ηζνχηαη κε Ν θαη απηφ ηεο ρξνλνζεηξάο – query Q ηζνχηαη κε n, νη δηαζηάζεηο 

ηνπ πίλαθα πνπ πξνθχπηεη είλαη ίζεο κε Ν x n . 

ην επφκελν βήκα, γίλεηαη πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο απφζηαζεο 

κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ C θαη Q. Απηφ επηηπγράλεηαη σο εμήο : μεθηλψληαο απφ ην ζηνηρείν 

a1,1  ηνπ πίλαθα, ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζηνηρείνπ a1,1 θαη φισλ ησλ γεηηνληθψλ 

ηνπ ζηνηρείσλ ρσξηζηά θαη έπεηηα, επηιέγεηαη εθείλν ην γεηηνληθφ ζηνηρείν, ην νπνίν απέρεη 

ιηγφηεξν απφ ην αξρηθφ. Δθαξκφδεηαη, ινηπφλ, ε αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε  

a(i,j)  = d(qi,cj) + min{ a(i+1,j+1) , a(i+1,j ) , a(i,j+1) } 

, φπνπ i παίξλεη ηηκέο απφ 1 έσο Ν θαη j παίξλεη ηηκέο απφ 1 έσο n. Ζ δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη κε ην ζηνηρείν πνπ έρεη επηιεγεί σο αξρηθφ ζηνηρείν ζχγθξηζεο θαη 

νινθιεξψλεηαη φηαλ ην ζηνηρείν ζχγθξηζεο ηζνδπλακεί κε ην ζηνηρείν aΝ,n. 

 

Δικόνα 3.2 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

                   ΒΑΔΗ ΣΖ ΜΔΣΡΗΚΖ DTW 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of 
IEEE International Conference on Data Mining. 

 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ε εχξεζε ηεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο απφ ην 

ζηνηρείν a1,1 έσο ην ζηνηρείν aΝ,n , ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο warping path. Με ηνλ φξν 

ειάρηζηε ελλννχκε ηε δηαδξνκή κε ηε κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ a1,1 θαη aΝ,n , 

ε νπνία ζπλήζσο δηαζρίδεη ζρεδφλ δηαγψληα ηνλ πίλαθα Α. Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

Q 

C 

C 
n 1 1 

Ν   
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w1 

wk 
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i
j 
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ζηνηρείσλ ηεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο πνπ πξνθχπηεη, ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα 

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απνζηάζεσλ ησλ δηαδνρηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο, 

δηαηξνχκελε κε ην ζπλνιηθφ πιήζνο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ηζνδπλακεί κε ηελ απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ C θαη Q. Καηά ζπλέπεηα, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ C 

θαη Q βάζεη ηεο κεηξηθήο απφζηαζεο DTW πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  

1
( , ) min

K

k

k

w

DTW C Q
K



 
 
 

  
 
 
 


 

, φπνπ wk αληηζηνηρεί ζην k-νζηφ ζηνηρείν ηεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο ηνπ πίλαθα Α θαη Κ είλαη ην 

ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειάρηζηεο απηήο δηαδξνκήο. 

Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεηξηθήο DTW, δηαπηζηψλεη 

θαλείο φηη ε ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο ηερληθήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηξηθέο απφζηαζεο ζεκείνπ 

πξνο ζεκείν, φπνπ θάζε ηηκή ηεο κηαο ρξνλνζεηξάο ζπγθξίλεηαη κε κηα κφλν ηηκή, ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηεο άιιεο ρξνλνζεηξάο, είλαη φηη επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ελφο ζεκείνπ κε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δηθφλα 3.2 γίλεηαη θαλεξφ φηη ην δεχηεξν 

ζεκείν ηεο ρξνλνζεηξάο – query Q ζπγθξίλεηαη κε ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε παξαηήξεζε ηεο 

ρξνλνζεηξάο C (ζχγθξηζε πνιιά πξνο έλα). Παξφκνηα, ηα ζεκεία j+1, j+2, j+3 ηεο 

ρξνλνζεηξάο – query Q ζπγθξίλνληαη κε ηε i+1 παξαηήξεζε ηεο ρξνλνζεηξάο C (ζχγθξηζε 

έλα πξνο πνιιά). Καηά ζπλέπεηα, νη ρξνλνζεηξέο πνπ εμεηάδνληαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπλ ην ίδην κέγεζνο παξαηεξήζεσλ. 

 

Δικόνα 3.3 ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ ΤΜΦΩΝΑ  

                  ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ DTW 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of 
IEEE International Conference on Data Mining. 
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3.2.3 ΔΤΚΛΔΗΓΔΗΑ ΑΠΟΣΑΖ VS DTW 

  

Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κεηξηθήο DTW ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ κεηξηθψλ 

απφζηαζεο ζεκείνπ πξνο ζεκείν, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Keogh ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ratanamahatana (2004) δηαπίζησζε φηη ηα 

πνζνζηά ιάζνπο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ πεξίπησζε νκαδνπνίεζεο ησλ πξνο αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ βάζεη ηεο κεηξηθήο DTW είλαη πνιχ κηθξφηεξα απφ απηά πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο. πλεπψο, ε κεηξηθή DTW 

απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε έλαληη ησλ κεηξηθψλ απφζηαζεο ζεκείνπ πξνο ζεκείν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδνο DTW κεηνλεθηεί ζε εμ’ ίζνπ ζεκαληηθά πεδία, φπσο 

είλαη ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο ππνινγηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ππνινγηζηηθά πνιχπινθν θαη 

ρξνλνβφξν αιγφξηζκν. Απαηηεί κεγάιν CPU θφζηνο, εθ’ φζνλ γηα ηε ζχγθξηζε δπν 

ρξνλνζεηξψλ C θαη Q, κεγέζνπο Ν θαη n, αληίζηνηρα, ε πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

εθηηκάηαη ζε O(Νn). Αθφκε, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

βάζεη ηεο κεηξηθήο απφζηαζεο DTW ππνινγίδεηαη ζε γξακκηθφ ρξφλν. πλεπψο, φζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη νη πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξέο, ηφζν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απαηηείηαη. 

Μάιηζηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε, ε κέζνδνο DTW έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη 

2 κε 3 θνξέο πην αξγή. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, απφ ηελ άπνςε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, ε 

κεηξηθή απφζηαζεο DTW δελ απνηειεί ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα κεγάινπ κεγέζνπο βάζεηο 

δεδνκέλσλ.  

 

Δικόνα 3.4 ΔΤΚΛΔΗΓΔΗΑ ΑΠΟΣΑΖ vs DTW 

 

 

Πεγή: Keogh, E. J. & Ratanamahatana (2004). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, 
In Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining. 
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Δικόνα 3.5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ CLUSTERING ΒΑΔΗ ΔΤΚΛΔΗΓΔΗΑ ΑΠΟΣΑΖ ΚΑΗ DTW 

  

Πεγή: Keogh, E. J. & Ratanamahatana (2004). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, 
In Proceedings of IEEE International Conference on Data Mining. 
 

 

3.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΣΖΖ ΟΜΟΗΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΔ ΔΗΡΗΑΚΔ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία αλάθηεζεο ρξνλνζεηξψλ ή ππναθνινπζηψλ ησλ ρξνλνζεηξψλ φκνησλ πξνο 

κηα ρξνλνζεηξά – query Q απφ κηα κεγάινπ κεγέζνπο βάζε δεδνκέλσλ, εθηφο απφ ηε ρξήζε 

κηαο κεηξηθήο απφζηαζεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ φκνησλ απφ ησλ αλφκνησλ ρξνλνζεηξψλ, 

πξνυπνζέηεη, επίζεο, θαη ηελ εθαξκνγή απνδνηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

θαη απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάθηεζε ησλ φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη γξήγνξεο αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ έρεη πξνθαιέζεη 

απφ πνιχ λσξίο ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ επηζηεκφλσλ. Ο κεγάινο φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ 

ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη ην κεγάιν κέγεζνο απηψλ, θαζηζηνχζε ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε 

αθαηάιιειε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εξσηεκάησλ αλάθηεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πξνθεηκέλνπ, 

ινηπφλ, λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάιεο ζεηξηαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, θάπνηνη επηζηήκνλεο, θαη θπξίσο πξνγξακκαηηζηέο, πξνζπάζεζαλ λα 

επηλνήζνπλ λέεο, απνδνηηθφηεξεο γιψζζεο εξσηεκάησλ. Όκσο, ζηελ πνξεία νη Φαινχηζνο 

θαη Lin (1995) ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην «θιεηδί» γηα ηελ ηαρχηεξε αλάθηεζε φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ είλαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ απνδνηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη 

δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (επξεηεξηνπνίεζε - indexing), θαζψο θαη 

απνδνηηθψλ ηερληθψλ, νη νπνίεο ζα ηθαλνπνηνχλ εξσηήκαηα αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ 

πνιχ γξήγνξα. Μάιηζηα, ν Φαινχηζνο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Faloutsos et al., 
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1994), ππνζηήξημαλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

θξίλεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Σαρχηεηα. Ζ αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ απηφλ πνπ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο. 

 Αμηνπηζηία. Οη κέζνδνη αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ νθείινπλ λα δίλνπλ αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη 

φιεο νη φκνηεο ρξνλνζεηξέο θαη λα κελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο, θαηλφκελν γλσζηφ θαη 

σο false dismissals. 

 Διάρηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεληθφηεξα, ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ 

αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ ζα πξέπεη λα απαζρνιεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο 

πφξνπο απφ ην ζχζηεκα (CPU, ρψξνο κλήκεο). 

 Γπλακηθφηεηα. Οη κέζνδνη αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ δελ πξέπεη λα είλαη ζηαηηθέο. 

Αληηζέησο, νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε δπλακηθφηεηα πνπ δηαθξίλεη φιεο ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. πλεπψο, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ηπρφλ εηζαγσγέο λέσλ ρξνλνζεηξψλ πξνο αλάιπζε, δηαγξαθέο ήδε απνζεθεπκέλσλ 

ρξνλνζεηξψλ, αθφκα θαη ελεκέξσζε απηψλ (update).  

 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηψλ Φαινχηζν θαη Lin (1995), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα δηαρεηξηζηνχλ απνδνηηθά ην κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία 

αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, απνηέιεζε ε αλαπαξάζηαζε θάζε ρξνλνζεηξάο σο έλα 

ζεκείν ζηνλ N-δηάζηαην ρψξν, φπνπ Ν είλαη ην κέγεζνο ηεο ρξνλνζεηξάο θαη θάζε κηα 

δηάζηαζε αληηζηνηρεί ζηε κέηξεζε ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Έπεηηα απφ ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ σο ζεκεία ζηνλ Ν-δηάζηαην ρψξν, πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή 

πνιπδηάζηαησλ κεζφδσλ πξφζβαζεο (Spatial Access Methods - SAM), φπσο ηα R-Trees, 

ψζηε λα βειηησζεί θαη λα επηηαρπλζεί ε φιε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ.  
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Δικόνα 3.6 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ Ω ΖΜΔΗΑ ΣΟ Ν-ΓΗΑΣΑΣΟ ΥΩΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of 
IEEE International Conference on Data Mining. 
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Δικόνα 3.7  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ R-TREES ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΟΜΟΗΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of IEEE International Conference  
on Data Mining. 
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Ζ πξνζέγγηζε απηή παξνπζίαδε δχν ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα : 

 «Η καηάπα ηος πολςδιάζηαηος σώπος» (dimensionality curse). Σν γεγνλφο φηη νη 

ρξνλνζεηξέο δηαζέηνπλ ζπλήζσο πνιχ κεγάιν κέγεζνο (π.ρ. 10000 παξαηεξήζεηο) 

απνηειεί θχξην εκπφδην ζηε δηαδηθαζία γξήγνξεο αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ 

απφ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ απεηθφληζε ησλ ρξνλνζεηξψλ κεγάινπ κεγέζνπο Ν 

σο ζεκεία ζηνλ Ν-δηάζηαην ρψξν δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Γε κπνξεί λα 

ακθηζβεηήζεη θαλείο ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο λα θάλεη 

ππνινγηζκνχο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν, πφζν κάιινλ ζε πνιχ πεξηζζφηεξεο 

δηαζηάζεηο. Μάιηζηα, έρεη απνδεηρζεί φηη, θαζψο απμάλνληαη νη δηαζηάζεηο, ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απμάλεηαη κε εθζεηηθφ ξπζκφ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

ππνινγηζκψλ, νη αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ θαζίζηαληαη κε 

απνδνηηθνί, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε ε ζεηξηαθή 

αλαδήηεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζε πνιχ 

κεγάιεο δηαζηάζεηο πην γξήγνξε! 

 Παπαλείτειρ όμοιυν σπονοζειπών (false dismissals). Ζ απεηθφληζε ησλ πξνο 

αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ σο ζεκεία ζηνλ Ν-δηάζηαην ρψξν είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη, 

κε κηθξή πηζαλφηεηα βέβαηα, ζε πεξηπηψζεηο κε εληνπηζκνχ φισλ ησλ φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ. Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο φισλ ησλ θνληηλψλ / φκνησλ πξνο κηα 

ρξνλνζεηξά ρξνλνζεηξψλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε, δηφηη ζε πνιχ κεγάιεο 

δηαζηάζεηο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ηνλ άλζξσπν λα δηαθξίλεη πνηεο ρξνλνζεηξέο 

βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε θαη πνηεο φρη.  

  

Σα παξαπάλσ εκπφδηα έζηξεςαλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηψλ ζηελ επηλφεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αιγνξίζκσλ αλαδήηεζεο φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ επηηάρπλζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο. Οη 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ρξνλνζεηξέο θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν ζηε κλήκε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο, θαζψο επίζεο, νη αιγφξηζκνη εθηεινχληαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν θαη κε 

κηθξφηεξν CPU θφζηνο ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πνιππινθφηεηαο. ηελ πνξεία, κάιηζηα, ν 

Keogh κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Keogh et al., 2000) απέδεημαλ φηη ε κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ, εθηφο ηνπ φηη ηθαλνπνηεί παξάιιεια ηα αηηήκαηα ηεο ηαρχηεηαο 

θαη ηεο ειάρηζηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή, 

εθ’ φζνλ ηα απνηειέζκαηα αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, ηα νπνία πξνέθππηαλ έπεηηα 

απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ, ήηαλ εμίζνπ, 

ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, αθξηβή θαη αμηφπηζηα κε απηά πνπ πξνέθππηαλ ζηελ πεξίπησζε 

αλάιπζεο ησλ αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ. Σν γεγνλφο, κάιηζηα, φηη ε κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, 

νθείιεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη δηαδνρηθέο ηηκέο κηαο ρξνλνζεηξάο δελ είλαη απφιπηα 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά αληηζέησο, πςειά ζπζρεηηδφκελεο.  
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Καηά θαηξνχο πξνηάζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ε βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη είλαη ε εμήο : 

 

Δεδνκέλεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ C, ε νπνία πεξηέρεη M ζηηγκηόηππα – 

ρξνλνζεηξέο κεγέζνπο Ν, απνκαθξύλνληαη θάπνηεο κεηξήζεηο, ώζηε λα κεησζνύλ νη 

ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ από Ν ζε n, όπνπ n είλαη 

πνιύ κηθξόηεξν ηνπ Ν,  n<<N (Keogh & Pazzani, 2000). 

 

Δικόνα 3.8 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

 

Πεγή : Lin, J., Keogh, E., Lonardi, S. Chiu, B. (2003). “A Symbolic Representation of Time 

Series, with Implications for Streaming Algorithms”, In Proceedings of the 8
th
 ACM SIGMOD 

Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery, San Diego, CA, 
June 13. 
 

 

ηελ Δηθφλα 3.8 παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ. 

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη κέζνδνη Discrete Fourier Transform (DFT), Discrete Wavelet Transform 

(DWT), Singular Value Decomposition (SVD), Piecewise Aggregate Approximation (PAA), 

Piecewise Constant Approximation (PCA) θαη ε πην πξφζθαηε Symbolic Aggregate 

Approximation (SAX), ζηηο νπνίεο αθνινπζεί αλαθνξά ζην επφκελν θεθάιαην. Μεγαιχηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηε κέζνδν SAX, ε θαηλνηνκία ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ζηε κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ κέζσ ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ζπλερψλ, πξαγκαηηθψλ ηηκψλ 

ησλ ρξνλνζεηξψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο.  
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Δικόνα 3.9  ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΣΑΔΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 
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3.4 ΣΑΥΤΣΔΡΖ ΑΝΑΚΣΖΖ ΟΜΟΗΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ ΜΔΩ 

ΛΗΓΟΣΔΡΩΝ ΠΡΟΒΑΔΩΝ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάιεο ζεηξηαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, κείδνλ ζέκα απνηειεί ηφζν ε αμηνπηζηία φζν θαη ε ηαρχηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

Οη δηάθνξεο ηερληθέο κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά 

ζηελ ηαρχηεξε αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνινγηζηεί ε απφζηαζε κηαο ρξνλνζεηξάο απφ κηα άιιε, εμεηάδνληαη πνιχ ιηγφηεξα 

ζεκεία, φπσο είλαη θαλεξφ θαη ζηελ Δηθφλα 3.11 . Καηά ζπλέπεηα, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο.  

 

Δικόνα 3.10 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΣΑΖ ΒΑΔΗ ΣΖ ΜΔΣΡΗΚΖ DTW  

                     ΜΔΣΑΞΤ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of 
IEEE International Conference on Data Mining. 
 

 

Δικόνα 3.11 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΣΑΖ ΒΑΔΗ ΣΖ ΜΔΣΡΗΚΖ DTW  

                     ΜΔΣΑΞΤ ΜΔΗΩΜΔΝΖ ΓΗΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Keogh, E. J. (2002). “Exact Indexing Of Dynamic Time Warping”, In Proceedings of 
IEEE International Conference on Data Mining. 

 

Όκσο, παξά ην γεγνλφο ηνπ ηαρχηεξνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ βάζεη κηαο κεηξηθήο απφζηαζεο, νη αιγφξηζκνη αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ 

απφ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ παξακέλνπλ κε απνδνηηθνί. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

αξηζκφο ησλ πξνζβάζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ παξακέλεη ν ίδηνο : είλαη απαξαίηεηε ε 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ρξνλνζεηξέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδεηαη ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ νη φκνηεο κεηαμχ ησλ άιισλ ρξνλνζεηξέο.  
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Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ κεηξηθψλ απφζηαζεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο θαη Dynamic 

Time Warping, νη νπνίεο έρνπλ γλσξίζεη ηελ επξεία απνδνρή, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ δχν θαη κφλν ρξνλνζεηξψλ ζε θάζε 

εθαξκνγή ηνπο. πλεπψο, είηε ζηελ πεξίπησζε αλάθηεζεο ησλ k ρξνλνζεηξψλ απφ κηα βάζε 

δεδνκέλσλ C, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ιηγφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο απφ κηα ρξνλνζεηξά – query 

Q (Κ-nn query), είηε ζηελ πεξίπησζε αλάθηεζεο φισλ εθείλσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα 

βάζε δεδνκέλσλ C πνπ απέρνπλ απφ κηα ρξνλνζεηξά - query Q απφζηαζε κηθξφηεξε κηαο 

παξακέηξνπ e (Range query), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάθηεζε φισλ ησλ ρξνλνζεηξψλ ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ C, ψζηε λα ππνινγηζηεί ε απφζηαζε ( , )iD C Q  ηεο 
iC  ρξνλνζεηξάο απφ 

ηε ρξνλνζεηξά – query Q, φπνπ i παίξλεη ηηκέο απφ ην 1 έσο θαη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ C. Έπεηηα, εθ’ φζνλ νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ 

ππνινγηζκνί, αθνινπζνχλ νη ζπγθξίζεηο ησλ απνζηάζεσλ, ψζηε ζηε κελ πξψηε πεξίπησζε 

ηνπ k-nn εξσηήκαηνο αλάθηεζεο, λα επηιεγνχλ θαη λα αλαθηεζνχλ κφλν νη k ρξνλνζεηξέο, νη 

νπνίεο απέρνπλ ιηγφηεξν απφ ηε ρξνλνζεηξά – query Q, ζηε δε δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ 

range query, λα αλαθηεζνχλ φιεο νη ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ηε ρξνλνζεηξά – 

query Q θαηά έλα πνζνζηφ e.  

Μπνξεί, ινηπφλ, εχθνια λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαλείο φηη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε 

αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. 

Μάιηζηα, ην γεγνλφο φηη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, φπνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο νη 

ρξνλνζεηξέο, έρνπλ πνιχ κεγάιν κέγεζνο δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε, 

δηφηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ, ηφζν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζνχλ φιεο νη ρξνλνζεηξέο, λα ππνινγηζηνχλ νη κεηαμχ ηνπο 

απνζηάζεηο θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε πνιππινθφηεηα απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη ν ρξφλνο αλαδήηεζεο απμάλεηαη κε εθζεηηθφ 

ξπζκφ, θαζψο απμάλεηαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε 

κεγάιε θαζπζηέξεζε φζνλ αθνξά ζηελ αλάθηεζε ησλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε φκνηα κε ηε 

ζεηξηαθή αλαδήηεζε ησλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ θαη ζπλεπψο, θαζίζηαηαη αλεπίηξεπηε ε 

εθαξκνγή ηεο ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάιεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. 

Λακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ν Yi κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (1998) δηαπίζησζαλ φηη ε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ δελ αξθεί γηα ηε 

γξήγνξε θαη απνδνηηθή αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάινπ κεγέζνπο ζεηξηαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Πξφηεηλαλ, ινηπφλ, κηα ηερληθή, ε νπνία ζα επέηξεπε ιηγφηεξεο 

πξνζβάζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ βαζηθή ηδέα, ζηελ νπνία ζηήξημαλ απηή ηνπο ηελ 

πξνζπάζεηα, είλαη ε αθφινπζε : 

Δεδνκέλεο κηαο ρξνλνζεηξάο - query Q κεγέζνπο Ν θαη κηαο βάζεο δεδνκέλσλ C, 

ε νπνία πεξηέρεη M ζηηγκηόηππα – ρξνλνζεηξέο κεγέζνπο Ν, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

απνθπγήο ησλ Ν
2
 ζπγθξίζεσλ ζε όιεο ηηο M ρξνλνζεηξέο ηεο βάζεο. Απηό 

επηηπγράλεηαη, αξρηθά, κε ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξώλ, ώζηε ην 
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κέγεζόο ηνπο λα ηζνύηαη κε n, όπνπ n<<N, θαη έπεηηα, κε ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ ηερληθώλ απνκάθξπλζεο θάπνησλ ρξνλνζεηξώλ από ην ζύλνιν, έηζη 

ώζηε λα πξνθύςεη έλα πνιύ κηθξόηεξν ηνπ αξρηθνύ ππνζύλνιν m, όπνπ 

m M . Τειηθά, ππνινγίδνληαη νη n
2
 ζπγθξίζεηο κόλν ζηηο m ρξνλνζεηξέο, όπνπ 

m<<M (Yi et al., 1998). 

 

Βαζηδφκελνη ζε απηή ηελ ηδέα, ινηπφλ, πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο πξν-

επεμεξγαζίαο θαη θηιηξαξίζκαηνο ησλ ρξνλνζεηξψλ, φπνπ, αξρηθά, εθαξκφδνληαη ηερληθέο 

κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη έπεηηα, εθαξκφδεηαη κηα ηερληθή, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ απνκάθξπλζε φισλ εθείλσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ απέρνπλ θαηά πνιχ απφ 

ηε ρξνλνζεηξά – query Q, έηζη ψζηε λα ππνινγίδεηαη, ηειηθά, ε πξαγκαηηθή, πνιχπινθε 

απφζηαζε ( , )iD C Q  κφλν κεηαμχ εθείλσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε 

ρξνλνζεηξά  – query Q. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή, ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηα εμήο δεηήκαηα :  

 Σελ ηαρχηεηα. Ζ κέζνδνο, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλφκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ, πξέπεη λα είλαη απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, ψζηε λα κελ απαηηείηαη πνιχο 

ρξφλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε απηψλ, δηφηη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ ζα επηβξαδχλεηαη ελ ηέιεη αληί λα επηηαρχλεηαη. 

 Σελ αμηνπηζηία. Ζ κέζνδνο απνκάθξπλζεο ησλ αλφκνησλ ρξνλνζεηξψλ δελ πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, γεγνλφο πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε αλαμηφπηζηα απνηειέζκαηα, εθ’ φζνλ ζα ζεκεησζνχλ παξαιείςεηο 

ρξνλνζεηξψλ ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο (false dismissals).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή κηαο κεηξηθήο απφζηαζεο, 

ε νπνία δελ είλαη πνιχπινθε ζηνπο ππνινγηζκνχο, φπσο ε Δπθιείδεηα απφζηαζε ή ε κεηξηθή 

DTW. χκθσλα κε απηή ηε κεηξηθή, ππνινγίδεηαη κηα πξνζεγγηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη φηη είλαη κηθξφηεξε ή ην πνιχ ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

απφζηαζε. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή θαη σο lower bounding. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

«ππνηηκάηαη» ε πξαγκαηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη 

ηνλ ηαρχηεξν ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ, ελψ παξάιιεια, εγγπάηαη φηη δελ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα παξαιείςεσλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. Βέβαηα, απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξνζεγγηζηηθήο απφζηαζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ θαη θάπνηεο ρξνλνζεηξέο, νη 

νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα, απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη φκνηεο κε ηε ρξνλνζεηξά – query Q (false 

alarms). Απηφ δελ απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάθηεζε ησλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, δηφηη, φηαλ 

ππνινγηζηεί ε πξαγκαηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

πξψην ζηάδην, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα φκνηεο ρξνλνζεηξέο θαη απνκαθξχλνληαη. 

πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη αμηφπηζηα θαη αθξηβή. 
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Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ, ν Φαινχηζνο (Faloutsos et al., 1994), θαηέιεμε ζηνλ 

αιγφξηζκν GEMINI (Generic Multimedia Indexing), ν νπνίνο νξίδεη ηα γεληθά βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ.  

 

Γεδνκέλεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ C θαη κηαο ρξνλνζεηξάο – query Q, ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάθηεζεο ησλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 

 

1. Δπηινγή κηαο κεηξηθήο απφζηαζεο D(Q,C), φπσο ε Δπθιείδεηα απφζηαζε, γηα 

ηνλ νξηζκφ ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ρξνλνζεηξψλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 

2. Δθαξκνγή κεζφδσλ απνδνηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ C, ψζηε λα ρσξνχλ ζηελ θχξηα κλήκε, θαη παξάιιεια, λα 

δηαηεξνχληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ. ην ζηάδην 

απηφ, εθαξκφδεηαη ζηα αξρηθά δεδνκέλα κηα ηερληθή κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ 

(dimensionality reduction technique), νπφηε πξνθχπηνπλ ηα ζχλνια 

ρξνλνζεηξψλ C’ θαη Q’, αληίζηνηρα. 

 

3. Δθαξκνγή κηαο κεηξηθήο απφζηαζεο, ε νπνία ππνινγίδεη πξνζεγγηζηηθά ηελ 

απφζηαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ηεο βάζεο C’ απφ ηε ρξνλνζεηξά - query Q’. Απηή ε 

κεηξηθή απφζηαζεο πξέπεη λα ππαθνχεη ζηε ζρέζε  

   Dlower_bound(Q’,C’)<= Dtrue(Q,C),  

ψζηε λα κελ παξαιεηθζνχλ φκνηεο ρξνλνζεηξέο (false dismissals). 

 

4. Δθαξκνγή πνιπδηάζηαησλ κεζφδσλ πξφζβαζεο (Spatial Access Methods - 

SAM), φπσο ηα R-Trees. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε απνδνηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ ρξνλνζεηξψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ C θαη ε 

γξήγνξε αλαδήηεζε ησλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ κε πνιχ ιίγεο πξνζβάζεηο ζηε 

βάζε. 

 

5. Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ππνινγίδνληαο ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε Dtrue(Q,C) κφλνλ 

εθείλσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ R-Tree θαη 

ππαθνχνπλ ζηε ζρέζε Dlower_bound(Q’,C’)<= Dtrue(Q,C). ε απηφ ην ζεκείν, 

απνκαθξχλνληαη νη αλφκνηεο ρξνλνζεηξέο (false alarms) θαη εληνπίδνληαη θαη 

αλαθηψληαη κφλν νη πξαγκαηηθά φκνηεο ρξνλνζεηξέο ζηε ρξνλνζεηξά – query Q. 

 

Πεγή : Faloutsos, C., Ranganathan, M., Manolopoulos, Y. (1994). “Fast Subsequence 
Matching in Time-Series Databases”, In Proceedings of the ACM SIGMOD Conference 
on Management of Data, Mineapolis, May, pp 419-429. 
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Κεθάλαιο 4
ο
 

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΣΑΔΩΝ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

 

 
4.1 DISCRETE FOURIER TRANSFORM (DFT) –  

       DISCRETE WAVELET TRANSFORM (DWT) 
 

Πξφθεηηαη γηα δπν κεζφδνπο πξνζεγγηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο, 

αξρηθά, ε Discrete Fourier Transform θαη έπεηηα, ε Discrete Wavelet Transform, γλψξηζαλ ηελ 

επξεία απνδνρή. Καη νη δπν βαζίδνληαη ζηελ ηδέα κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ 

κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ απφ ιηγφηεξνπο ζπληειεζηέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ εμεηάδνληαη κεηαθέξνληαη απφ ηνλ άμνλα ηνπ 

ρξφλνπ ζηνλ άμνλα ησλ ζπρλνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαη νη πξψηεο, ιίγεο ζε αξηζκφ 

ζπρλφηεηεο, ελψ νη ππφινηπεο αγλννχληαη. Βέβαηα, ε θάζε κηα απφ ηηο κεζφδνπο DFT θαη 

DWT αθνινπζεί ηε δηθή ηεο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ, νη 

νπνίνη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηειηθά ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ. 

 

 

4.1.1  DISCRETE FOURIER TRANSFORM (DFT) 

 

Ο Fourier βαζίζηεθε ζηελ ηδέα αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ σο έλα γξακκηθφ 

ζπλδπαζκφ εκηηφλσλ θαη ζπλεκηηφλσλ. Βάζεη ηεο δπλακηθήο ζπλάξηεζεο   

1

( ) ( cos(2 ) sin(2 ))
n

k k k k

k

C t A w t B w t 


   



 

 63 

ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο ζπρλνηήησλ C(t) θαη έπεηηα, επηιέγνληαη νη πξψηνη N/2 

ζπληειεζηέο C(t). 

 

Ζ κέζνδνο DFT (Agrawal et al.,1993, 

Keogh et al., 2000) απνδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζηελ πεξίπησζε 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηε 

ζπκπίεζή ηνπο θαη ζπλεπψο, ζηε κείσζε 

ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο. Αθφκε, είλαη 

ζρεηηθά γξήγνξε ζηελ πινπνίεζή ηεο θαη 

ππνζηεξίδεη δπλακηθέο κεηξηθέο 

απφζηαζεο, φπσο ε DTW, ζηελ 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ.  

Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

DFT είλαη φηη δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

ρξνλνζεηξέο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, 

θαζψο επίζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ππνζηεξίμεη κεηξηθέο απφζηαζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

(weighted distance measures). 

 

 

4.1.2  DISCRETE WAVELET TRANSFORM (DWT) 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν DWT, νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ αληηθαζίζηαληαη απφ 

έλαλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ζπλαξηήζεσλ θπκαηνκνξθψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 

θπκαηνκνξθψλ, φκσο, κεγαιχηεξε απνδνρή γλψξηζαλ νη θπκαηνκνξθέο Haar (Haar 

Wavelets) (Chan et Fu, 1999, Keogh et al., 2000). 

Ζ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ επηηπγράλεηαη αληηθαζηζηψληαο ηηο 

πξαγκαηηθέο ηηκέο κε ηνπο N πξψηνπο ζπληειεζηέο ζπρλνηήησλ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη 

βάζεη κηαο δπλακηθήο ζπλάξηεζεο, ε νπνία αιιάδεη ζρήκα αλάινγα κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ. Ζ έμνδνο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο είλαη δηαζηήκαηα ζπρλνηήησλ θαη 

φρη κεκνλσκέλεο ζπρλφηεηεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε DWT ζπλάξηεζε είλαη πεξηζζφηεξν 

αθξηβήο ζην ρξφλν, φηαλ αλαιχνληαη πςειέο ζπρλφηεηεο, ελψ αληίζεηα, είλαη πεξηζζφηεξν 

αθξηβήο ζην δηάζηεκα ζπρλνηήησλ, φηαλ αλαιχνληαη ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο. 
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ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ DWT 

θαηαηάζζεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ζηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα γξήγνξσλ 

αιγνξίζκσλ αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο 

φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, θαζψο ππνζηεξίδεη 

θάπνηεο κεηξηθέο απφζηαζεο ηδηαίηεξα 

απνδνηηθέο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ θαηά 

πνιχ απφ ηε θηινζνθία ηεο Δπθιείδεηαο 

απφζηαζεο. 

Αληηζέησο, ην γεγνλφο φηη ε κέζνδνο 

DWT δελ ππνζηεξίδεη κεηξηθέο απφζηαζεο 

κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

(weighted distance measures) έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ζηα κεηνλεθηήκαηα απηήο. 

Δπίζεο, παξφκνηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

κεζφδνπ DFΣ, ην κέγεζνο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ πνπ εμεηάδνληαη απνηειεί 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ DWT, δηφηη απαηηείηαη ην 

κέγεζνο απηψλ λα είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο 

ρξνλνζεηξέο.  

Μάιηζηα, θξίλεηαη απαξαίηεην ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ λα 

απνηειεί δχλακε ηνπ 2. Αθφκε, έρεη απνδεηρζεί φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξα 

αμηφπηζηα, φηαλ ν αξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ N πνπ δηαηεξείηαη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ DWT, απνηειεί δχλακε ηνπ 2.  

 

 

4.1.3  DWT vs DFT 

 

Μειεηψληαο ηηο κεζφδνπο DFT θαη DWT, είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη δηαζέηνπλ 

αξθεηέο νκνηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ εμεηάδνληαη (Yi et al., 2000). Απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα 

αμηφπηζηεο, εθ’ φζνλ εγγπψληαη φηη ηα απνηειέζκαηα αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη αθξηβή θαη φηη ζπκπίπηνπλ κε απηά πνπ ζα 

πξνέθππηαλ, εάλ ε αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο αξρηθέο, κε επεμεξγαζκέλεο 

ρξνλνζεηξέο. Βέβαηα, φπσο είζηζηαη λα ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο 

κεζφδνπ, ε κέζνδνο DWT ππεξηεξεί ηεο κεζφδνπ DFT ηφζν ζηελ ηαρχηεηα, απαηηεί ιηγφηεξν 

ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, φζν θαη ζηελ αμηνπηζηία, είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο θαη ζην 

ρξφλν θαη ζην δηάζηεκα ζπρλνηήησλ. 
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4.2  SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD) 

 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη 

φκνηα κε απηή ησλ DFT θαη DWT. 

χκθσλα κε ηε κέζνδν SVD, (Keogh et al., 

2000) αλαπαξίζηαληαη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ σο έλαο γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο θπκαηνκνξθψλ, νη νπνίεο, ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, αληηζηνηρνχλ ζηηο 

Eigen θπκαηνκνξθέο (Eigenwaves). 

Έπεηηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπρλνηήησλ δηαηεξνχληαη 

κφλν νη πξψηνη N ζπληειεζηέο, κε ζθνπφ 

ηε  κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ.  

Σν θχξην πιενλέθηεκα απηήο ηεο 

κεζφδνπ είλαη φηη επηθέξεη ηε βέιηηζηε 

γξακκηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ πνπ εμεηάδνληαη. Δπίζεο, ε 

θχξηα δηαθνξά ησλ Eigen θπκαηνκνξθψλ 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θπκαηνκνξθέο, ε 

νπνία αθνξά ζηελ εμάξηεζε απηψλ απφ 

ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο γηα ηε δνκή ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

κειέηεο ησλ θπκαηνκνξθψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδνο SVD κεηνλεθηεί ζε ζεκεία νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ 

πξνζεγγηζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ βάζεη απηήο ηεο κεζφδνπ απαηηεί κεγάιν 

CPU θφζηνο, θαζψο επίζεο, πνιχ ρξφλν θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπρλνηήησλ. Αθφκε, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε κέζνδνο SVD δελ είλαη 

δπλακηθή. πλεπψο, ε εηζαγσγή κηαο λέαο ρξνλνζεηξάο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ή ε δηαγξαθή 

κηαο ήδε ππάξρνπζαο ρξνλνζεηξάο απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εθ λένπ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ ζπρλνηήησλ. Σέινο, ζηα παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ SVD έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη δελ ππνζηεξίδεη κεηξηθέο απφζηαζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (weighted distance measures), ελψ παξάιιεια, δελ 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο ζηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα κε ζθνπφ 

ηελ αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. 

 

 



 

 66 

4.3  PIECEWISE LINEAR APPROXIMATION (PLA) 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν 

πξνζεγγηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ε νπνία βξίζθεη επξεία 

εθαξκνγή ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

επηζηήκεο, φπσο ε βην-ηαηξηθή. χκθσλα 

κε ηνλ Keogh θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Keogh & Pazzani, 1998, Keogh et al., 

2001), νη ρξνλνζεηξέο κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ αλαπαξηζηψληαη σο 

αθνινπζίεο επζχγξακκσλ ηκεκάησλ. 

Δπηθξαηνχλ δπν πξνζεγγίζεηο :  

 Σα επζχγξακκα ηκήκαηα είλαη 

ελσκέλα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

πξνθχπηνπλ N/2 επζχγξακκα ηκήκαηα, 

θαζέλα απφ ηα νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ην κέγεζφο ηνπ ή δηαθνξεηηθά, ην κήθνο 

ηνπ θαη ην αξηζηεξφ χςνο ηνπ. Σν δεμηφ 

χςνο θάζε ηκήκαηνο δελ είλαη απαξαίηεην, 

δηφηη κπνξεί εχθνια λα πξνζδηνξηζηεί απφ 

ην αξηζηεξφ χςνο ηνπ επφκελνπ θαηά 

ζεηξά ηκήκαηνο. 

 Σα επζχγξακκα ηκήκαηα είλαη 

ρσξηζκέλα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

πξνθχπηνπλ Ν/3  επζχγξακκα ηκήκαηα, 

θαζέλα απφ ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην κέγεζφο ηνπ, ην αξηζηεξφ θαη ην δεμηφ 

χςνο ηνπ.  

 

 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα αθνινπζείηαη ε δεχηεξε πξνζέγγηζε, δηφηη είλαη 

δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί κηα πξνζεγγηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ κέζσ κηαο 

ιηγφηεξν πνιχπινθεο ζπλάξηεζεο απφ απηήλ ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο, κε απνηέιεζκα 

ηελ ηαρχηεξε αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ.  

Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή φζνλ αθνξά ζηε 

ζπκπίεζε θαη ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια, 

ππνζηεξίδεη γξήγνξνπο αιγφξηζκνπο δηαρείξηζεο ησλ πξνζεγγηζηηθά αλαπαξηζηάκελσλ 

ρξνλνζεηξψλ. Πιενλεθηεί ζην γεγνλφο φηη, εθηφο απφ ηε κεηξηθή ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο, 

είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ επηπιένλ ελδηαθέξνπζεο κεηξηθέο απφζηαζεο, φπσο κεηξηθέο 

απφζηαζεο κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (weighted distance measures), νη 
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νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίδνπλ γξήγνξα ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα, ζπκβάιινπλ ζηελ ηαρχηεξε αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ.  

Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ PLA απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο 

αλαπαξηζηψληαη πιένλ σο επζχγξακκα ηκήκαηα, είηε ελσκέλα είηε ρσξηζκέλα, δελ κπνξνχλ 

λα επξεηεξηνπνηεζνχλ (indexing) κε ηε βνήζεηα πνιπδηάζηαησλ κεζφδσλ πξφζβαζεο, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, ησλ R-Trees. Παξ’ φια απηά, φκσο, είλαη δπλαηή ε ζεηξηαθή αλαδήηεζε, ε 

νπνία ζηελ πεξίπησζε ησλ επζχγξακκσλ ηκεκάησλ απαηηεί ειάρηζην ρξφλν. 

 

 

4.4  PIECEWISE AGGREGATE APPROXIMATION (PAA) 

 

Ο Keogh κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Keogh & Smyth, 1997, Keogh et al., 2000) πξφηεηλε 

έλαλ απνηειεζκαηηθφ αιγφξηζκν ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ ηαρχηεξε αλάθηεζε φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ απφ κεγάινπ κεγέζνπο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο ελ ιφγσ αιγφξηζκνο είλαη 

γλσζηφο σο Piecewise Aggregate Approximation - PAA θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα 

αλαπαξάζηαζεο κηαο ρξνλνζεηξάο κεγέζνπο Ν σο έλα δηάλπζκα κεγέζνπο n, φπνπ ηζρχεη 

n<<N.  

 

Δικόνα 4.1 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ C ΒΑΔΗ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ PAA 

 

Πεγή : Keogh, E., & Smyth, P. (1997). “A Probabilistic Approach to Fast Pattern Matching in 
Time Series Databases”, In Proceedings of the 3

rd
 International Conference of Knowledge 

Discovery and Data Mining, AAAI Press, pp 24-20. 
 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε κέζνδν PAA, δεδνκέλεο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο C κεγέζνπο N, 

φπνπ 1 2, ,.., NC C C C , απνζπψληαη n ίζνπ κεγέζνπο ππναθνινπζίεο κέζσ ελφο sliding 

window κεγέζνπο 
N

w
n

 . Καηά ζπλέπεηα, ην κέγεζνο θάζε ππναθνινπζίαο / PAA ηκήκαηνο 

ηζνχηαη κε 
N

n
. Έπεηηα, ππνινγίδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ ηκεκάησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ζηε 
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ζπλέρεηα θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο C  κεγέζνπο n, φπνπ 1 2, ,.., nC C C C .  

Καηά ζπλέπεηα, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο C  ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ ηχπν  

( 1) 1

N
i

n

i j
N

j i
n

n
C C

N
  

   

,φπνπ Ν είλαη ην αξρηθφ κέγεζνο ηεο ρξνλνζεηξάο C θαη n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δηαλχζκαηνο 

C .  

 

 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, πξφθεηηαη γηα κηα 

κέζνδν ηδηαίηεξα απιή θαη γξήγνξε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηε ζπκπίεζε ησλ αξρηθψλ ρξνλνζεηξψλ. 

Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

κέζνδνο απνκάθξπλζεο ηνπ ζνξχβνπ απφ 

ηηο κε επεμεξγαζκέλεο ηηκέο. Αθφκε, ζε 

αληίζεζε κε ηηο κεζφδνπο πξνζεγγηζηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ έσο ηψξα, είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ PΑA ζε 

ρξνλνζεηξέο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ελψ 

παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή 

νπνηαζδήπνηε Minkνwski κεηξηθήο 

απφζηαζεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δπθιείδεηαο απφζηαζεο κε ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ φκνησλ 

ρξνλνζεηξψλ. Βέβαηα, έλα πξάγκα ζην 

νπνίν αμίδεη λα δνζεί πξνζνρή πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ PΑA είλαη ε 

θαηάιιειε επηινγή ηνπ ηειηθνχ κεγέζνπο n 

ηνπ δηαλχζκαηνο C  : ην αξρηθφ κέγεζνο N 

ηεο ρξνλνζεηξάο C απαηηείηαη λα είλαη 

αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ ηειηθνχ 

κεγέζνπο n ηνπ δηαλχζκαηνο C , ψζηε ην 

κήθνο θάζε ηκήκαηνο πνπ πξνθχπηεη λα 

είλαη αθέξαηνο αξηζκφο.  
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4.5  ADAPTIVE PIECEWISE CONSTANT APPROXIMATION (APCA) 

 

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο κεζφδνπ APCA είλαη 

φκνηα κε απηή ηεο κεζφδνπ ΡΑΑ κε ηε 

δηαθνξά φηη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ δελ έρνπλ ίδην, ζηαζεξφ 

κήθνο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο κεγέζε. χκθσλα, 

ινηπφλ, κε ηνπο Keogh θαη Pazzani (2000), 

κηα ρξνλνζεηξά αξρηθνχ κεγέζνπο N 

αλαπαξίζηαηαη σο έλα δηάλπζκα κεγέζνπο 

n, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δελ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ PAA, αιιά δεχγε 

ηηκψλ <cvi, cri>, φπνπ i παίξλεη ηηκέο απφ 1 

έσο n. Ζ πξψηε ηηκή ηνπ δεχγνπο 

αληηζηνηρεί ζην κέζν φξν ηνπ αληίζηνηρνπ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο, ελψ ε δεχηεξε 

ηηκή δειψλεη ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο. Απηφ 

απνηειεί θαη ην θχξην κεηνλέθηεκα ηεο 

κεζφδνπ APCA. Δμ’ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο, 

ινηπφλ, φηη άιινη ζπληειεζηέο ησλ δεπγψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ζηελ ηηκή ησλ 

ηκεκάησλ θαη άιινη ζην κέγεζνο απηψλ, 

δελ είλαη δπλαηφλ ε πξνζεγγηζηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ βάζεη 

απηήο ηεο ηερληθήο λα επξεηεξηνπνηεζεί 

(indexing). 

 

Παξφκνηα κε ηε κέζνδν PAA, ε κέζνδνο APCA κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ρξνλνζεηξέο 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ελψ παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 

Minkνwski κεηξηθήο απφζηαζεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δπθιείδεηαο απφζηαζεο κε 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. Μάιηζηα, έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε ζηελ απφθξηζε ζε εξσηήκαηα αλάθηεζεο 

κε αθξίβεηα θαη αθφκα πην γξήγνξε ζηελ απφθξηζε ζε πξνζεγγηζηηθά εξσηήκαηα αλάθηεζεο. 

Απηή ε ηαρχηεηα νθείιεηαη ζην γξήγνξν ππνινγηζκφ ησλ δεπγψλ <ci,ri>, παξά ηε ζρεηηθή 

πνιππινθφηεηα απηνχ ηνπ ππνινγηζκνχ.  
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4.6 ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΩΝ ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΣΑΔΩΝ 

  

πκπεξαζκαηηθά, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4.2, ε κέζνδνο κείσζεο 

δηαζηάζεσλ SVD είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. Καζψο απμάλνληαη ην κέγεζνο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδεηαη θαη ην κέγεζνο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, απαηηείηαη πνιχο 

ρξφλνο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ κε κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο θαη ηελ 

επξεηεξηνπνίεζή ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SVD ζε κεγάιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε απνδνηηθή. Οη κέζνδνη DFT, DWT θαη APCA απαηηνχλ ιηγφηεξν ρξφλν 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν SVD, φκσο, θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

θαζψο απμάλεηαη ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο, απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο 

γηα ηελ επεμεξγαζία απηήο. Αληηζέησο, ε κέζνδνο PAA παξνπζηάδεηαη ε πιένλ απνδνηηθή, εθ’ 

φζνλ απαηηεί ζπγθξηηηθά ειάρηζην ρξφλν γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ πξνο αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε απηψλ κε κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο, αθφκα θαη φηαλ ην 

κέγεζνο ησλ ρξνλνζεηξψλ ηζνχηαη κε 1GB!  

 

 

Δικόνα 4.2 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΜΔΘΟΓΩΝ ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΣΑΔΩΝ  

                  ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ 

 

 

Πεγή : Keogh, E,. Chakrabarti, K,. Pazzani, M., Mehrotra (2000). “Dimensionality Reduction 
For Fast Similarity Search in Large Time Series Databases”, Journal of Knowledge and 
Information Systems, pp 263-286. 
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Όζνλ αθνξά ζην CPU θφζηνο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, νη 

κέζνδνη κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ. ε αληίζεζε κε ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε, ε 

επξεηεξηνπνίεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ 

DFT, DWT, PAA θαη APCA, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

αλάθηεζεο φκνησλ ρξνλνζεηξψλ. Μάιηζηα, ε κέζνδνο APCA επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε 

ρξνλνζεηξψλ ζε ειάρηζην ρξφλν, αθφκα θαη εάλ νη δηαζηάζεηο ησλ πξνο αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ ππνζηνχλ ζεκαληηθή κείσζε. 

 

 

Δικόνα 4.3 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΚΣΖΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΩΝ  

 

Πεγή : Keogh, E,. Chakrabarti, K,. Pazzani, M., Mehrotra (2000). “Dimensionality Reduction 
For Fast Similarity Search in Large Time Series Databases”, Journal of Knowledge and 
Information Systems, pp 263-286. 
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4.7  SYMBOLIC AGGREGATE APPROXIMATION (SAX) 

 

 

Ζ κέζνδνο SAX απνηειεί ηελ πξψηε 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζπκβνιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ. Ζ 

βαζηθή ηδέα, ζηελ νπνία ζηήξημαλ ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο νη Lin θαη Keogh (Lin et 

al., 2002 & 2003), είλαη λα αλαπαξαζηαζεί 

κηα ρξνλνζεηξά, κεγάινπ κεγέζνπο κε 

ζπλερείο ηηκέο σο κηα αθνινπζία πνιχ 

ιηγφηεξσλ, δηαθξηηψλ ζπκβφισλ. Σα 

ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

είλαη ραξαθηήξεο, φπσο a,b,c.., φκσο, είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αθέξαηνη 

αξηζκνί , 1,2,3.. . Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, 

νη ηηκέο είλαη δηαθξηηέο. Υάξε, ινηπφλ, ζηε 

δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ, 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ιίγνπο ζε 

αξηζκφ δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο, 

επηηπγράλεηαη ε νπζηαζηηθή κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ 

εμεηάδνληαη. 

 

Ζ κέζνδνο SΑΥ βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηε κέζνδν PΑA (Piecewise Aggregate 

Approximation). Γεδνκέλεο, ινηπφλ, κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, φπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο 

νη πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξέο C, νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο Ν, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ PAΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θάζε ρξνλνζεηξά C, αξρηθνχ 

κεγέζνπο Ν, αλαπαξίζηαηαη σο έλα δηάλπζκα C  κεγέζνπο n, φπνπ ηζρχεη n<<N. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο ζε n ππναθνινπζίεο / 

ηκήκαηα κεγέζνπο 
N

w
n

 , ησλ νπνίσλ ν κέζνο φξνο απνηειεί ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ 

δηαλχζκαηνο C  πνπ πξνθχπηεη. Καηά ζπλέπεηα, νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλχζκαηνο C  

ηζνχληαη κε   

( 1) 1

N
i

n

i j
N

j i
k

n
x c

N
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,φπνπ Ν είλαη ην αξρηθφ κέγεζνο ηεο ρξνλνζεηξάο C θαη n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δηαλχζκαηνο 

C . 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή αμίδεη λα δνζεί ζην γεγνλφο φηη, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ PAA, 

θξίλεηαη απαξαίηεην νη αξρηθέο, πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξέο λα ππνζηνχλ κηα κνξθή 

θαλνληθνπνίεζεο, ψζηε λα έρνπλ θαηαλνκή ίζε κε κεδέλ θαη ηππηθή απφθιηζε ίζε κε 1, Ν(0,1). 

ε απηή ηε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη θαη ε κεγάιεο ζεκαζίαο, φπσο ζα απνδεηρζεί παξαθάησ, 

παξαδνρή φηη ε θακπχιε πνπ αλαπαξηζηά ηελ θαλνληθνπνηεκέλε πιένλ αξρηθή ρξνλνζεηξά 

αθνινπζεί ηε Gaussian θαηαλνκή.  

 

Δικόνα 4.4 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ Ω ΤΜΒΟΛΟΔΗΡΑ ΒΑΔΗ SAX 

 

Πεγή : Lin, J., Keogh, E., Lonardi, S. Chiu, B. (2003). “A Symbolic Representation of Time 

Series, with Implications for Streaming Algorithms”, In Proceedings of the 8
th
 ACM SIGMOD 

Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery, San Diego, CA, 
June 13. 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΤΜΒΟΛΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ SAX 

C : ε ρξνλνζεηξά C=c1,c2,.., cN 

Ν : ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο C 

C : Piecewise Aggregate Approximation of time series 1 2, ,.., nC C C C  

n : ην πιήζνο ησλ PAA ηκεκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ αξρηθή ρξνλνζεηξά C 

w : ην κέγεζνο ησλ ηκεκάησλ θαηά PAA, ην νπνίν ηζνχηαη κε 
N

n
. 

α : ην πιήζνο ησλ ζπκβφισλ 

Πεγή: Lin, J., Keogh, E., Lonardi, S. Chiu, B. (2003). “A Symbolic Representation of Time 

Series, with Implications for Streaming Algorithms”, In Proceedings of the 8
th
 ACM 

SIGMOD Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery, San 
Diego, CA, June 13. 
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Μέρξη απηφ ην ζεκείν, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλερψλ, 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηεο εθάζηνηε ρξνλνζεηξάο C κε ιηγφηεξεο ηηκέο, νη νπνίεο, φκσο, 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζπλερείο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα επηηεπρζεί ε δηαθξηηνπνίεζε ησλ 

ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο, ειέγρεηαη, ζηε ζπλέρεηα, ε ηηκή θάζε ζηνηρείνπ ηνπ δηαλχζκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη, ή δηαθνξεηηθά, ν κέζνο φξνο θάζε PAA ηκήκαηνο ηεο ρξνλνζεηξάο, ψζηε λα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη κε δηαθξηηέο ηηκέο κε ην αληίζηνηρν, δηαθξηηφ ζχκβνιν – ραξαθηήξα. Απηή 

ε δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηνλ νξηζκφ ησλ δηαζηεκάησλ ηηκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

δηαθξηηφ ραξαθηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σα άθξα ησλ δηαζηεκάησλ απηψλ νλνκάδνληαη 

breakpoints θαη απνηεινχλ κηα ιίζηα αξηζκψλ β1, β2.., βα-1 , φπνπ ηζρχεη β1< β2<...<βα-1 θαη α 

είλαη ην πιήζνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX. 

Σα breakpoints αληηζηνηρνχλ ζε εθείλα ηα ζεκεία ηα νπνία δηαηξνχλ ηελ θακπχιε ηεο 

Gaussian θαηαλνκήο, πνπ αλαπαξηζηά ηελ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξά, ζε ηφζεο πεξηνρέο 

φζα είλαη ηα δηαθξηηά ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε 

ραξαθηήξαο λα έρεη ίζε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζηε δηαθξηηή ρξνλνζεηξά πνπ ζα πξνθχςεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε κεηαμχ ησλ ηηκψλ βi  θαη βi+1  είλαη ίζε 

κε 
1

a
. Καηά ζπλέπεηα, φινη νη ραξαθηήξεο έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζηε 

ζπκβνινζεηξά πνπ ζα πξνθχςεη, ίζε κε 
1

a
. (Σα β0 θαη βα νξίδνληαη ζην -  θαη ζην + , 

αληίζηνηρα.) 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ πίλαθα ησλ breakpoints, θαη αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ 

ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX, νη κέζνη φξνη 

κηθξφηεξνη ηνπ κηθξφηεξνπ breakpoint β1 αληηθαζίζηαληαη κε ην ραξαθηήξα a, νη κέζνη φξνη 

κεγαιχηεξνη ηνπ β1 θαη κηθξφηεξνη ηνπ β2 αληηθαζίζηαληαη κε ην ραξαθηήξα b, θ.ν.θ. . Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο C σο αθνινπζία δηαθξηηψλ 

ζπκβφισλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ίζε πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Ζ ζπκβνινζεηξά πνπ 

πξνθχπηεη ζπρλά αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν λέξη (word).  
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Δικόνα 4.5  ΠΗΝΑΚΑ ΣΩΝ BREAKPOINTS 

 

Πεγή: Lin, J., Keogh, E., Lonardi, S. Chiu, B. (2003). “A Symbolic Representation of Time 

Series, with Implications for Streaming Algorithms”, In Proceedings of the 8
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June 13. 
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4.7.1  ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ SAX 

 

Ζ κέζνδνο SAX δελ απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ Αληηζέησο, πξνεγήζεθαλ αξθεηέο ηερληθέο, νη νπνίεο, φκσο, παξνπζίαδαλ ηξία 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα : 

 νη δηαζηάζεηο ησλ ζπκβνιηθά αλαπαξηζηάκελσλ ρξνλνζεηξψλ παξέκελαλ ίδηεο κε ηελ 

αξρηθή ηνπο δηάζηαζε, γεγνλφο ην νπνίν δπζρέξαηλε θαη πην πνιχ εκπφδηδε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ηε γξήγνξε αλάθηεζε 

φκνησλ ρξνλνζεηξψλ,   

 νη κεηξηθέο απφζηαζεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαλ ζηα ζπκβνιηθά πιένλ δεδνκέλα, 

παξείραλ απνηειέζκαηα πνπ απέθιηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απνζηάζεηο ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, 

 νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ σο αθνινπζίεο 

δηαθξηηψλ ζπκβφισλ – ραξαθηήξσλ πξνυπέζεηαλ ηελ αξρηθή πξφζβαζε ζε φια ηα 

ζηηγκηφηππα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ σο streaming data. 

 

Λακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ κεζφδσλ 

ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη Keogh θαη Lin (Lin et al., 2003) πξφηεηλαλ 

ηε κέζνδν SAX, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηελ 

πξψηε, απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο.  

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ SAX, πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ, είλαη φηη επηηπγράλεη ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ (dimensionality reduction) ησλ 

ρξνλνζεηξψλ κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπλερψλ ηηκψλ κε δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο, 

γεγνλφο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε γξήγνξε αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ απφ κηα 

κεγάινπ κεγέζνπο βάζε δεδνκέλσλ, δηφηη ν αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ πνπ νθείινπλ λα γίλνπλ 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ δπν ρξνλνζεηξψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο.  

Δπίζεο, ζηα λέα, δηαθξηηά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ 

πνιιαπιέο κεηξηθέο απφζηαζεο, φπσο είλαη νη κεηξηθέο απφζηαζεο Minkowski (απφζηαζε 

Manhattan, Δπθιείδεηα απφζηαζε) θαη ε κεηξηθή Dynamic Time Warping (DTW), βάζεη ησλ 

νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηεί κηα ζπλάξηεζε πνπ κπνξεί λα ππνινγίδεη κε πην εχθνιν 

ηξφπν κηα πξνζεγγηζηηθή ηηκή ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ, κηθξφηεξε ή ην πνιχ 

ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε (lower bounding). Καηά ζπλέπεηα, κεηψλεηαη ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ππνινγηζκψλ ηεο απφζηαζεο, κε απνηέιεζκα ε 

επξεηεξηνπνίεζε (indexing) ησλ ρξνλνζεηξψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε γξακκηθφ ρξφλν θαη ε 

αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ λα επηηαρχλεηαη ζεκαληηθά.  

Αθφκε, φπσο κπνξεί εχθνια λα δηαπηζηψζεη θαλείο απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ 

SAX, είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο. Δθαξκφδεηαη γηα νπνηνδήπνηε 

κέγεζνο ρξνλνζεηξψλ, ελψ παξάιιεια, νη απαηηήζεηο ζε ρσξεηηθφηεηα κλήκεο θαη ζηνπο 



 

 77 

ππφινηπνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο, ζε αληίζεζε κε ηηο κεζφδνπο DFT 

θαη DWT, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, ε κέζνδνο SAX είλαη απνιχησο 

ζπγθξίζηκε κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο, φπσο DFT, SVD, DWT, θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο 

ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνζεηξψλ, 

φπσο π.ρ. clustering, classification, αλάθηεζε φκνησλ ρξνλνζεηξψλ, είλαη ην ίδην, ίζσο θαη 

πεξηζζφηεξν, αμηφπηζηα θαη αθξηβή. Αθφκε, φπσο έρεη απνδεηρζεί, απνηειεί ηνλ θαιχηεξν θαη 

απνδνηηθφηεξν αιγφξηζκν γηα ηελ αλίρλεπζε κε αλακελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ (anomaly 

detection), θαζψο επίζεο, απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ζρεδφλ ησλ αιγνξίζκσλ 

εληνπηζκνχ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχνληαη (motif discovery). 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δηαδηθαζίεο αλίρλεπζεο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη κε 

αλακελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ εθαξκφδνληαη ζε δηαθξηηά δεδνκέλα.  

ε φια ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηερληθψλ πνπ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε δεδνκέλα θεηκέλνπ. Λφγσ ηνπ φηη ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ SAX αθνξά ζε 

αθνινπζίεο ραξαθηήξσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ επηπιένλ, ήδε ππάξρνπζεο κεηξηθέο απφζηαζεο, νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή 

ζε αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο.  

Σέινο, έλα εμ’ ίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ SAX απνηειεί ην γεγνλφο φηη, εθ’ 

φζνλ ε εθαξκνγή απηήο δελ πξνυπνζέηεη ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδεη ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρξνλνζεηξψλ σο streaming 

data. 

 

 

4.7.2  ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ SAX 

 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ πεηζηήξην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ SAX. Παξ’ 

φια απηά, φκσο, ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία κεηνλεθηεί.  

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX απαηηείηαη ε 

ξχζκηζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ην πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ ζπκβφισλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε κεηαηξνπή κηαο ρξνλνζεηξάο ζε αθνινπζία ραξαθηήξσλ θαη 

ην ηειηθφ κέγεζνο ηεο ζπκβνινζεηξάο. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο νπνησλδήπνηε 

ηηκψλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή. Όκσο, ην 

γεγνλφο απηφ απνηειεί ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, δηφηη, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα 

θαιχηεξα θαη πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX πνιιέο 

θνξέο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο παξακέηξσλ, ψζηε λα επηιεγνχλ αλά πεξίπησζε νη 

θαηαιιειφηεξεο ηηκέο. Γεληθφηεξα, είζηζηαη ην πιήζνο ησλ ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα 

είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 2 θαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 10. Βέβαηα, ε ρξήζε δπν κφλν 

ζπκβφισλ δε ζπλίζηαηαη, δηφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη 
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φκνην κε απηφ ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ηηκψλ ζε δπν θαηαζηάζεηο (0 ή 1, True ή False). 

Όπσο έρεη απνδεηρζεί, ν κεγαιχηεξνο βαζκφο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ επηηπγράλεηαη 

ζηελ πεξίπησζε επηινγήο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβφισλ a κεηαμχ 5 θαη 8.  

Έλα δεχηεξν, εμ’ ίζνπ ζεκαληηθφ, κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη, 

ιφγσ ηνπ φηη θξηηήξην ηεο δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ζπλερψλ ηηκψλ ησλ αξρηθψλ ρξνλνζεηξψλ 

απνηειεί ν κέζνο φξνο ησλ ππναθνινπζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ PAA, είλαη δπλαηφ λα απαιεηθζνχλ θάπνηεο απφηνκεο αιιαγέο – απμνκεηψζεηο ζηηο 

ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αξρηθψλ ρξνλνζεηξψλ. Όκσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηέο νη 

απφηνκεο αιιαγέο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ρξνλνζεηξέο πνπ αλαπαξηζηνχλ δεδνκέλα 

νηθνλνκηθήο θχζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκεία εμαηξεηηθήο αχμεζεο ή κείσζεο ησλ ηηκψλ, 

ζεκεία ηα νπνία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαηά ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα απφθξπςεο ζεκαληηθψλ απμνκεηψζεσλ ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ, έρεη πξνηαζεί κηα βειηησκέλε κέζνδνο ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ, ε νπνία βαζίδεηαη θαη’ εμνρήλ ζηε κέζνδν SAX θαη νλνκάδεηαη Extended SAX.  

 

 

4.8  EXTENDED SAX  

 

Ζ κέζνδνο Extended SAX βαζίδεηαη θαη’ εμνρήλ ζηε θηινζνθία ηεο κεζφδνπ SAX 

(Battuguldur et al., 2006). Πξφθεηηαη γηα κηα βειηησκέλε κέζνδν ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ ρξνλνζεηξψλ κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπλερψλ ηηκψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ είλαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, ζηε κέζνδν Extended SAX, εθηφο απφ ην κέζν φξν θάζε 

ππναθνινπζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέζνδν PAA, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε κέγηζηε θαη ε 

ειάρηζηε ηηκή θάζε ππναθνινπζίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θάζε ππναθνινπζία λα 

αλαπαξίζηαηαη σο κηα ηξηάδα δηαθξηηψλ ζπκβφισλ, ζε αληίζεζε κε ηε κέζνδν SAX, φπνπ 

θάζε ππναθνινπζία αληηζηνηρεί ζε έλα κφλν ζχκβνιν. πλεπψο, ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ 

Extended SAX είλαη κηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ ηεο κνξθήο <ραξαθηήξαο1
1
, ραξαθηήξαο2

1
, 

ραξαθηήξαο3
1
, ραξαθηήξαο1

2
, ραξαθηήξαο2

2
, ραξαθηήξαο3

2
, …, ραξαθηήξαο1

n
, ραξαθηήξαο2

n
, 

ραξαθηήξαο3
n
>, φπνπ ν ραξαθηήξαο1

i
 αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο i ππναθνινπζίαο, ν 

ραξαθηήξαο2
i
 αληηζηνηρεί ζηε κέζε ηηκή ηεο i ππναθνινπζίαο θαη o ραξαθηήξαο3

i
 αληηζηνηρεί 

ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο i ππναθνινπζίαο. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, ε αθνινπζία ραξαθηήξσλ πνπ πξνθχπηεη 

εθαξκφδνληαο ηε βειηησκέλε κέζνδν Extended SAX είλαη ηξηπιάζηα ζε κέγεζνο απφ απηή 

πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ SAX. Σν κεηνλέθηεκα, φκσο, απηφ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο ηήξεζεο ηεο ηάζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αξρηθψλ ρξνλνζεηξψλ θαη επνκέλσο, ηεο κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Δικόνα 4.7 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ C Ω ΤΜΒΟΛΟΔΗΡΑ CFCBFD  

       ΒΑΔΗ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ SAX  

 

Πεγή: Battuguldur L., Yu S., Kyoji K., (2006). Extended SAX: “Extension of Symbolic 
Aggregate Approximation for Financial Time Series Data Representation”. 
 

Δικόνα 4.8 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΔΗΡΑ C Ω ΤΜΒΟΛΟΔΗΡΑ  

                   ACFFDFFCAABFFFFDCA ΒΑΔΗ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ EXTENDED SAX 

 

Πεγή: Battuguldur L., Yu S., Kyoji K., (2006). Extended SAX: “Extension of Symbolic 
Aggregate Approximation for Financial Time Series Data Representation”. 
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Κεθάλαιο 5

ο
 

 

 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ WEKA –  

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΦΗΛΣΡΩΝ ΠΡΟ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

 

 

5.1  WEKA 

 

Σν WEKA αθνξά ζε έλα παθέην ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζθαηξηθά ηε δηαδηθαζία 

εμφξπμεο γλψζεο (data mining). Σν φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ Waikato 

Environment for Knowledge Analysis θαη έρεη αλαπηπρζεί απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Waikato 

ζηε Νέα Εειαλδία (University of Waikato). Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη θαη έλαο 

παξαιιειηζκφο ηνπ ελ ιφγσ παθέηνπ ινγηζκηθνχ κε έλα πνπιί, ην νπνίν νλνκάδεηαη weka θαη 

ζπλαληάηαη κφλν ζηα λεζηά ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πνπιί, ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα πεηάμεη, παξ’ φια απηά, ην δηαθξίλεη ην ηδηαίηεξα αλήζπρν θαη εξεπλεηηθφ ηνπ πλεχκα. Όζνλ 

αθνξά ζηελ πεγή απφ φπνπ κπνξεί λα ην απνθηήζεη θαλείο, είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηνρψξν 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka θαη ππνζηεξίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε ζρεδφλ πιαηθφξκα 

(Unix, Windows, Macintosh O.S.). Ο θψδηθάο ηνπ είλαη γξακκέλνο ζε αληηθεηκελνζηξαθή 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA θαη αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία θιάζεσλ.  

Σν WEKA δηαζέηεη ρξήζηκεο κεζφδνπο επηινγήο ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη απνδνηηθέο ηερληθέο πξν-επεμεξγαζίαο απηψλ (preprocessing tools). Δπίζεο, δηαζέηεη κηα 

ζπιινγή αιγνξίζκσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα ζε έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο απηψλ θαη ελ ηέιεη, ηελ επίηεπμε 

ησλ θπξηφηεξσλ εξγαζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο, φπσο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

(classification), ηελ νκαδνπνίεζε (clustering) θαη ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ ζπζρέηηζεο 

(association rules). Αθφκε, ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη θαη 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ζηαηηζηηθά κέζα, αιιά θαη κε νπηηθά κέζα 

(visualization), γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εθαξκφζεη πνιιαπιέο 

κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη παξάιιειεο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε 

λα επηιέμεη ηελ θαηαιιειφηεξε ζε θάζε πεξίπησζε κέζνδν αλάιπζεο.  

πκπεξαζκαηηθά, ην WEKA απνηειεί έλα παθέην ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη φια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο, απφ ηελ εηζαγσγή θαη επηινγή ησλ πξνο 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ έσο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, μερσξίδεη απφ 

ηα ππφινηπα, ίδηαο θαηεγνξίαο παθέηα ινγηζκηθνχ γηα δπν θχξηνπο ιφγνπο : 

 Πξψηνλ, βαζίδεηαη ζε θψδηθα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ (open-source code), 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε ην επηζπκεί λα έρεη πξφζβαζε, 

θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ήδε ππάξρνληα θψδηθα, βειηηζηνπνηψληαο 

ηνπο πινπνηεκέλνπο αιγφξηζκνπο ή αθφκα, πξνζζέηνληαο λένπο, κε 

απνηέιεζκα ηε ζπλερή αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. 

 Γεχηεξνλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ πνιππφζεηε γλψζε ρσξίο λα γξάςεη νχηε 

κηα γξακκή θψδηθα. Απηφ νθείιεηαη ζην ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 

πεξηβάιινλ ηνπ WEKA. 

 

 

5.1.1  Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ WEKA 

 

Ο θψδηθαο ηνπ WEKA απνηειείηαη απφ πνιιά, κηθξνχ κεγέζνπο πξνγξάκκαηα γξακκέλα 

ζε αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA, θαζέλα απφ ηα νπνία πινπνηείηαη σο 

κηα θιάζε. Κάζε θιάζε αθνξά ζε κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ κε ηδηφηεηεο θαη κεζφδνπο, νη 

νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Οη θιάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο 

αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία θαη νξγαλψλνληαη ζε Packages, θαζέλα απφ ηα νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή απφ ζπζρεηηδφκελεο θιάζεηο. ην on-line documentation ηνπ 

ινγηζκηθνχ δηαηίζεληαη ιεπηνκεξείο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ 

θψδηθα. Γεληθά, ηα θπξηφηεξα Packages είλαη ηα αθφινπζα : 

 

 Weka.core.package 

Απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπ θψδηθα ηνπ WEKA, φπνπ πινπνηνχληαη ζεκαληηθά 

Interfaces θαη Classes. Σα Interfaces είλαη φκνηα κε ηηο θιάζεηο, κε ηε δηαθνξά φηη νη κέζνδνη 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο δελ πινπνηνχληαη ζηα Interfaces, αιιά ζηηο απφγνλεο θιάζεηο. Έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Interfaces είλαη ην OptionHandler Interface, ην νπνίν νξίδεη ηηο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ παξακέηξσλ (options) πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξίζκσλ. Δπίζεο, νη θπξηφηεξεο θιάζεηο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε απηφ ην 

package θαη ζε απηέο βαζίδεηαη ε πινπνίεζε ζρεδφλ φινπ ηνπ θψδηθα ηνπ WEKA, είλαη νη 

εμήο : Attribute, Instance θαη Instances, νη νπνίεο νξίδνπλ ηηο θιάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ - 

γλσξηζκάησλ, ησλ ζηηγκηφηππσλ θαη ηνπ πξνο επεμεξγαζία ζπλφινπ δεδνκέλσλ, αληίζηνηρα. 
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 Weka.filters.package 

ε απηφ ην package βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη φινη νη δηαζέζηκνη αιγφξηζκνη πξν-

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (filters). Ζ θιάζε Filter νξίδεη ηε γεληθή δνκή ησλ θιάζεσλ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αιγνξίζκσλ θηιηξαξίζκαηνο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία, εκπινπηίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν package κε πέληε επηπιένλ θιάζεηο – θίιηξα πξν-

επεμεξγαζίαο, φπσο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Weka.classifiers.package 

Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θιάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ θαηεγνξηνπνίεζεο 

θαη πξφβιεςεο κειινληηθψλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ (Classifiers). 

 

 Weka.associations.package 

Πεξηιακβάλνληαη νη θιάζεηο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο αιγφξηζκνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαλφλσλ ζπζρέηηζεο (Association Rule algorithms). 

 

 Weka.clusterers.package 

Πεξηέρνληαη νη θιάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε αιγφξηζκνπο νκαδνπνίεζεο ησλ πξνο 

αλάιπζε δεδνκέλσλ (Clusterers). 

  

 

5.1.2  ΥΡΖΖ ΣΟΤ WEKA 

 

5.1.2.1  WEKA INTERFACES  

 

Σν WEKA, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ έθδνζε 3.5.6, δηαζέηεη ηέζζεξηο δηεπαθέο - 

Interfaces. Ο ρξήζηεο εθηειψληαο ηελ εθαξκνγή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο γηα λα ζπλερίζεη ηε ρξήζε ηνπ. 

 

 Explorer 

Απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ζηνπο ρξήζηεο Interface. Πξφθεηηαη γηα κηα γξαθηθή δηεπαθή, 

φπνπ ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο επηινγέο κέζσ κελνχ. Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ ελ 

ιφγσ Interface είλαη φηη, θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, φιεο νη 

πιεξνθνξίεο θξαηνχληαη ζηελ θχξηα κλήκε, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά κε απνδνηηθφ γηα 

κεγάινπ κεγέζνπο ζχλνια δεδνκέλσλ. Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ, 

πινπνηεκέλσλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή. 

 

 Knowledge flow 

Απνηειεί, επίζεο, γξαθηθή δηεπαθή, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη 

κε γξαθηθφ πιένλ ηξφπν ηε δηαδηθαζία  εμφξπμεο  γλψζεο ηνπνζεηψληαο  „θνπηηά‟   ζην layout 

 



 

 89 

ηεο αληίζηνηρεο νζφλεο, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ 

(data sources), ηηο κεζφδνπο πξν-επεμεξγαζίαο (preprocessing tools) θαη ηνπο αιγφξηζκνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο δηαδηθαζίαο (learning 

algorithms), θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

(evaluation methods & visualization modules). 

 

 

  

 Experimenter 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε γξαθηθή δηεπαθή ηνπ WEKA, ε νπνία, πνιιέο θνξέο, 

ρξεζηκνπνηείηαη αιιειεπηδξαζηηθά κε ηνλ Explorer. Σν ζπγθεθξηκέλν Interface επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα απηνκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ελφο θίιηξνπ πξν-επεμεξγαζίαο (filter) ή 

αθφκα, ελφο ηαμηλνκεηή (classifier) ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, ζέηνληαο θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο απηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζεη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, λα ηα ζπγθξίλεη θαη λα ειέγμεη, 

γηα παξάδεηγκα, πνηεο ηηκέο παξακέηξσλ είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

 

 Command – line Interface (Simple CLI) 

ε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα Interfaces ηνπ WEKA, ην Command – line Interface δε 

δηαζέηεη γξαθηθφ πεξηβάιινλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο γλψζεο κέζσ θαηάιιεισλ πξνγξακκαηηζηηθψλ εληνιψλ. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

γηα ηε ρξήζε απηνχ, απαηηνχληαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ.   
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5.1.2.2  EXPLORER INTERFACE 

 

Ζ δηεπαθή Explorer ηνπ WEKA απνηειείηαη απφ 6 θαξηέιεο – Tabs.  

 Preprocess: Απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο. 

Μέζσ απηήο ηεο θαξηέιαο πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή θαη ε επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ, θαζψο επίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

αιγνξίζκσλ πξν-επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (FIlters).  

 

 

  Σν WEKA έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί ηα πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλα είηε απφ ζεηξηαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ είηε απφ αξρεία, ηα νπνία γηα λα γίλνπλ απνδεθηά θαη λα νινθιεξσζεί ε 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, πξέπεη λα έρνπλ ηε δνκή ελφο Attribute 

Relation File Format (ARFF format). Πξφθεηηαη γηα έλα flat file κε ζπγθεθξηκέλε δνκή, φπσο 

απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ ε αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ - 

πεγήο δεδνκέλσλ δελ είλαη εθηθηή, ην WEKA δηαζέηεη νξηζκέλνπο αιγφξηζκνπο - converters 

(weka.core.converters), νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ αλάγλσζε αξρείσλ άιινπ ηχπνπ. Έλαο 

ηέηνηνο αιγφξηζκνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη εμ’ νξηζκνχ, είλαη ν CSVLoader (comma-

separated values) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε δεδνκέλσλ ρσξηζκέλσλ κεηαμχ ηνπο 

κε θφκκαηα.  
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Δθ΄ φζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζαγσγή ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ, ζην ηκήκα 

Current Relation πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνο επεμεξγαζία αξρείν, φπσο ην 

φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηγκηφηππσλ θαη ησλ γλσξηζκάησλ πνπ δηαζέηεη, ελψ 

ζην ηκήκα Selected Attribute αλαγξάθνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην επηιεγκέλν 

γλψξηζκα, φπσο ην φλνκά ηνπ, ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη (nominal ή numeric) αλάινγα 

κε ηε θχζε ησλ ηηκψλ ηνπ, ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ, ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ ηηκψλ ηνπ, ην πιήζνο ησλ άγλσζησλ ηηκψλ, ην πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ ηηκψλ.  

ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο επηινγήο Choose, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ελφο θίιηξνπ 

πξν-επεμεξγαζίαο. Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ επηιεγκέλνπ θίιηξνπ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ηηκέο απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζεη θαηά ηε βνχιεζή ηνπ.  
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πκπεξαζκαηηθά, ε θαξηέια Preprocess είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη ζε απηφ ην 

ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη θαη νινθιεξψλεηαη ην θχξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο 

γλψζεο, απηφ ηεο επηινγήο θαη πξν-επεμεξγαζίαο ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ.  

 

 Αλάινγα κε ην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο, επηιέγεηαη κηα 

απφ ηηο επφκελεο θαξηέιεο Classify, Cluster, Associate, Select attributes, απφ φπνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εθαξκφζεη αληίζηνηρνπο αιγφξηζκνπο.  

 Σέινο, ε θαξηέια Visualize παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, γηαηί κέζσ απηήο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε νπηηθά 

κέζα, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ην ρξήζηε λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα, 

ψζηε λα απνθηήζεη ηελ πνιππφζεηε γλψζε.  

 

 

5.1.3  ARFF FORMAT 
 

Έλα αξρείν ππφ ηε κνξθή ARFF format αθνξά ζε έλα flat file, φπνπ ηα δεδνκέλα είλαη 

νξγαλσκέλα ζε γξακκέο θαη ζηήιεο. Κάζε εγγξαθή - γξακκή απνηειεί έλα ζηιγμιόηςπο - 

instance θαη θάζε ζηήιε αλαθέξεηαη ζε έλα σαπακηηπιζηικό γνώπιζμα - attribute. Κάζε 

ζηηγκηφηππν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ην αληίζηνηρν γλψξηζκα, νη 

νπνίεο είλαη ρσξηζκέλεο κεηαμχ ηνπο κε θφκκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε ηηκή 

ελφο γλσξίζκαηνο, αλαπαξίζηαηαη κε εξσηεκαηηθφ ?. Σα ζηηγκηφηππα ζεσξνχληαη αλεμάξηεηα 

ην έλα απφ ην άιιν θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο δελ έρεη ζεκαζία, γεγνλφο 

πνπ δελ ηζρχεη, φκσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ γλσξηζκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ ηνπο.  

Ζ δνκή ελφο ARFF format αξρείνπ είλαη δεδνκέλε θαη ζαθψο θαζνξηζκέλε. Οη 

πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη ππφ ηελ παξνπζία ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ tabs κε ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά. Αξρηθά, αλαγξάθεηαη ην tab @relation, έπεηηα απφ ην νπνίν δειψλεηαη ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ. 

@relation  φλνκα αξρείνπ 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη δηαδνρηθά ηα νλφκαηα ησλ γλσξηζκάησλ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ελφο αξηζκεηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ (numeric), ην 

νπνίν κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή, αξηζκεηηθή ηηκή, ε δήισζε γίλεηαη κε ην 

φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ λα έπεηαη ηνπ tab @attribute θαη ζηε ζπλέρεηα, λα δίλεηαη ν 

ραξαθηεξηζκφο numeric.  

@attribute  ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ1  numeric 

@attribute  ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ2  numeric 

… 

ηελ πεξίπησζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ, ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο είλαη δηαθξηηέο (nominal ή 

δηαθνξεηηθά, categorical), ε δήισζε γίλεηαη κε ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ λα έπεηαη ηνπ 

tab @attribute θαη ζηε ζπλέρεηα, λα δειψλνληαη νη δηαθξηηέο ηηκέο απηνχ κέζα ζε άγθηζηξα {}. 

@attribute  ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ1   {ηηκή1, ηηκή2,..} 
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@attribute  ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ2   {ηηκή1, ηηκή2,..} 

… 

Έπεηηα, αθνινπζεί ην tab @data, θάησ απφ ην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

- ζηηγκηφηππα. Σέινο, ηα ζρφιηα ζε έλα ARFF format αξρείν έπνληαη ηνπ ραξαθηήξα % θαη δε 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ. 

 

 

5.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΦΗΛΣΡΩΝ  
       ΠΡΟ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ WEKA απνηειεί ην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζε θψδηθα αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ (open-source code), κε απνηέιεζκα λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ 

θψδηθα θαη ελεκέξσζεο απηνχ είηε ηξνπνπνηψληαο ηνπο ήδε ππάξρνληεο αιγφξηζκνπο είηε 

ελζσκαηψλνληαο λένπο.  

Υάξε, ινηπφλ, ζε απηή ηε δπλαηφηεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα πινπνίεζεο 5 λέσλ θίιηξσλ 

πξν-επεμεξγαζίαο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, ησλ θίιηξσλ Offset_Translation, 

Amplitude_Scaling, Linear_Trend, Smooth θαη SAX. Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ νξηζκφ 5 νκψλπκσλ θιάζεσλ, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ Eclipse 3.2 ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ JAVA.  

Οη λέεο θιάζεηο, νη νπνίεο νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ηεξαξρία, 

ηνπνζεηνχληαη ζην γεληθφ package Weka.filters.package θαη θαη’ επέθηαζε, ζην package 

weka.filters.unsupervised.instance . ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο θίιηξσλ : 

 Supervised Filters, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο ηελ 

ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο πνπ έρεη δεισζεί σο Class. 

    Unsupervised Filters, ηα νπνία δε ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηηκή ηνπ 

γλσξίζκαηνο πνπ έρεη δεισζεί σο Class ή εθαξκφδνληαη ζε δεδνκέλα, ζηα νπνία δελ 

πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ Class γλσξίζκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ρξνλνζεηξψλ, φπνπ ε ηηκή ηνπ εθάζηνηε γλσξίζκαηνο αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κειεηάηαη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Αθφκε, ηα θίιηξα πξν-επεμεξγαζίαο δηαθξίλνληαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο:  

 ζε απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν instance (αλά γξακκή), ηα νπνία έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ ζηηγκηφηππσλ αλά ζηηγκηφηππν  

 θαη ζε απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν attribute (αλά ζηήιε), ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ ζηηγκηφηππσλ αλά ραξαθηεξηζηηθφ. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ θίιηξσλ δελ 

πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ Class attribute, θαζψο επίζεο, ε επεμεξγαζία ησλ ρξνλνζεηξψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλά ζηηγκηφηππν ή δηαθνξεηηθά, γξακκή πξνο γξακκή, αλεμάξηεηα ην έλα 

απφ ην άιιν. Καηά ζπλέπεηα, ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα ζηηγκηφηππα ζην αξρείν 

δεδνκέλσλ δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θίιηξσλ. 
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Δπίζεο, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο θιάζεηο, απνηεινχλ ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Filter 

(extends Filter) θαη εθαξκφδνπλ ην Interface UnsupervisedFilter (implements 

UnsupervisedFilter). Καηά ζπλέπεηα, θιεξνλνκνχλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο 

θιάζεο Filter, θαζψο επίζεο, πινπνηνχλ ηηο κεζφδνπο πνπ νξίδνληαη ζην Interface 

UnsupervisedFilter. Οη θιάζεηο Smooth θαη SAX, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε παξακέηξσλ (options), εθαξκφδνπλ επηπιένλ ην Interface 

OptionHandler (implements OptionHandler), ην νπνίν νξίδεη ηηο κεζφδνπο 

listOptions(), setOptions() θαη getOptions() γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ.  

Αθφκε, ζηνλ θψδηθα πινπνίεζεο ησλ θιάζεσλ εηζάγνληαη (import) νξηζκέλα, ήδε 

ππάξρνληα παθέηα ηνπ θψδηθα ηνπ WEKA, ψζηε λα γίλνπλ δηαζέζηκεο ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο, 

κέζνδνη θαη ηδηφηεηεο απηψλ. Σα θπξηφηεξα παθέηα, ζηα νπνία βαζίδεηαη θαη’ εμνρήλ ν 

πινπνηήζηκνο θψδηθαο, είλαη ηα εμήο : 

weka.core.Attribute, weka.core.Instance, weka.core.Instances, 

weka.filters.Filter, weka.filters.UnsupervisedFilter, 

weka.core.Option, weka.core.OptionHandler, weka.core.Utils, 

weka.core.Capabilities, weka.core.FastVector. 

 

Σέινο, ζε θάζε κηα απφ ηηο θιάζεηο νξίδεηαη κηα ζπλάξηεζε globalInfo(), ε νπνία 

επηζηξέθεη έλα ζχληνκν κήλπκα εληφο ελφο παξάζπξνπ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ, 

θαζψο επίζεο, πεξηιακβάλεηαη κηα ζπλάξηεζε Main(), ε νπνία θαιείηαη θάζε θνξά πνπ 

εθηειείηαη ν θψδηθαο ηεο αληίζηνηρεο θιάζεο. 

 

 

5.2.1 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  
 
Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, 

ηζρχνπλ νη εμήο, γεληθνί πεξηνξηζκνί :  

 

1.  Σν πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηηγκηφηππσλ (numOfAttributes) ζα πξέπεη 

λα είλαη θνηλφ γηα φια ηα πξνο επεμεξγαζία ζηηγκηφηππα. Καηά ζπλέπεηα, επεηδή ηα ελ ιφγσ 

θίιηξα αθνξνχλ θίιηξα πξν-επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξψλ, είλαη απαξαίηεην φιεο νη πξνο 

αλάιπζε ρξνλνζεηξέο λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο. Γηαθνξεηηθά, δε κπνξεί λα γίλεη ε ζσζηή 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα ηνπ WEKA. 
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2.  Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο επεμεξγαζία ζηηγκηφηππσλ πξέπεη λα είλαη 

αξηζκεηηθά (numeric). Απηφ είλαη απνιχησο ινγηθφ, δηφηη αθνξνχλ ζε θίιηξα πξν-

επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο θαη’ εμνρήλ αθνξνχλ ζε αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο. Ο 

έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εληνιήο  

if (!instanceinfo.attribute(i).isNumeric()) 

throw new Exception("All attributes must be numeric. Aborting.."); 

έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κε αξηζκεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, 

λα κε κπνξεί λα ζπλερηζηεί ην θηιηξάξηζκα θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.   

 

ΖΜΔΗΩΖ! Δάλ είλαη επηζπκεηφ λα είλαη εμ΄ αξρήο αδχλαηε ε επηινγή ησλ θίιηξσλ πξν-

επεμεξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο αλάιπζε ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηέρεη έζησ θαη 

έλα κε αξηζκεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, δε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θψδηθα ε 

Capability result.enableAllAttributes();  

  

3. Ζ εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο είλαη εθηθηή κφλν ζε ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία δε δηαζέηνπλ άγλσζηεο ηηκέο. Απηφ επηηπγράλεηαη, εθ’ φζνλ ζηνλ πινπνηήζηκν θψδηθα 

δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εμήο Capability  

result.enable(Capability.MISSING_VALUES); 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηα θίιηξα πξν-επεμεξγαζίαο δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο επηινγή 

θαη εθηέιεζε. 
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5.2.2  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ OFFSET TRANSLATION 

 

Ζ είζνδνο ηνπ θίιηξνπ πξν-επεμεξγαζίαο Offset_Translation αθνξά ζε έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ Μ ζηηγκηφηππα ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηηγκηφηππσλ ή ζην πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

Έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε 

input(), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γηα θάζε ρξνλνζεηξά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ήδε, πινπνηεκέλε ζπλάξηεζε mean() απφ ην 

παθέην weka.core.Utils . ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη νη λέεο, επεμεξγαζκέλεο ηηκέο 

θάζε ζηηγκηφηππνπ, νη νπνίεο ηζνχληαη κε ηηο αξρηθέο κεησκέλεο θαηά ην κέζν φξν απηψλ.  

Ζ έμνδνο ηνπ θίιηξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε setOutputFormat(), αθνξά ζε 

έλα λέν ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ ζηηγκηφηππσλ Μ θαη ην 

ίδην πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα ίδηα νλφκαηα.   

 

 

 

 

5.2.3  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ AMPLITUDE SCALING 

 

Σν θίιηξν πξν-επεμεξγαζίαο Amplitude_Scaling εθαξκφδεηαη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ Μ ζηηγκηφηππα – ρξνλνζεηξέο ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην 

ζπλνιηθφ πιήζνο απηψλ ή ζην κέγεζφο ηνπο.  

θνπφο απηνχ ηνπ θίιηξνπ είλαη νη ηηκέο ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο 

ζα πξνθχςνπλ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, λα έρνπλ κέζν φξν ίζν κε ην κεδέλ θαη 

δηαθχκαλζε ίζε κε ηε κνλάδα, Ν(0,1). Έπεηηα, ινηπφλ, απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, 

ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλά ζηηγκηφηππν θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε απηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ θαιείηαη ε ήδε ππάξρνπζα 

ζπλάξηεζε mean() απφ ην παθέην weka.core.Utils, θαζψο επίζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ηππηθήο απφθιηζεο απηψλ θαινχληαη, αξρηθά ε ζπλάξηεζε variance() απφ ην παθέην 

weka.core.Utils γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ θαη έπεηηα, ε 
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ζπλάξηεζε sqrt() απφ ην παθέην Math γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεηξαγσληθή ξίδαο ηεο 

δηαθχκαλζεο. Οη λέεο, επεμεξγαζκέλεο ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αξρηθέο, κεησκέλεο θαηά ην 

κέζν φξν απηψλ θαη έπεηηα, δηαηξνχκελεο δηα ηεο ηππηθήο ηνπο απφθιηζεο. Βέβαηα, γίλεηαη ν 

απαξαίηεηνο έιεγρνο φζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, έηζη ψζηε, εάλ ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζηηγκηφηππνπ ηζνχηαη κε κεδέλ, νη λέεο ηηκέο 

απηνχ λα ηζνχληαη κε ηηο αξρηθέο ηηκέο κεησκέλεο κφλν θαηά ην κέζν φξν απηψλ.  

Ζ ζπλάξηεζε setOutputFormat() θαζνξίδεη ηε δνκή ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ην 

νπνίν πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ 

ζηηγκηφηππσλ - ρξνλνζεηξψλ Μ, δηαηεξψληαο ην κέγεζφο ηνπο θαη ηα νλφκαηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ακεηάβιεηα.  

 

 

 

 

5.2.4  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΦΗΛΣΡΟΤ LINEAR TREND 

 

Σν θίιηξν πξν-επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξψλ Linear_Trend εθαξκφδεηαη ζε έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ M ζηηγκηφηππα ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην 

πιήζνο απηψλ ή ζην κέγεζφο ηνπο.  

θνπφο είλαη λα νξηζηεί ε εμίζσζε εθείλεο ηεο επζείαο γξακκήο, ε νπνία αλαπαξηζηά κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζηηγκηφηππνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ γίλεηαη ε παξαδνρή 

φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο, ζηελ 

νπνία γίλεηαη ε θαηακέηξεζε απηήο ηεο ηηκήο. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (correlation 

coefficient - r) νξίδεηαη βάζεη ηεο εμίζσζεο πνπ ππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αιγφξηζκνπ, ε κνξθή ηεο νπνίαο είλαη  

*y a x b   

φπνπ a είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο θαη ν ζπληειεζηήο b αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή απφ φπνπ 

δηαπεξλά ε επζεία γξακκή ηνλ άμνλα y’y (x=0). Δπίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ άμνλα x’x 

αλαπαξίζηαηαη ν παξάγνληαο ρξφλνο t, ελψ νη ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε δεδνκέλεο 
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ρξνληθέο ζηηγκέο αλαπαξίζηαληαη ζηνλ άμνλα y’y (ηηκή). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελ ιφγσ 

εμίζσζεο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο Regression, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ε θιίζε 

ηεο επζείαο γξακκήο a (slope), ν ζπληειεζηήο b (intercept) θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο  

2 2

* *

( )

x y x y
slope

x x






  
 

 

*
int

y slope x
ercept

numattributes



 

 

2 2 2 2

* *

( ( ) )*( ( ) )

x y x y
r

x x y y




 

  

   
 

 

Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θίιηξνπ Linear_Trend είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ κε ηνλ ίδην αξηζκφ ζηηγκηφηππσλ Μ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηε κέζνδν 

setOutputFormat(). Σν κέγεζνο ησλ επεμεξγαζκέλσλ  ρξνλνζεηξψλ παξακέλεη ίζν κε ην 

αξρηθφ ηνπο κέγεζνο, ελψ νη λέεο ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ησλ αξρηθψλ, 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ θαηά ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο εμίζσζεο πνπ 

πξνέθπςε. 

 

 

 

 

5.2.5  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ SMOOTH 

 

Σν θίιηξν πξν-επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξψλ Smooth εθαξκφδεηαη ζε έλα ζχλνιν Μ 

ζηηγκηφηππσλ - ρξνλνζεηξψλ ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο απηψλ ή ζην 

κέγεζφο ηνπο. Απνζθνπεί ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, 

ψζηε λα νκαινπνηεζνχλ απφηνκεο απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, νη νπνίεο ζπρλά 

απνηεινχλ αηηίεο απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο.  
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Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε 

πξαγκαηηθήο ηηκήο ησλ ρξνλνζεηξψλ κε ην κέζν φξν απηήο ηεο ηηκήο θαη ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζε αξηζκφ πξνεγνχκελσλ θαη επφκελσλ ηηκψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πιήζνπο ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ησλ επφκελσλ ηηκψλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη κηα παξάκεηξνο Ν, ε νπνία αθνξά ζην 

ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ ηηκψλ – ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ νπνίσλ ν κέζνο φξνο ππνινγίδεηαη. 

πλεπψο, ε επεμεξγαζκέλε ηηκή θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ηζνχηαη κε ην κέζν φξν απηήο, ησλ 

1

2

N 
 πξνεγνχκελσλ ηηκψλ θαη ησλ 

1

2

N 
 επφκελσλ ηηκψλ. Δμ’ νξηζκνχ, ε ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ Ν ηζνχηαη κε 3. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πξνο επεμεξγαζία ηηκή ζα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ην κέζν φξν ηξηψλ ζπλνιηθά ηηκψλ : ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο, ηεο 

πξνεγνχκελεο ηηκήο θαη ηεο επφκελεο ηηκήο. Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

νξίζεη ν ίδηνο θαηά βνχιεζε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο setOptions() 

θαη λα ιεθζεί ππφςε απηή ε ηηκή θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο 

getOptions(). Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν νξηζηεί απφ ην ρξήζηε ίζε κε 

5, ηφηε ε πξνο επεμεξγαζία ηηκή ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην κέζν φξν πέληε ζπλνιηθά ηηκψλ : 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο, ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ηηκψλ θαη ησλ δπν επφκελσλ ηηκψλ.  

ε αληίζεζε κε ην πιήζνο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ρξνλνζεηξψλ, ην νπνίν παξακέλεη ίδην κε 

ην αξρηθφ θαη ίζν κε Μ, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην κέγεζνο απηψλ λα 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ αξρηθνχ κεγέζνπο θαηά 1N  . Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηηο 

1

2

N 
 πξψηεο ηηκέο θαη ηηο 

1

2

N 
 ηειεπηαίεο ηηκέο ηεο εθάζηνηε ρξνλνζεηξάο πνπ εμεηάδεηαη 

δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο, εθ’ φζνλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο 

πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο ηηκέο, αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα νη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο λα 

ράλνληαη θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο ρξνλνζεηξάο λα κεηψλεηαη. Ο πίλαθαο αθεξαίσλ 

attsToDelete πεξηέρεη ηνπο δείθηεο ησλ γλσξηζκάησλ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο πξφθεηηαη λα 

ραζνχλ θαη έπεηηα, επηζηξέθεηαη ην εθάζηνηε ζηηγκηφηππν κε ηηο λέεο ηηκέο θαη κεησκέλν ζε 

κέγεζνο θαηά 1N   ηηκέο. 
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Πεξηνξηζκνί:  

Ζ παξάκεηξνο Ν κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ζεηηθή, αθέξαηα ηηκή κεγαιχηεξε ή 

ηνπιάρηζηνλ ίζε ηνπ 3 θαη κηθξφηεξε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ. Δπίζεο, 

απαηηείηαη λα είλαη πεξηηηφο αξηζκφο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ίζνπ πιήζνπο 

πξνεγνχκελσλ θαη επφκελσλ ηηκψλ, νη νπνίεο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην θηιηξάξηζκα. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο δελ ηζρχεη, θαζίζηαηαη αδχλαηε ε 

εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ θαη δηαθφπηεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ SAX 

 

Ζ είζνδνο ηεο κεζφδνπ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ SAX αθνξά ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ Μ ζηηγκηφηππα - ρξνλνζεηξέο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο 

πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο απηψλ ή ζην κέγεζφο ηνπο. θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη ε κείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ, κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη 

επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιιαπιψλ, ζπλερψλ ηηκψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

πνιχ ιηγφηεξεο, δηαθξηηέο ηηκέο, γεγνλφο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο.  

Γεληθά, ε κέζνδνο SAX βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ελφο νιηζζέληνο παξαζχξνπ (sliding window) 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζην δηαρσξηζκφ ηεο πξνο επεμεξγαζία 
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ρξνλνζεηξάο ζε κηθξφηεξεο ππν-αθνινπζίεο. Έρνπλ πξνηαζεί δπν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

φζνλ αθνξά ζε απηφ ην δηαρσξηζκφ. χκθσλα κε ηελ πξψηε, ην κέγεζνο ηνπ νιηζζέληνο 

παξαζχξνπ είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο, κε απνηέιεζκα ε 

είζνδνο λα αθνξά ζε νιφθιεξε ηε ρξνλνζεηξά, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε κηα θαη κνλαδηθή 

ζπκβνινζεηξά - ιέμε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην κέγεζνο ηνπ νιηζζέληνο παξαζχξνπ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ κεγέζνπο ηεο αξρηθήο ρξνλνζεηξάο, γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

πνιιψλ ππν-αθνινπζηψλ, κεγέζνπο ίζνπ κε ην κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ, θάζε κηα απφ ηηο 

νπνίεο αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα ζπκβνινζεηξά. Καηά ζπλέπεηα, ε εθάζηνηε ρξνλνζεηξά 

αληηζηνηρίδεηαη ζε πνιιέο ζπκβνινζεηξέο. Δπεηδή, φκσο, ην παξάζπξν θαηά ηελ νιίζζεζή ηνπ 

κεηαθηλείηαη θαηά κηα κέηξεζε - ζέζε, είλαη πνιχ πηζαλφ ζπκβνινζεηξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαδνρηθέο ππν-αθνινπζίεο λα είλαη ίδηεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δηαδνρηθέο ππν-

αθνινπζίεο είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο. Με ζθνπφ, ινηπφλ, ηελ 

εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ζηελ έμνδν ηεο κεζφδνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο 

νη φκνηεο ζπκβνινζεηξέο πνπ πξνθχπηνπλ δηαδνρηθά, αιιά πξνζηίζεηαη κφλν κηα θνξά ζηελ 

έμνδν, θαζψο επίζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν δείθηεο (pointer) φπνπ απηή εκθαλίζηεθε πξψηε 

θνξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κηα ζπκβνινζεηξά, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ έμνδν ηεο κεζφδνπ, επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην δείθηε ηεο επφκελεο, δηαθνξεηηθήο 

ζπκβνινζεηξάο ηνπ αξρείνπ.  

Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη ζηε κελ πξψηε ππάξρεη κηα 

αληηζηνηρία έλα πξνο έλα κεηαμχ ρξνλνζεηξψλ θαη ζπκβνινζεηξψλ, ελψ ζηε δεχηεξε ε ζρέζε 

απηή είλαη έλα πξνο πνιιά. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ 

ζηηγκηφηππσλ παξακέλεη ν ίδηνο ζηελ έμνδν, ελψ αληηζέησο, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ 

θάζε ρξνλνζεηξά αληηζηνηρίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ζπκβνινζεηξέο, ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ 

πιήζνο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν, ν αξηζκφο ησλ ζηηγκηφηππσλ κεηά ηελ επεμεξγαζία απηψλ 

δηαθέξεη απφ ηνλ αξρηθφ. 

ηελ πινπνίεζε ηνπ θψδηθα ηεο κεζφδνπ SAX πνπ αθνινπζεί, εθαξκφδεηαη ε πξψηε 

πξνζέγγηζε. Ηζρχεη, ινηπφλ, ε παξαδνρή φηη ην κέγεζνο ηνπ νιηζζέληνο παξαζχξνπ ηζνχηαη 

κε ην αξρηθφ κέγεζνο ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ θαη ζπλεπψο, έπεηηα απφ ηε 

κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ θάζε ρξνλνζεηξάο πξνθχπηεη κηα αθνινπζία δηαθξηηψλ ζπκβφισλ. 

Δπίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαθξηηνπνίεζεο ησλ ζπλερψλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκβνια ππφ ηε κνξθή ζεηηθψλ αθέξαησλ αξηζκψλ 1,2,3.. θαη φρη ππφ ηε 

κνξθή ραξαθηήξσλ a,b,c.. .  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηξηψλ παξακέηξσλ, 

νη ηηκέο ησλ νπνίσλ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ αιγφξηζκνπ, 

θαζψο επίζεο, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε θαηά βνχιεζε πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ.  

 Ζ πξψηε παξάκεηξνο ζπκβνιίδεηαη κε Ν θαη αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ νιηζζέληνο 

παξαζχξνπ. Δμ’ νξηζκνχ ε ηηκή απηήο ηζνχηαη κε 32. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

εάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ιεθζεί ππφςε νιφθιεξε ε ρξνλνζεηξά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαθξηηνπνίεζεο, νθείιεη λα ζέζεη ηελ ηηκή απηή ίζε κε ην αξρηθφ κέγεζνο ηεο πξνο 
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επεμεξγαζία ρξνλνζεηξάο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέζεη ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε 

ηεο κεζφδνπ SAX, ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη Ν πξψηεο ηηκέο ησλ ρξνλνζεηξψλ. 

 

 

 

 Ζ παξάκεηξνο n αθνξά ζην κέγεζνο ηεο ζπκβνινζεηξάο – ιέμεο, ε νπνία ζα 

πξνθχςεη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη εμ’ νξηζκνχ παίξλεη ηηκή ίζε κε 8. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη κηα ρξνλνζεηξά αξρηθνχ κεγέζνπο Ν, έπεηηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX, ζα αληηζηνηρηζηεί ζε κηα αθνινπζία n δηαθξηηψλ ζπκβφισλ. 

Ο ρξήζηεο, επίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεη θαηά βνχιεζε ηελ ηηκή απηήο ηεο 

παξακέηξνπ. 

 Σέινο, ε παξάκεηξνο a αθνξά ζην πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ ζπκβφισλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ ηηκψλ. Ζ εμ’ νξηζκνχ ηηκή απηήο 

ηζνχηαη κε 3, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπκβνινζεηξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

απνηεινχληαη απφ ηνπο δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο 1,2 θαη 3. Οκνίσο κε ηηο πξνεγνχκελεο 

παξακέηξνπο, παξέρεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα νξίζεη θαηά βνχιεζε ηελ ηηκή πνπ 

ζα ιεθζεί ππφςε. ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί φηη ε δηαρείξηζε ησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην ρξήζηε, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ setOptions() θαη  getOptions(). 

 

Ζ ζπλάξηεζε convertTimeSeries2String() πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ρξνλνζεηξάο κεγάινπ κεγέζνπο Ν κε αξηζκεηηθέο θαη κφλν 

ηηκέο ζε κηα αθνινπζία δηαθξηηψλ ζπκβφισλ πνιχ κηθξφηεξνπ κήθνπο n.  

Αξρηθά, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε normalizeTimeSeries(), ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

θαλνληθνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ. Σν απνηέιεζκα 

απηήο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ αξρηθψλ ηηκψλ απφ ηηο λέεο, θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο, νη 

νπνίεο ηζνχληαη κε ηηο αξρηθέο κεησκέλεο θαηά ην κέζν φξν ηνπο θαη έπεηηα, δηαηξνχκελεο δηα 

ηεο ηππηθήο απφθιηζεο απηψλ. Γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηηκήο ηεο ηππηθήο 
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απφθιηζεο ησλ ηηκψλ, έηζη ψζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ηζνχηαη κε ην κεδέλ, νη λέεο ηηκέο 

πνπ πξνθχπηνπλ λα είλαη κφλν κεησκέλεο θαηά ην κέζν φξν απηψλ.  

Έπεηηα, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε TimeSeries2Symbol(), ε νπνία δέρεηαη σο είζνδν ηηο 

θαλνληθνπνηεκέλεο πιένλ ηηκέο ηεο εθάζηνηε ρξνλνζεηξάο, θαζψο επίζεο, δηαβάδεη ηηο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ Ν, n θαη a , φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην ρξήζηε. ε πεξίπησζε 

πνπ ν ρξήζηεο δελ ηηο έρεη κεηαβάιεη, ηζρχνπλ νη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 32, 8 θαη 3, 

αληίζηνηρα. Ζ έμνδνο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο απνηειεί ηελ αθνινπζία ησλ δηαθξηηψλ 

ζπκβφισλ, ζηελ νπνία έρεη αληηζηνηρηζηεί ε πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξά. 

Γηα ηε δηαθξηηνπνίεζε ηεο εθάζηνηε ρξνλνζεηξάο απαηηείηαη ε δηαίξεζε απηήο ζε 

κηθξφηεξεο ππν-αθνινπζίεο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηα PAA ηκήκαηα, ησλ νπνίσλ ζα 

ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο ηηκψλ θαη ηέινο, βάζεη ηεο ηηκήο απηνχ ζα αληηζηνηρηζηνχλ νη κε 

δηαθξηηέο ηηκέο ηνπ θάζε PAA ηκήκαηνο ζε έλαλ απφ ηνπο δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Καηά ζπλέπεηα, ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ PAA ηκεκάησλ 

numOfSubsequences  ηζνχηαη κε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ n θαη ην κέγεζνο απηψλ ηζνχηαη 

κε ην πειίθν ηνπ αξρηθνχ κεγέζνπο ηεο ρξνλνζεηξάο Ν δηα ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπκβνινζεηξάο 

n πνπ ζα πξνθχςεη, Ν/n. Ζ ζπλάξηεζε Subsequence2PAASegments() επηηπγράλεη ην 

δηαρσξηζκφ θάζε ρξνλνζεηξάο πνπ εμεηάδεηαη ζηα ΡΑΑ ηκήκαηα θαη επηζηξέθεη ηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ, νη νπνίνη ηειηθά, απνηεινχλ είζνδν γηα ηε ζπλάξηεζε 

PAA2String(). χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, ειέγρεηαη ε ηηκή ηνπ θάζε κέζνπ φξνπ θαη βάζεη 

ηνπ πίλαθα ησλ breakpoints, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θψδηθα, θαη ηνπ πιήζνπο ησλ 

δηαθξηηψλ ζπκβφισλ a πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX, 

πξνθχπηεη ε επηζπκεηή ζπκβνινζεηξά.   

Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ SAX, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε 

setOutputFormat(), είλαη έλα ζχλνιν ζηηγκηφηππσλ, ην πιήζνο ησλ νπνίσλ παξακέλεη 

ίδην κε ην αξρηθφ, ίζν κε Μ, θαη αθνξνχλ ζε αθνινπζίεο δηαθξηηψλ ζπκβφισλ κεγέζνπο n. 

πκπεξαζκαηηθά, ν βαζκφο ζπκπίεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ SAX 

(compression rate) ηζνχηαη κε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ Ν θαη n, 

Ν/n, θαη αληηζηνηρεί ζε πςειφ πνζνζηφ, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ n είλαη 

πνιχ κηθξφηεξε ηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ Ν, n<<N. Σέινο, ηα νλφκαηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ζηηγκηφηππσλ αληηθαζίζηαληαη πιένλ κε λέα νλφκαηα ηεο κνξθήο SAX_Symbol0, 

SAX_Symbol1, .. , SAX_Symbol(n-1).  

 

Πεξηνξηζκνί :  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο κεζφδνπ SAX ηζρχνπλ νη παξαθάησ ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί 

ζρεηηθά κε ηηο απνδεθηέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ.  

 

 Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ N θαη n απαηηείηαη λα είλαη ζεηηθέο αθέξαηεο, δηαθνξεηηθά, δελ 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX.  
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 ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 

ηεο αθαηέξγαζηεο ρξνλνζεηξάο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζεί, δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ SAX.  

 

 

 Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ n είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αθαηέξγαζηεο ρξνλνζεηξάο Ν πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζεί, δελ είλαη εθηθηή ε 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX, δηφηη ην κέγεζνο ηεο ζπκβνινζεηξάο πξέπεη λα είλαη 

νπσζδήπνηε κηθξφηεξν ηνπ κεγέζνπο ηεο αθαηέξγαζηεο ρξνλνζεηξάο. 

 

 

 

 Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν πξέπεη λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηεο ηηκήο ηεο 

παξακέηξνπ n, δηαθνξεηηθά δε κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη, δηφηη ε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ Ν δηα ηνπ n, Ν/n, αληηζηνηρεί 

ζην πιήζνο ησλ κε δηαθξηηψλ ηηκψλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα θαη 

κνλαδηθφ δηαθξηηφ ζχκβνιν ή δηαθνξεηηθά, ηζνχηαη κε ην κέγεζνο ησλ PAA ηκεκάησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ην πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο αθέξαηνο 

αξηζκφο.  

 

 

 Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ a είλαη δπλαηφλ λα ηζνχηαη κε νπνηαδήπνηε ζεηηθή αθέξαηα 

ηηκή, κε ηνλ πεξηνξηζκφ λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 θαη κηθξφηεξε ηνπ 11, δηφηη δελ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θψδηθα ν πίλαθαο ησλ breakpoints γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο. Αθφκε, λα 

ζεκεησζεί φηη ε ηηκή ίζε κε 2 είλαη απνδεθηή, παξ’ φια απηά, φκσο, δε ζπλίζηαηαη, δηφηη 

απηή ε πεξίπησζε είλαη φκνηα κε ηε δπαδηθή δηαθξηηνπνίεζε.   
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5.3  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΦΗΛΣΡΩΝ ΠΡΟ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  

 

Πεγή ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ, απνηειεί ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.bea.gov/bea/regional/spi/. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ (dataset_kalpakis 

- Income), ην νπνίν αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηνπ κέζνπ εηήζηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζε 25 πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ην 1929 έσο θαη ην 1999. Σα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζε 25 ASCII αξρεία, έλα 

γηα θάζε πνιηηεία πνπ κειεηάηαη, θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη απφ κηα ζηήιε 71 ηηκψλ, νη 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ ηηκή ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηα έηε 1929 έσο θαη 

1999, αληίζηνηρα.  

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εηζαγσγή ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ ζην παθέην 

ινγηζκηθνχ WEKA, απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 25 παξαπάλσ αξρείσλ ζε 

έλα, κνλαδηθφ αξρείν ππφ ηε κνξθή ARFF format. Καηά ζπλέπεηα, ην πξνο αλάιπζε ζχλνιν 

δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ 25 ζπλνιηθά ζηηγκηφηππα – ρξνλνζεηξέο (instances) κεγέζνπο 71 

κεηξήζεσλ (71 ραξαθηεξηζηηθά – attributes), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο εμήο πνιηηείεο θαηά ζεηξά: 

Καιηθφξληα (CA), Κνλέθηηθαη (CT), Νηαθφηα (DC), Νηειαγνπέξ (DE), Φιφξηληα (FL), Ατφβα 

(IA), Ατληάρν (ID), Ηιηλφηο (IL), Ηληηάλα (IN), Κάλζαο (KS), Μαζαρνπζέηε (MA), Μέξηιαλη (MD), 

Μέηλ (ME), Βφξεηα Καξνιίλα (NC), Βφξεηα Νηαθφηα (ND), Νεκπξάζθα (NE), Νέν Σδέξζετ (NJ), 

Νέα Τφξθε (NY), Οθιαρφκα (OK), Πελζηιβάληα (PA), Ρφνπλη Άτιαλη (RI), Νφηηα Νηαθφηα (SD), 

http://www.bea.gov/bea/regional/spi/
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Βηξηδίληα (VA), Βεξκφλη (VT), Γπηηθή Βηξηδίληα (WV). Παξαηεξείηαη φηη ην κέγεζνο ησλ 

ζηηγκηφηππσλ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο ρξνλνζεηξέο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ, θαζψο 

επίζεο, φιεο νη ηηκέο είλαη αξηζκεηηθέο θαη δελ ππάξρνπλ άγλσζηεο ηηκέο. Δπνκέλσο, ηζρχνπλ 

νη απαξαίηεηνη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο.    

χκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα, νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ αθαηέξγαζησλ 

ρξνλνζεηξψλ αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, άιιεο κε ηαρχηεξνπο 

θαη άιιεο κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο. Γεληθά, φκσο, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ην 

πιήζνο ησλ ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη ην κέγεζφο ηνπο, είλαη αξθεηά κεγάιν, ψζηε λα κε 

δηαθξίλνληαη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο ζηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ.  

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΩΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΩΝ
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο Offset_Translation θαη Amplitude_Scaling ζηε ρξνλνζεηξά, ε 

νπνία αθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Καιηθφξληα (CA). ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ αξρηθψλ ηηκψλ θαηά ην κέζν φξν απηψλ, ελψ 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

αθαηέξγαζησλ ηηκψλ θαηά ην κέζν φξν ηνπο θαη έπεηηα, ηε δηαίξεζε απηψλ δηα ηεο ηππηθήο 

ηνπο απφθιηζεο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, απφξξνηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

είλαη ε παξάιιειε κεηαηφπηζε ησλ γξαθηθψλ ηνπο παξαζηάζεσλ.  
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ΤΓΚΡΙΗ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ 
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ΤΓΚΡΙΗ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ 
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ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ θίιηξνπ πξν-επεμεξγαζίαο Linear_Trend, νξίδεηαη εθείλε 

ε επζεία γξακκή, ε νπνία αλαπαξηζηά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πξνο αλάιπζε 

ρξνλνζεηξέο θαη βάζεη απηήο, πξνζδηνξίδνληαη νη λέεο, επεμεξγαζκέλεο ηηκέο. ην παξαθάησ 

γξάθεκα αλαπαξίζηαηαη ε ρξνλνζεηξά, ε νπνία αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Καιηθφξληα (CA), πξηλ θαη κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο 

ηεο επζείαο γξακκήο. Παξαηεξείηαη φηη νη επεμεξγαζκέλεο ηηκέο αλήθνπλ ζε κεγαιχηεξνπ 

εχξνπο δηάζηεκα ηηκψλ απφ απηφ ησλ αθαηέξγαζησλ ηηκψλ. 
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ΤΓΚΡΙΗ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΦΙΛΣΡΟΤ LINEAR TREND
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Ζ επεμεξγαζία ησλ ρξνλνζεηξψλ βάζεη ηνπ θίιηξνπ πξν-επεμεξγαζίαο Smooth έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εμνκάιπλζε απφηνκσλ απμνκεηψζεσλ ησλ ηηκψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ αίηηα 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα, φπνπ κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ρξνλνζεηξάο, ε νπνία αλαπαξηζηά ηηο ηηκέο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο Καιηθφξληα (CA), έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Moving Average Smoothing κε 

ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν ίζε κε 3, είλαη ζαθψο πην νκαιή ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο αληίζηνηρεο, 

αθαηέξγαζηεο ρξνλνζεηξάο.  

Αθφκε πην επδηάθξηηε ζα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θίιηξνπ εάλ, θαηά ηελ 

πινπνίεζή ηνπ, επηηξεπφηαλ ε χπαξμε άγλσζησλ ηηκψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα 

ππήξραλ αζπλέρεηεο ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ, νη νπνίεο 

ζα απνκαθξχλνληαλ / εμαιείθνληαλ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ.  

 

ΤΓΚΡΙΗ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πξνο αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ SAX θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επέκβαζε απφ κέξνπο ηνπ ρξήζηε ζην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδεηαη. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ην κέγεζνο ησλ πξνο αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ Ν πξέπεη λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπκβνινζεηξάο n, ε 

νπνία ζα πξνθχςεη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ SAX. Όκσο, ην κέγεζνο ησλ ελ 

ιφγσ ρξνλνζεηξψλ ηζνχηαη κε 71 θαη φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ζε θακία πεξίπησζε κεγέζνπο 

ηεο ζπκβνινζεηξάο δελ ηθαλνπνηείηαη ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο. Γηα απηφ ην ιφγν, ινηπφλ, 

έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ, θαιείηαη ν 

ρξήζηεο λα επηιέμεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ (attribute), θαηά πξνηίκεζε ή ην πξψην ή ην ηειεπηαίν 

θαηά ζεηξά, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα επηιέμεη Remove. Απηή ε ελέξγεηα ζπλεπάγεηαη λα κε ιεθζεί 

ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ θαη λα ζεσξεζεί φηη ην κέγεζνο ησλ πξνο επεμεξγαζία ρξνλνζεηξψλ είλαη ηειηθά ίζν 

κε 70 κεηξήζεηο.  

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, αλαπαξίζηαληαη γξαθηθά νη ζπκβνινζεηξέο κήθνπο 14 

ραξαθηήξσλ (n=14), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ κείσζεο 

ησλ δηαζηάζεσλ SAX, ρξεζηκνπνηψληαο ζηελ πξψηε πεξίπησζε 7 ζπλνιηθά δηαθξηηνχο 

ραξαθηήξεο - αθέξαηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο θαη ην 7 (a=7) θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 8 

ζπλνιηθά δηαθξηηνχο ραξαθηήξεο - αθέξαηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο θαη ην 8 (a=8), ελψ 

παξάιιεια, έρεη αγλνεζεί ην γλψξηζκα πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο 1999 (N=70). πγθξίλνληαο 

ηα παξαπάλσ, παξαηεξείηαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ δελ είλαη θνηλφ ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο, αιιά αληηζέησο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ Ν, n θαη a, νη 

νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξνλνζεηξά, ε νπνία αθνξά ζην εηήζην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Ατφβα (IA), έπεηηα 

απφ ηε δηαθξηηνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο αιθάβεην κεγέζνπο 7 ραξαθηήξσλ, 

αληηζηνηρίδεηαη ζηε ζπκβνινζεηξά 33333334457777, ε νπνία, φκσο, δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

απηή πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιθάβεην κεγέζνπο 8 

ραξαθηήξσλ θαη πξφθεηηαη γηα ηε ζπκβνινζεηξά 33334444567888. Σν ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη 

φηη ε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ θαζηζηά αλακθίβνια ηελ επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζή ηνπο πην εχθνιε ππφζεζε.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΩΝ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΩΝ 

ΒΑΔΙ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ SAX ΜΔ n=14 ΚΑΙ α=8
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5.4   ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΦΗΛΣΡΩΝ ΠΡΟ-ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  

        ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ (CLUSTERING) 

 

Ζ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θίιηξσλ θαηά ην ζηάδην πξν-επεμεξγαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο γλψζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε, δηφηη θαζνδεγεί ην ρξήζηε ζηε ιήςε ζσζηψλ 

απνθάζεσλ, ζηεξηδφκελνο ζε αμηφπηζηα θξηηήξηα. θνπφο, ινηπφλ, απηήο ηεο ελφηεηαο 

απνηειεί ε απφδεημε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ (clustering), ηε δεκηνπξγία, δειαδή, 

νκάδσλ φκνησλ κεηαμχ ηνπο ρξνλνζεηξψλ. Λφγσ, φκσο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πιήζνο ησλ 

πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, θαζψο θαη ην κεγάιν κέγεζφο ηνπο, απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε απηψλ, ζα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή καο ζε 6 κφλν 

ρξνλνζεηξέο απφ ηηο ζπλνιηθά 25, νη νπνίεο επειέγεζαλ κε ηπραίν ηξφπν θαη αθνξνχλ ζηηο 

πνιηηείεο Ατφβα (IA), Ηιηλφηο (IL), Βφξεηα Νηαθφηα (ND), Νέν Σδέξζετ (NJ), Νέα Τφξθε (NY) θαη 

Πελζηιβάληα (ΡΑ).  

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα ησλ αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ γηα ηηο παξαπάλσ πνιηηείεο,  

ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη ρξνλνζεηξέο πνπ αθνξνχλ ζηηο πνιηηείεο Ατφβα (IA) 

θαη Ηιηλφηο (IL) είλαη πεξηζζφηεξν φκνηεο κεηαμχ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη φηη νη παξαπάλσ ρξνλνζεηξέο κνηάδνπλ αξθεηά κε ηηο ηδηαίηεξα φκνηεο κεηαμχ 

ηνπο ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο πνιηηείεο Πελζηιβάληα (PA) θαη Νέα Τφξθε (ΝΤ), 

ελψ ιηγφηεξν φκνηεο κε φιεο ηηο ππφινηπεο θαίλεηαη φηη είλαη νη ρξνλνζεηξέο ησλ Νέν Σδέξζετ 

(NJ) θαη Βφξεηα Νηαθφηα (ND). 

 

 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνίεζεο ησλ 

αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ βάζεη ηνπ αιγφξηζκνπ SimpleKMeans δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη ην κέζν εηήζην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Ατφβα - IA 

εμειίζζεηαη κε ξπζκφ φκνην κε απηφ ηεο πνιηηείαο Βφξεηα Νηαθφηα - ND θαη φρη κε απηφ ηεο 

πνιηηείαο Ηιηλφηο - IL. Αληηζέησο, ην κέζν εηήζην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Ηιηλφηο - IL 

θπκαίλεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν κε απηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ελψ νη 
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ακνηβέο ησλ θαηνίθσλ ησλ πνιηηεηψλ Πελζηιβάληα - PA θαη Νέν Σδέξζετ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ησλ ππνινίπσλ.  

Αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε νκαδνπνίεζεο ησλ αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ, ηα 

απνηειέζκαηα νκαδνπνίεζεο, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο 

Offset_Translation, Linear_Trend θαη Smooth ζέηνληαο ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ N ίζε κε 3, 

είλαη θνηλά κε απηά πνπ παξαηεξνχληαη πξαγκαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη νη 

εξγαδφκελνη ησλ πνιηηεηψλ Ατφβα (IA) θαη Ηιηλφηο (IL) ακείβνληαη κε κηζζνχο πνπ θπκαίλνληαη 

ζε ίδηα επίπεδα, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηνχο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ πνιηηεηψλ  Νέν Σδέξζετ (NJ) θαη Βφξεηα Νηαθφηα (ND). Σέινο, νη κηζζνί ησλ 

πνιηηεηψλ Πελζηιβάληα (PA) θαη Νέα Τφξθε (ΝΤ) κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο αξθεηά, ελψ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κηζζνχο ησλ πξναλαθεξζείζσλ πνιηηεηψλ ππάξρνπλ δηαθνξέο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ θίιηξνπ Amplitude_Scaling, ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνίεζεο 

δηαθέξνπλ, ζε κηθξφ βαζκφ βέβαηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα. χκθσλα, ινηπφλ, κε 

ηηο νκάδεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ βάζεη ηνπ αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο SimpleKMeans, νη 

εξγαδφκελνη ζηελ πνιηηεία Ατφβα (IA) ακείβνληαη κε κηζζνχο φκνηνπο κε απηνχο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ πνιηηεία Ηιηλφηο (IL), ελψ παξάιιεια, δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο 

κηζζνχο πνπ δίλνληαη ζην Νέν Σδέξζετ (NJ). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο πνιηηείεο Πελζηιβάληα (PA) θαη Νέα Τφξθε (ΝΤ) είλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο, ελψ 

θπκαίλνληαη ζε πεξίπνπ ίδηα επίπεδα θαη κε απηέο πνπ ρνξεγνχληαη ζηε Βφξεηα Νηαθφηα (ND). 

Σέινο, αμηνζεκείσηα είλαη ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ 

ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν SAX. 

ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ SAX ρξεζηκνπνηψληαο ζπλνιηθά 7 δηαθξηηνχο 

ραξαθηήξεο ηεο κνξθήο αθεξαίσλ αξηζκψλ απφ ην 1 έσο θαη ην 7, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

ρξνλνζεηξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο πνιηηείεο Ηιηλφηο (IL), Νέν Σδέξζετ (NJ), Νέα Τφξθε (NY) 

θαη Πελζηιβάληα (ΡΑ), αληηζηνηρίδνληαη ζηελ ίδηα ζπκβνινζεηξά 33333344456777 κήθνπο 14 

ραξαθηήξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κηζζνί πνπ παξέρνληαη ζε απηέο ηηο πνιηηείεο θπκαίλνληαη 

ζε φκνηα επίπεδα. Αληηζέησο, νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ πνιηηεηψλ Ατφβα (IA) θαη Βφξεηα 

Νηαθφηα (ND), απνθιίλνπλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, ελψ κεηαμχ ηνπο κνηάδνπλ ζεκαληηθά. 

Αθφκε, ζηελ πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ, έπεηηα απφ ηε 

κείσζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν SAX θαη ρξεζηκνπνηψληαο αιθάβεην 

κεγέζνπο 8 ζπλνιηθά ραξαθηήξσλ, ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ρξνλνζεηξέο νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ην κέζν εηήζην εηζφδεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο πνιηηείεο Ατφβα (IA), Ηιηλφηο (IL) θαη Πελζηιβάληα (PA) δηαπηζηψλεηαη φηη 

είλαη πεξηζζφηεξν φκνηεο κεηαμχ ηνπο, ελψ απνθιίλεη απφ ηηο παξαπάλσ ε ρξνλνζεηξά πνπ 

αθνξά ζηε Βφξεηα Νηαθφηα (ND), θαζψο θαη απηέο ησλ πνιηηεηψλ Νέν Σδέξζετ (NJ) θαη Νέα 

Τφξθε (NY), νη νπνίεο είλαη φκνηεο κεηαμχ ηνπο. 
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5.5  ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Λακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ αθαηέξγαζησλ ρξνλνζεηξψλ, είλαη πηζαλφ 

λα απνθιίλνπλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπο λα είλαη κηθξφο, κε 

ζπλέπεηα ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ρξήζηε. Γηα απηφ ην ιφγν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο, ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

εκπνδίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ παξαγσγή αλαμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ. Βέβαηα, ε 

επηινγή ηνπ θίιηξνπ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

θχζε ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε δεδνκέλα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ηηκψλ ή αζπλέρεηεο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο 

Moving Average Smoothing, ψζηε λα επηηεπρζεί ε εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ ή ε απνκάθξπλζε 

ησλ άγλσζησλ ηηκψλ, αληίζηνηρα. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ησλ 

νπνίσλ νη ηηκέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην εχξνο απηψλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ 

θίιηξσλ Offset Translation θαη Amplitude Scaling.  

Δπίζεο, αμηνζεκείσην ξφιν ζηε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, παίδνπλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ Smooth, ε ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ N είλαη απηή πνπ επζχλεηαη θαηά θφξνλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ. Οκνίσο, 

ην απνηέιεζκα κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πξνο αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ βάζεη ηεο κεζφδνπ 

SAX εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην 

ηειηθφ κήθνο ησλ ζπκβνινζεηξψλ, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ δηαθξηηψλ ραξαθηήξσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθξηηνπνίεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζπλίζηαηαη 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο εθαξκνγέο ησλ ελ ιφγσ κεζφδσλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, ψζηε λα επηιεγνχλ ηειηθά εθείλεο νη ηηκέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

Σέινο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ SAX, είλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο απηψλ. Σν 

γεγνλφο φηη ηα πξνο αλάιπζε δεδνκέλα αληηθαζίζηαληαη απφ δηαθξηηέο ηηκέο, δηεπθνιχλεη ηελ 

επίηεπμε πνιιψλ ζηφρσλ - εξγαζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο ρξνλνζεηξψλ φκνησλ πξνο κηα ρξνλνζεηξά - query, είλαη εχθνιν 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επηζπκεηέο ρξνλνζεηξέο κφλν κε ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ κειεηάηαη θαη ηε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπκβνινζεηξψλ πνπ πξνθχπηνπλ, πξάγκα κε εθηθηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ αθαηέξγαζησλ 

ρξνλνζεηξψλ. 
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