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                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δημιουργήσουμε ένα 
μοντέλο γνώσης, το οποίο θα μελετάει και θα  αναλύει αποτελέσματα βλαβών 
δικτύου ADSL με την χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα θα 
ασχοληθούμε με  τον αλγόριθμο C4.5 και η  τεχνική κατηγοριοποίησης που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι τα δέντρα απόφασης.  
       Η εργασία αποτελεί µια προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής της τεχνολογίας 
εξόρυξης δεδομένων. Σύµφωνα µε την μεθοδολογία της τεχνικής αυτής, η 
προσπάθεια εστιάζεται στη κατάλληλη επιλογή και κατ΄ επέκταση επεξεργασίας 
των δεδομένων. Τα δεδομένα περιέχουν πληροφορία την οποία επιθυμούμε να 
εξάγουµε. Τα ονόµατα των χαρακτηριστικών καθώς και οι τιµές τους έχουν 
αντικατασταθεί έτσι ώστε να προστατευτεί το απόρρητο αυτών. 
     Στο τέλος της διαδικασίας θα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε σε ποιες 
περιοχές εκδηλώθηκαν οι περισσότερες βλάβες στο δίκτυο και με ποιο τρόπο 
επιλύθηκαν. Με επέμβαση ανθρώπινου παράγοντα ή όχι.  
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                                     ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
   The purpose of this thesis is to create a model of knowledge, which is studying 
and analyzing results failures of ADSL network using data mining tools. In 
particular we will deal with the algorithm C 4.5 and the classification technique to 
be used are decision trees. 
   The work is an attempt of practical application of data mining technology. 
According to the methodology of this technique, the focus is on appropriate choice 
and therefore treatment data. The data contain information that wish to export. 
The names of features and their values have been replaced to protect the 
confidentiality of these. 
    At the end of the process we will be able to predict what areas experienced the 
most damage to the network and how they were resolved. Without human 
intervention factor or not. 
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       Η αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων στη σημερινή κοινωνία της 
πληροφορίας έχει οδηγήσει την ανάγκη για έγκυρα εργαλεία για την 
μοντελοποίηση και ανάλυση της. Η εξόρυξη δεδομένων και οι στατιστικές μέθοδοι 
είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την εξαγωγή γνώσης από τα δεδομένα αυτά. Η 
εξόρυξη δεδομένων μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία της επιλογής, εξερεύνησης 
και μοντελοποίηση μεγάλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου να ανακαλύψουν τα 
μοντέλα και τα πρότυπα που είναι άγνωστα εκ των προτέρων. Διαφέρει από την 
εφαρμοσμένη στατιστική, κυρίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Η 
εφαρμοσμένη  στατιστική αφορά ότι έχει να κάνει με τις εφαρμογές πάνω στα 
δεδομένα σε αντίθεση με την εξόρυξη δεδομένων, η οποία  είναι μια συνολική 
διαδικασία της εξόρυξης των δεδομένων και την ανάλυση με σκοπό την παραγωγή 
των κανόνων απόφασης για συγκεκριμένους στόχους των επιχειρήσεων. Με άλλα 
λόγια, η εξόρυξη δεδομένων είναι μια διαδικασία επιχειρηματικής ευφυΐας. 
      Ο όγκος των δεδομένων διπλασιάζεται κάθε χρόνο, αλλά η χρήσιμη 
πληροφορία δείχνει να μειώνεται. Η περιοχή της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα 
γνώρισε ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. 
Έχει πια γίνει όχι μόνο μια σημαντική ερευνητική περιοχή, αλλά επίσης μια περιοχή 
με αρκετό αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο. Στις επιχειρήσεις, οι χρήστες των 
προϊόντων εξόρυξης γνώσης εξοικονομούν εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο με τη 
μείωση του κόστους που επιτυγχάνουν στις λειτουργίες της επιχείρησης.  
      Οι τεχνικές της εξόρυξης γνώσης αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 
στην ανίχνευση και την πρόβλεψη σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Η έρευνα και 
πρακτική στην εξόρυξη γνώσης είναι σε μια κατάσταση όμοια με αυτή που ήταν οι 
βάσεις δεδομένων στη δεκαετία του 1960. Η έμφαση είναι στη χρήση της εξόρυξης 
γνώσης σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου που συντηρούν μεγάλες βάσεις 
δεδομένων. 
      Εκείνη την εποχή, οι προγραμματιστές εφαρμογών έπρεπε να δημιουργήσουν 
ένα ολόκληρο περιβάλλον βάσεων δεδομένων κάθε φορά που έγραφαν ένα 
πρόγραμμα. Με την ανάπτυξη του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων, των τεχνικών 
επεξεργασίας και βελτιστοποίησης ερωτήσεων, των στρατηγικών διαχείρισης 
συναλλαγών, των γλωσσών ερωτήσεων (SQL) και διεπαφών, η κατάσταση σήμερα 
είναι τελείως διαφορετική. Η εξέλιξη των τεχνικών εξόρυξης γνώσης από δεδομένα 
μπορεί να ακολουθήσει μια παρόμοια διαδρομή στις επόμενες λίγες δεκαετίες, 
κάνοντας τις τεχνικές εξόρυξης γνώσης ευκολότερες στη χρήση και την ανάπτυξή 
τους.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
 
 
 
 

1.1 Ιστορική αναδρομή  
 
          
   
     Η εξόρυξη δεδομένων έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή στον τομέα των 
πληροφοριών και στην κοινωνία στο σύνολό της τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
ευρείας διαθεσιμότητας των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και με την 
επικείμενη ανάγκη για μετατροπή αυτών των δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες 
και γνώσεις. Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων 
αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για τον οποίο η εξόρυξη δεδομένων έχει εξελιχθεί 
σε τεχνολογία αιχμής, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη τα δεδομένα αυτά 
να μετατραπούν σε γνώση. Ως η φυσική εξέλιξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
(IT), θα μπορούσε να θεωρηθεί η εξόρυξη δεδομένων. Από το 1960, οι βάσεις 
δεδομένων και η τεχνολογία  της πληροφορίας έχουν εξελιχθεί συστηματικά από τα 
πρωτόγονα συστήματα επεξεργασίας αρχείων, σε μια εξελιγμένη και ισχυρή βάση 
δεδομένων συστημάτων. Τη δεκαετία του ’60 γίνεται το πρώτο ριζοσπαστικό βήμα 
με τη συλλογή δεδομένων. Η έρευνα και η ανάπτυξη των συστημάτων βάσεων 
δεδομένων από το 1970 έχει προχωρήσει, από τις αρχές της κιόλας αναπτύσσεται 
το πρώτο Σχεσιακό Σχήμα Βάσεων Δεδομένων (RDBMS). Τα εργαλεία 
μοντελοποίησης δεδομένων, καθώς και η ευρετηρίαση (ιndexing)  και η πρόσβαση 
σε μεθόδους έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, που πλέον είναι πραγματικότητα. 
Επιπλέον, οι χρήστες απόκτησαν πρακτική και ευέλικτη πρόσβαση σε δεδομένα 
μέσω γλωσσών ερωτημάτων, διεπαφών χρηστών , βελτιστοποιημένες διαδικασίες 
επεξεργασίας ερωτημάτων, και η διαχείριση των συναλλαγών. Αποτελεσματικές 
μεθόδους για on-line επεξεργασία συναλλαγών (OLTP), όπου ένα ερώτημα 
εκλαμβάνεται ως μόνο για ανάγνωση, συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη και την 
ευρεία αποδοχή της σχεσιακής τεχνολογίας ως ένα σημαντικό εργαλείο για την 
αποτελεσματική αποθήκευση, ανάκτηση και διαχείριση του μεγάλου όγκου 
δεδομένων.  
     Παρακολουθώντας την πορεία της στο χρόνο (Σχήμα 1), στα μέσα  της 
δεκαετία του ’80 αναπτύσσεται η τεχνολογία της προσπέλασης δεδομένων, με την 
εφαρμογή του σχεσιακού μοντέλου και την ανάπτυξη σχετικών γλωσσών 
προγραμματισμού. Αυτές προωθούν την ανάπτυξη της σε προηγμένα μοντέλα 
βάσεις δεδομένων, όπως η επέκταση-σχεσιακό, αντικειμενοστραφείς, αντικείμενο-
σχεσιακό, και αφαιρετικής. Με άξονα την εφαρμογή των συστημάτων βάσεων 
δεδομένων, μεταξύ άλλων χωρικές και χρονικές βάσεις δεδομένων, βάσεις 
πολυμέσων, ενεργειακές βάσεις, καθώς και επιστημονικές και βάσεις δεδομένων 
μηχανικής, έχουν ακμάσει και μεσουρανούνε. Ετερογενής συστήματα βάσεων 
δεδομένων και συστήματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο, όπως το World Wide Web 
(www), έπαιξαν επίσης και διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στην βιομηχανία της 
πληροφορίας.  
       Σε μικρό χρονικό διάστημα (δεκαετία ’90) ακολουθεί και το επόμενο 
ριζοσπαστικό βήμα στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων, η ανάπτυξη των   
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αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses ) και των συστημάτων λήψης 
αποφάσεων (Decision Support) [3].Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την 
αποθήκευση και διαχείριση ετερογενών  δεδομένων σε πολλά επίπεδα, με σκοπό 
την ανάλυση και εύρεση προτύπων μέσα στο συνεχώς αυξανόμενο πλήθος 
δεδομένων μιας επιχείρησης.  Η σταθερή και καταπληκτική πρόοδο της 
τεχνολογίας των υπολογιστών στις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, έχει οδηγήσει σε 
μεγάλες προμήθειες των ισχυρών και οικονομικά προσιτών αυτών μηχανημάτων , 
οπού μπορούν να συλλέγουν και να αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. 
Αυτή η τεχνολογία παρέχει μια μεγάλη ώθηση στην τεχνολογία των  βάσεων 
δεδομένων και στην βιομηχανία της πληροφορίας. 
 
 

           
 
                               
                     Σχήμα 1.   Χρονοδιάγραμμα  των Βάσεων Δεδομένων 
 
 
 
 
1.2 Τι είναι Εξόρυξη δεδομένων 

 
 
 

      Ορίζουμε την εξόρυξη γνώσης (data mining) σαν τη διαδικασία της χρήσης 
μιας ή περισσοτέρων τεχνικών εκμάθησης  υπολογιστών  για  την  αυτόματη  
ανάλυση  και εξαγωγή γνώσης από δεδομένα που περιέχονται σε μια βάση 
δεδομένων. Ο σκοπός μιας συνεδρίας εξόρυξης δεδομένων είναι να εντοπίσει 
τάσεις και μοτίβα στα δεδομένα. 
     Η εξόρυξη δεδομένων αναφέρεται στην διαδικασία της ανακάλυψης ενδιαφέρον 
προτύπων στα δεδοµένα, τα οποία δεν ήταν φανερά µε την εικόνα των δεδομένων. 
Το ενδιαφέρον πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να µας δείξει κάτι καινούριο 
και για να κάνει προβλέψεις. Η διαδικασία του data mining χωρίζεται σε αρκετά 
βήµατα συμπεριλαμβανομένου της προετοιμασίας δεδομένων, της εφαρμογής των 
αλγορίθμων και τέλος την ερμηνεία και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Οι 
τεχνικές του data mining πρωτοεμφανίστηκαν σε βάσεις δεδομένων. Ένας 
εγκυρότερος όρος για αυτήν την διεργασία είναι το KDD (Knowledge Discovery in 
Databases). 
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      Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το data mining είναι µια πολυεπίπεδη διαδικασία 
εξαγωγής απρόβλεπτης γνώσης από μεγάλες βάσεις και εφαρμογής του 
αποτελέσματος στην στήριξη µιας απόφασης. Τα εργαλεία data mining 
ανακαλύπτουν µοτίβα από τα δεδομένα και εξάγουν συσχετίσεις και κανόνες από 
αυτά. Η εξαγώγιμη πληροφορία µπορεί στην συνέχεια να εφαρμοστεί σε μοντέλα 
πρόβλεψης ή κατηγοριοποίησης, ανακαλύπτοντας συσχετίσεις στα στιγμιότυπα των 
δεδομένων ή ανάµεσα στις βάσεις δεδομένων. Αυτά τα µοτίβα και οι κανόνες 
µπορούν στην συνέχεια να οδηγήσουν στην λήψη µιας απόφασης και στην 
πρόβλεψη των ενεργειών αυτών [14]. 
      Σήμερα το data mining αναφέρεται συνήθως ως ένα πολυπειθαρχημένο πεδίο 
σχεδίασης εργασίας από περιοχές όπου συμπεριλαμβάνονται τεχνολογία βάσεων 
δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική εκμάθηση, νευρωνικά δίκτυα, 
στατιστική, πρότυπα αναγνώρισης, συστήματα διαχείρισης γνώσης, απόκτηση 
γνώσης, ανάκτηση πληροφορίας, υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και 
οπτικοποίηση των δεδομένων. 
       Οι τεχνικές data mining µπορούν να εφαρμοστούν σε µια πληθώρα από 
θησαυρούς δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και βάσεις δεδοµένων, data 
warehouse, χωρικά δεδομένα, δεδομένα πολυμέσων, δεδομένα βασισμένα στο 
διαδίκτυο, περίπλοκα αντικείμενα. Ένας πιο κατάλληλος όρος για να περιγραφεί 
όλη η διαδικασία θα ήταν knowledge discovery, αλλά έχει επικρατήσει ο όρος data 
mining. 
 
 
 

1.3 Η τεχνολογική εξέλιξη της εξόρυξης δεδομένων 
 
 
 
      Σήµερα οι βάσεις δεδομένων αποθηκεύουν στοιχεία μεγέθους terabytes. Μέσα 
σε  αυτό το χαοτικό πλήθος δεδομένων κρύβεται πολύ σημαντική πληροφορία. 
Όταν είναι όµως τόσο πολλά τα δέντρα, πως µπορούµε να σχηµατίσουµε 
σηµαντικά συµπεράσµατα για το δάσος; 
      Η νεότερη απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το data mining, το οποίο 
χρησιμοποιείται για να αυξήσει το κέρδος, αλλά και να μειώσει το κόστος. Οι 
προοπτικές για το µέλλον είναι τεράστιες. Καινοτόμες παγκόσμιες επιχειρήσεις ήδη 
χρησιμοποιούν το data mining για να προσεγγίσουν μεγαλύτερης άξιας πελάτες, 
για να αντικαταστήσουν το προϊόν τους για να αυξήσουν τις πωλήσεις κα να 
ελαχιστοποιήσουν τη ζημία λόγω λάθους . 
       Εάν και είναι αρκετά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των DS συστημάτων, και 
παρά την πολυδιάστατη ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων που επιτρέπει η Data 
Warehouse τεχνολογία, η  ανάπτυξη επιπρόσθετων εργαλείων ανάλυσης 
δεδομένων κρίνεται επιτακτική, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανάλυση του συνόλου των 
δεδομένων σε βάθος και επίλυση του πλέον κύριου προβλήματος στα μεγάλα 
συστήματα βάσεων δεδομένων, του προβλήματος.  
      Αυτή η αδυναμία της ανθρώπινης αντίληψης να εξάγει συμπεράσματα από τα 
δεδομένα ενός συστήματος, τα οποία αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, σε 
συνδυασμό με την ανάγκη ερμηνείας όλων αυτών των δεδομένων, οδήγησε σε 
αυτό που σήμερα ονομάζουμε Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining). Η όλη πορεία 
προς την τεχνολογία ΕΔ, καθώς και οι υποκείμενες σε κάθε ένα από τα βήματα 
τεχνολογίες φαίνονται στο πίνακα 1. 
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                Πίνακας 1.   Η τεχνολογική εξέλιξη της  Εξόρυξης Δεδομένων  
 
 
 
      Το Data Mining χρησιμοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις και τομείς 
συμπεριλαμβανομένου λιανικό εµπόριο, φαρμακοβιομηχανίες, τηλεπικοινωνίες, 
ιατρική, επιστήµη, οικονοµικά, εµπόριο, εταιρείες βασισμένες στο διαδίκτυο, και 
κυβερνήσεις. Το web mining είναι µια περιοχή µε πολύ έρευνα και δραστηριότητες 
ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν αυτές τις δραστηριότητες 
όπου συμπεριλαμβάνονται εταιρείες online οι οποίες επιθυµούν να µάθουν 
περισσότερα για τους πιθανούς αγοραστές, έργα κυβερνήσεων που έχουν να 
κάνουν με τρομοκράτες και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών [1] [4]. 
 
 

 
1.4 Aποθήκες δεδομένων (Data Warehouses-DW) 
 
 
 
     Πριν μερικά χρόνια οι ανάγκες σε όλους τους τομείς, κυρίως στους 
επιχειρηματικούς θα λέγαμε, περιορίζονταν στην οργάνωση και επεξεργασία της 
πληροφορίας με αρκετά θα λέγαμε απλές δομές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 
τη συσσώρευση ενός μεγάλου όγκου από πληροφορίες, ο οποίος με το πέρασμα 
του χρόνου αυξήθηκε. Περίπλοκα αιτήματα υποστήριξης αποφάσεων τα οποία 
βλέπουν δεδομένα σε  πολλές τοποθεσίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά. Ένας 
τρόπος  
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υποστήριξης τέτοιων αιτημάτων είναι να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο όλων των 
δεδομένων σε κάποια τοποθεσία και να χρησιμοποιηθεί αυτό το αντίγραφο αντί της 
μετάβασης σε καθεμιά πηγή δεδομένων ξεχωριστά.  
      Μια τέτοια συλλογή αντιγραμμένων δεδομένων ονομάζεται Αποθήκη ή 
Αρχιτεκτόνημα Δεδομένων (Data Warehouse - DW). Η μεγάλη πρόοδος στη 
συλλογή δεδομένων, στη δύναμη επεξεργασίας, στη μεταφορά, και στην ικανότητα 
αποθήκευσης δεδομένων, επιτρέπουν στους οργανισμούς να ενσωματώσουν τις 
διάφορες βάσεις δεδομένων τους στις αποθήκες δεδομένων (Data Warehouses). Η  
αποθήκευση δεδομένων ορίζεται ως μια διαδικασία συγκέντρωσης της διαχείρισης 
και της ανάκτησης των δεδομένων. Ο όρος data warehouse, όπως και ο όρος data 
mining, είναι ένας σχετικά νέος όρος αν και η ίδια η έννοια υπήρχε για χρόνια. 
      Η αποθήκευση δεδομένων αντιπροσωπεύει ένα ιδανικό όραμα ύπαρξης μιας 
κεντρικής αποθήκευσης των δεδομένων όλων των οργανισμών που διατηρούν 
δεδομένα. Η συγκέντρωση των δεδομένων απαιτείται για να μεγιστοποιηθεί η 
πρόσβαση και η δυνατότητα ανάλυσης από τους χρήστες. Οι μεγάλες τεχνολογικές 
αλλαγές, κάνουν αυτό το όραμα μια πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις. 
Επίσης, οι εξίσου μεγάλες αλλαγές στο λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, επιτρέπει 
στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ελεύθερα. Λογισμικό 
ανάλυσης δεδομένων θεωρείται οποιοδήποτε λογισμικό υποστηρίζει την εξόρυξη 
γνώσης [3,10].         
       Το Data Warehouse είναι μια αποθήκη από ολοκληρωμένες πληροφορίες οι 
οποίες είναι διαθέσιμες για querying (ερωτήσεις) και analysis (ανάλυση). Η 
κεντρική ιδέα πίσω από την προσέγγιση data warehousing είναι να εξάγει, να 
φιλτράρει και να ολοκληρώνει τη σχετική πληροφορία in advance of queries (σε 
σχέση με ερωτήματα).  
      Για πολύ μεγάλες Αποθήκες Δεδομένων απαιτείται ένα κατανεμημένο DBMS με 
καλή κλιμάκωση και υψηλή διαθεσιμότητα. Τα δεδομένα εξάγονται από τις 
λειτουργικές βάσεις δεδομένων και τις εξωτερικές πηγές, «καθαρίζονται» ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα και να συμπληρωθεί η πληροφορία που λείπει όπου 
αυτό είναι εφικτό και μετασχηματίζονται ώστε να διορθωθούν οι σημασιολογικές 
ασυνέπειες. 
       Οι Αποθήκες Δεδομένων περιέχουν δεδομένα συγκεντρωμένα από πολλές 
πηγές, που συμπληρώνονται με συνοπτική πληροφορία και καλύπτουν μεγάλες 
χρονικές περιόδους. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι Αποθήκες Δεδομένων 
είναι και αυτές Βάσεις Δεδομένων. Είναι όμως πολύ μεγαλύτερες από άλλου είδους 
Βάσεις Δεδομένων. Τα μεγέθη τους συνήθως κυμαίνονται από μερικά gigabytes 
έως terabytes. Τα συνήθη φορτία εργασιών περιλαμβάνουν απρόβλεπτα, αρκετά 
σύνθετα αιτήματα ενώ είναι σημαντικοί οι άμεσοι χρόνοι απόκρισης. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά  είναι που κάνουν την διαφορά των εφαρμογών αποθηκών 
δεδομένων από τις εφαρμογές απευθείας επεξεργασίας συναλλαγών και πρέπει για 
την επιτευχθούν αποτελέσματα ικανοποιητικά να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός 
σχεδιασμός του DBMS καθώς και διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης. Για πολύ 
μεγάλες Αποθήκες Δεδομένων απαιτείται ένα κατανεμημένο DBMS με καλή 
κλιμάκωση και υψηλή διαθεσιμότητα. 
       Ο σχεδιασμός Αποθήκης Δεδομένων δεν είναι μια τελείως απλή διαδικασία. 
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα καλό σχήμα βάσης 
δεδομένων που θα φιλοξενήσει μια ενοποιημένη συλλογή δεδομένων τα οποία 
έχουν αντιγραφεί από διάφορες πηγές. Βασικά σημεία επίσης είναι και  η 
συντήρηση μιας Αποθήκης Δεδομένων. Είναι η ανανέωση των δεδομένων, η 
παρακολούθηση των δεδομένων καθώς και τα back-up της. Δηλαδή η αποθήκευση 
των παλαιότερων δεδομένων για ασφάλεια σε κάποιο άλλο σημείο. Μετά την 
φόρτωση των δεδομένων θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα έτσι ώστε τα  
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δεδομένα να ανανεώνονται περιοδικά.  Ανανεώνοντας τα δεδομένα δεν σημαίνει 
όμως πως αυτόματα ανανεώνονται και οι OLAP cubes (αυτό γίνεται μόνο όταν ξανά 
επεξεργαστούν (reprocessed)).   Το κάθε πότε θα παίρνονται back-ups της 
Αποθήκης Δεδομένων εξαρτάται από την στρατηγική που ακολουθεί ο κάθε 
Administrator της βάσης. 
   
 
 
1.4.1  Αρχιτεκτονική της Αποθήκης Δεδομένων  
 
 
 
 

                 
 
 
                        Σχήμα 2.   Αρχιτεκτονική Αποθήκης Δεδομένων  
 
 
 
 
      Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2, στο αρχιτεκτονικό μοντέλο της DW  
περιλαμβάνονται: 
 
 
 Πηγές (original data): Κάθε πηγή από την οποία η Αποθήκη Δεδομένων 

αντλεί δεδομένα. 
 
 Data Staging Area : Μια ΒΔ στην οποία εκτελούνται οι μετασχηματισμοί 

και ο καθορισμός των δεδομένων πριν την φόρτωση στην αποθήκη 
δεδομένων. 

 
 Αποθήκη Δεδομένων (DW), Συλλογές Δεδομένων (target data): Τα 

συστήματα που  αποθηκεύονται τα δεδομένα που παρέχονται προς τους 
χρήστες. Τα data marts είναι μια μικρή σε μέγεθος  εφαρμογή μιας 
αποθήκης δεδομένων. Πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν πολλά data marts 
τα οποία στη συνέχεια τα ενώνουν ή τα υπάγουν κάτω από μία 
ολοκληρωμένη εφαρμογή αποθήκης δεδομένων. 
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 Βάση μετα-δεδομένων (Μetadata Repository) : Το υποσύστημα  

αποθήκευσης πληροφορίας σχετικά με τη δομή και λειτουργία όλου του 
συστήματος. Tα  metadata είναι ο τρόπος με τον οποίο ο τελικός  χρήστης 
αντιλαμβάνεται τα δεδομένα στη DW. 

 
 ETL ( Extract Transform Load) : Εφαρμογές που εκτελούν τις διαδικασίες 

εξαγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, καθαρισμού και φόρτωσης από τις 
πηγές στην αποθήκη δεδομένων. 

 
 Γνώση :  Εφαρμογές παραγωγής αναφορών, OLAP, DSS, Data Mining. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 
 
 
 
 
 
2.1 Μέθοδοι Data Mining  
 
 
      Παρόλο το γεγονός ότι η  τεχνολογία της πληροφορίας έχει εξελιχθεί σε δύο 
ξεχωριστά συστήματα, της συναλλαγής και της ανάλυσης, η εξόρυξη γνώσης 
έρχεται για να παίξει το ρόλο του συνδέσμου μεταξύ των δύο. Το λογισμικό 
εξόρυξης γνώσης, αναλύει τις σχέσεις  και  τα  μοτίβα  στα αποθηκευμένα 
δεδομένα συναλλαγής, βασισμένα στα αμέτρητα ερωτήματα των χρηστών. 
Διάφοροι τύποι λογισμικού ανάλυσης είναι διαθέσιμοι: στατιστική ανάλυση, 
μηχανική εκμάθηση, και νευρωνικά δίκτυα. Γενικά, επιδιώκεται οποιοσδήποτε από 
τους τέσσερις τύπους σχέσεων: 
 

i. Κατηγορίες (Classes):  Τα αποθηκευμένα δεδομένα 

χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν  πληροφορίες  για  

προκαθορισμένες  ομάδες.  Λόγου χάριν, μια αλυσίδα εστιατορίων θα 

μπορούσε να εξαγάγει τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, που 

καθορίζονται από τις επισκέψεις αυτών και να τις αναλύσει, 

λειτουργώντας με βάση το τι πραγματικά η ανάλυση αυτή επιτάσσει. 

Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να  ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν την κατανάλωση των σπεσιαλιτέ 

της ημέρας. 

ii. Ομάδες (Clusters): Τα δεδομένα ομαδοποιούνται σύμφωνα με 

λογικές σχέσεις ή καταναλωτικές προτιμήσεις. Παραδείγματος χάριν, 

τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν για να προσδιορίσουν  τους τομείς 

της αγοράς ή τις καταναλωτικές συγγένειες. 

iii. Σχέσεις (Associations): Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν για να 

προσδιορίσουν τις σχέσεις. Το παράδειγμα μπύρα-πάνες είναι ένα 

παράδειγμα του συνειρμικού- σχεσιακού data mining. 

iv. Σειριακά μοτίβα (Sequential Patterns): Τα δεδομένα εξάγονται 

ώστε να προβλεφθούν τα μοτίβα και οι τάσεις συμπεριφοράς. 

Παραδείγματος χάριν, ένας πωλητής εξοπλισμού ειδών εξοχής, θα 

μπορούσε να προβλέψει την πιθανότητα πώλησης ενός σακιδίου 

πλάτης, βασισμένος στην αγορά από έναν πελάτη, υπνόσακου και 

παπουτσιών πεζοπορίας. 
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Η εξόρυξη γνώσης όπως φαίνεται και στο σχ. 3 περιλαμβάνει πέντε σημαντικά 
στάδια: 
 
 

• Συλλογή των Δεδομένων (Data Warehousing, Web Crawling, …) 

• Καθαρισμός Δεδομένων (Data Cleaning) – Επεξεργασία – 

εμπλουτισμός των δεδομένων 

• Feature Extraction: Επιλογή των σημαντικών γνωρισμάτων 

• Εφαρμογή Μοντέλων/Αλγορίθμων Εξόρυξης Δεδομένων 

• Απεικόνιση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

                                

 
   Σχήμα 3.   Τα πέντε στάδια της Εξόρυξης δεδομένων 

 

Τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης που είναι διαθέσιμα: 
 
 
 

o Τεχνητά  νευρωνικά  δίκτυα  (Artificial  neural  networks):  Μη  

γραμμικά προβλεπτικά μοντέλα που μαθαίνουν μέσω της εκπαίδευσης 

και μοιάζουν στη δομή με τα βιολογικά νευρικά δίκτυα. 

 
o Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic algorithms): Οι τεχνικές 

βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούν διαδικασίες επεξεργασίας όπως ο 

γενετικός συνδυασμός (combination), η μεταλλαγή και η φυσική 

επιλογή σε ένα μοτίβο, βασίστηκαν στις έννοιες της φυσικής εξέλιξης. 
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o Δέντρα απόφασης (Decision Trees): Δενδροειδές διαμορφωμένες 

δομές που αντιπροσωπεύουν τα σύνολα αποφάσεων. Αυτές οι 

αποφάσεις παράγουν τους κανόνες για την ταξινόμηση ενός συνόλου 

δεδομένων. Μια απλή δομή όπου οι μη τερματικοί κόμβοι 

αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων. Τα δέντρα 

αποφάσεων έχουν διάφορα πλεονεκτήματα, όπως το ότι είναι εύκολο 

να τα καταλάβουμε,  μπορούν να μετασχηματιστούν  σε κανόνες και 

πειραματικά έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν πολύ καλά. Με τα δέντρα 

απόφασης και ειδικά με τον αλγόριθμο C4.5 θα ασχοληθούμε 

εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια, καθώς εκεί βασίστηκε η εργασία. 

 
o Μέθοδος  κοντινότερων  γειτόνων  (Nearest  neighbor  

method):   

Μια τεχνική που ταξινομεί κάθε εγγραφή σε ένα σύνολο δεδομένων 

βασισμένο σε έναν συνδυασμό των ταξινομήσεων των εγγραφών Κ  

και του πιο κοντινού “συγγενή” με το Κ σε ένα ιστορικό σύνολο 

δεδομένων μερικές φορές καλείται k-nearest neighbor technique. 

 
o Επαγωγή κανόνα (Rule induction): Η εξαγωγή των χρήσιμων if-

then κανόνων από τα δεδομένα, βασιζόμενα στη στατιστική σημασία. 

 
o Απεικόνιση στοιχείων (Data visualization): Η οπτική ερμηνεία 

των σύνθετων σχέσεων στα πολυδιάστατα  δεδομένα. Τα εργαλεία 

γραφικής αναπαράστασης χρησιμοποιούνται  για να επεξηγήσουν  τις 

σχέσεις  των δεδομένων  [4][9]. 

 

 

2.2 Στρατηγικές Data Mining 

 

       Οι στρατηγικές του data mining µπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές 
κατηγορίες, στην καθοδηγούµενη και στη µη καθοδηγούμενη εκμάθηση. Η 
καθοδηγούμενη εκμάθηση δημιουργεί µοντέλα χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά 
εισόδου για να προβλέψει τις τιμές των χαρακτηριστικών εξόδου. Πολλοί 
αλγόριθμοί καθοδηγούμενης εκµάθησης επιτρέπουν µόνο ένα χαρακτηριστικό 
εξόδου. Άλλα εργαλεία καθοδηγούμενης εκµάθησης µας επιτρέπουν να 
καθορίσουµε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά εξόδου. Τα χαρακτηριστικά εξόδου 
ονομάζονται αλλιώς εξαρτημένες µμεταβλητές, επειδή το αποτέλεσµα τους 
εξαρτάται από τις τιµές εισόδου. Τα χαρακτηριστικά εισόδου ονομάζονται και 
ανεξάρτητες µεταβλητές. Όταν έχουµε µη καθοδηγούτανε εκμάθηση, δεν υπάρχει  
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χαρακτηριστικό εξόδου. Κατά συνέπεια, όλα τα χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν μοντέλα είναι ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι 
στρατηγικές της καθοδηγούμενης εκμάθησης µπορούν να χωριστούν περαιτέρω 
ανάλογα µε το αν οι μεταβλητές εξόδου είναι αριθμητικές ή κατηγορικές, καθώς και 
µε το αν το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να εξακριβώσει µια υπάρχουσα κατάσταση 
ή να προβλέψει ένα αποτέλεσµα εξόδου. 
 
 
2.2.1   Κατηγοριοποίηση  (classification) 
 
 
      Η ταξινόμηση είναι η διαδικασία για την εξεύρεση ενός μοντέλου (ή 
συνάρτηση), που περιγράφει και διακρίνει κατηγορίες δεδομένων ή έννοιες, με 
σκοπό να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το μοντέλο για την πρόβλεψη στην 
κατηγορία των αντικειμένων των οποίων η κατηγορία ετικέτας είναι άγνωστη. Το 
μοντέλο που προκύπτει βασίζεται στην ανάλυση από ένα σύνολο δεδομένων 
εκπαίδευσης (δηλαδή, αντικείμενα δεδομένων των οποίων οι ετικέτες των κλάσεων 
είναι γνωστές). 
      Ο ακριβής ορισμός της ταξινόμησης είναι η διαδικασία εύρεσης κοινών 
χαρακτηριστικών σε ένα σύνολο οντοτήτων μιας βάσης δεδομένων και, στη 
συνέχεια, ο διαχωρισμός τους σε κλάσεις σύμφωνα με ένα μοντέλο ομαδοποίησης 
[6]. Η κατηγοροποίηση είναι πιθανόν η πιο κατανοητή από όλες τις στρατηγικές 
του data mining. Βάσει αυτής της τεχνικής, κάθε στιγµιότυπο αντιστοιχίζεται σε µία 
από τις  προκαθορισµένες κατηγορίες ή κλάσεις. Οι αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης 
απαιτούν τον καθορισμό κατηγοριών ( κλάσεων ) βάσει των τιμών που έχουν 
κάποια χαρακτηριστικά και εφαρµόζονται σε κατηγορικά δεδοµένα. Οι αλγόριθµοι 
αυτοί έχουν µια εξαρτηµένη µεταβλητή, οι τιµές της οποίας είναι διακριτές και 
ορισµένες και αναζητούν τον καθορισµό µιας τρέχουσας και όχι µελλοντικής 
συµπεριφοράς. Η κατηγοριοποίηση έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά: 
 
 
     1.   Η γνώση είναι καθοδηγούμενη 

 
2.  Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική 

 
3.  Δίνει έμφαση στο να δημιουργεί μοντέλα ικανά να μπορούν να προσθέτουν  

νέα στιγμιότυπα σε ένα από τα σύνολα των καλά χωρισμένων κλάσεων. 
 
 

     Τα δεδομένα εισόδου για προβλήματα κατηγοριοποίησης είναι ένα πλήθος από 
εγγραφές. Κάθε εγγραφή, που καλείται επίσης και στιγμιότυπο ή χαρακτηριστικό,  
απεικονίζεται από µία πλειάδα (x, y), όπου x είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών 
και y είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ονομάζεται ετικέτα κλάσης ή 
χαρακτηριστικό εξόδου. Η πλειάδα των x χαρακτηριστικών  μπορεί να έχουν τιµές 
διακριτές ή και συνεχόμενες, ενώ η ετικέτα κλάσης πρέπει να έχει µόνο 
κατηγορικές διακριτές τιµές. Η κατηγοριοποίηση είναι µια διαδικασία δηµιουργίας 
µιας συνάρτησης f η οποία αντιστοιχεί κάθε σύνολο των χαρακτηριστικών x σε µία 
τιµή της κλάσης y. Η συνάρτηση αυτή ονοµάζεται αλλιώς µοντέλο 
κατηγοριοποίησης. Ένα µοντέλο κατηγοριοποίησης είναι πολύ χρήσιµο για τους 
παρακάτω λόγους: 
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     Περιγραφική  μοντελοποίηση :    Ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης μπορεί να  
                                                         χρησιμοποιηθεί ως επεξηγηματικό εργαλείο 
                                                         για   την διάκριση μεταξύ αντικειμένων  
                                                         διαφορετικής κλάσης. Παραδείγματα : 
 
 

 Προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα άτομα που 
πάσχουν από καρδιακή προσβολή από εκείνα που είναι υγιή. 

 
 Ανέπτυξε το προφίλ του « επιτυχημένου » ατόμου. 

 
 Κατηγοριοποίησε το ρίσκο για ένα άτομο που είναι υποψήφιο για 

δάνειο. 
 
 
    
    Μοντέλο πρόβλεψης :         Ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης μπορεί να  
                                               χρησιμοποιηθεί επίσης και για την πρόβλεψη ενός     
                                               στιγμιότυπου. Παραδείγματα : 
 
 

 Προσδιόρισε αν η απόκτηση πιστωτικής κάρτας ενός ατόμου είναι  
      ριψοκίνδυνη. 
 
 Προσδιόρισε την πιθανή πάθηση ενός ασθενή. 
 
 

     Οι τεχνικές κατηγοριοποίησης είναι καταλληλότερες για να προβλέπουν ή να 
περιγράφουν δεδομένα με  δυαδικές ή κατηγορικές τιµές στα δεδοµένα. Είναι 
λιγότερο αποτελεσματικοί για συνεχή τιµές στα δεδοµένα, όπου για να εφαρµοστεί 
το µοντέλο θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός των τιµών σε ένα συγκεκριμένο  
πλήθος κατηγοριών. Η τεχνική κατηγοριοποίησης είναι µια συστηµατική 
προσέγγιση για τη δηµιουργία των µοντέλων από τα δεδοµένα εισόδου. Τέτοια 
παραδείγματα είναι δέντρα αποφάσεων, κατηγοριοποιητές βασισμένοι σε κανόνες, 
νευρωνικά δίκτυα, μηχανισμοί υποστήριξης διανύσματος και κατηγοριοποιητές 
Naïve Bayes. 
       Κάθε τεχνική εφαρμόζει έναν αλγόριθµο για να  προσδιορίσει ένα μοντέλο   
που εφαρµόζει καλύτερα στη σχέση µεταξύ δεδοµένων εισόδου και δεδοµένων 
κλάσης. Το µοντέλο που θα δημιουργηθεί από τον αλγόριθμο εκμάθησης θα πρέπει 
επίσης να ταιριάζει τα δεδοµένα εισόδου και να προβλέπει σωστά την έξοδο και για 
εγγραφές οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του µοντέλου. 
Επομένως ο στόχος ενός τέτοιου αλγορίθμου είναι το να δημιουργεί µοντέλα µε 
ικανότητα γενίκευσης, π.χ. μοντέλα που προβλέπουν την έξοδο για άγνωστη προς 
το μοντέλο εγγραφή. 
     Οι βασικές απαιτήσεις για την σωστή εφαρμογή αλγορίθμων ταξινόμησης  είναι: 
                
             α)    η ύπαρξη ή εξαγωγή ενός καλά ορισμένου συνόλου κλάσεων,  και 
   
             β)    ένα σύνολο εκπαίδευσης από προ-ταξινομημένα δεδομένα τα οποία 
 
   θα  είναι αντιπροσωπευτικά της απαιτούμενης ταξινόμησης. 
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    Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι ταξινόμησης είναι: 
 
 

 Η Bayesian ταξινόμηση 
 

 Τα δένδρα αποφάσεων 
 

 Τα νευρωνικά δίκτυα 
 
 
Παρακάτω θα αναλύσουμε και τις τρεις μεθόδους αλλά εκτενεστέρα θα 
αναφερθούμε για τα δένδρα απόφασης στο τρίτο κεφάλαιο, όπου πάνω σε αυτήν 
την τεχνική βασίζεται και η μελέτη μας. 
 
 
 
2.2.1.1    Η  Bayesian  ταξινόμηση 
 
 
   Οι ταξινομητές Bayesian είναι στατικοί κατηγοριοποιητές.  Όπως είναι προφανές, 
η Bayesian ταξινόμηση βασίζεται στο θεώρημα του Bayes, το οποίο υπολογίζει την 
μεταγενέστερη πιθανότητα ενός γεγονότος δεσμευμένου σε κάποιο άλλο. Οι 
ταξινομητές αυτοί έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ ακριβείς και γρήγοροι όταν 
εφαρμόζονται σε μεγάλες βάσεις. Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η ταξινόμηση 
ενός δείγματος x, σε μια από τις δεδομένες κλάσεις c1,.., cN χρησιμοποιώντας το 
μοντέλο που καθορίζει η θεωρία του Bayes. Απαιτήσεις για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή μιας Bayesian ταξινόμησης είναι: 
 
 
                       1.  Η γνώση της πρότερης πιθανότητας (prior probability), p(ci),     
                            για κάθε κλάση ci 
 
 
                       2. Η γνώση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας υπό συνθήκη  
                           για p(x|ci)∈[0,1] 
                  
 
 
      Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εξαγωγή της μεταγενέστερης πιθανότητας 
q(ci|x) χρησιμοποιώντας τον τύπο του Bayes: 
 
                        
                           
                                q(ci | x) =  p ( x | ci ) p (ci ) /  p( x)                   
 
 
 
 όπου p(x) η πρότερη πιθανότητα του δείγματός 
 
 
Κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης κατά Bayes, για κάθε νέα εγγραφή υπολογίζεται 
η πιθανότητα να ανήκει σε μια από τις κλάσεις c1,..,cN και  
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κατατάσσεται στην κλάση με την υψηλότερη μεταγενέστερη πιθανότητα. Τα 
μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι είναι απαραίτητη η γνώση όλων των 
πιθανοτήτων των κλάσεων εκ των προτέρων και το ιδιαίτερα μεγάλο όλων των 
πιθανοτήτων των κλάσεων εκ των προτέρων και το ιδιαίτερα μεγάλο υπολογιστικό 
κόστος [4]. 
 
 
 
2.2.1.2  Δένδρα Απόφασης (decision trees) 
 
 
 
        Τα δένδρα αποφάσεων είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους ταξινόμησης 
και συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για την επίλυση προβλημάτων 
πρόβλεψης. Οι απαιτήσεις για την σωστή ανάπτυξη ενός αλγορίθμου κατασκευής 
δένδρων αποφάσεων περιλαμβάνουν την ύπαρξη κλάσεων δεδομένων και την 
ύπαρξη ενός συνόλου δεδομένων ήδη ταξινομημένων. Ο μηχανισμός αυτός 
κατασκευάζει δένδρα από ένα σύνολο παραδειγμάτων και η ποιότητά τους 
εξαρτάται από την ακρίβεια της ταξινόμησης, καθώς επίσης και από το μέγεθος του 
δένδρου. Είναι και αυτή μέθοδος που υλοποιείται σε δυο φάσεις: 
  
           
            1.   Φάση κατασκευής του δένδρου: Τα δεδομένα εκπαίδευσης χωρίζονται    
                  αναδρομικά με  βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους μέχρις ότου όλα τα    
                  στιγμιότυπα μιας ομάδας να ανήκουν στην ίδια κλάση. 
  
            2. Φάση κλαδέματος του δένδρου: Κάποιοι κόμβοι του δένδρου     

«κλαδεύονται» για να αποφευχθεί το overfitting του δένδρου,    
                  χωρίς όμως να επηρεάζεται σημαντικά η  ακρίβεια της ταξινόμησης. 
 
 
 
          
   Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δένδρου αποφάσεων είναι: 
 
 
 
          �    Ρίζα:    Το γνώρισμα που επιλέγεται ως η βάση, πάνω στην οποία     

χτίζεται το  δένδρο. 
 
         �     Εσωτερικός κόμβος:  Ένα γνώρισμα το οποίο βρίσκεται στο 

εσωτερικό του δένδρου 
 
 
         �     Κλάδος:    Μια από τις πιθανές τιμές του γνωρίσματος που βρίσκεται 

στον κόμβο από τον οποίο ξεκινά ο κλάδος. 
 
         �     Φύλλο:      Μια από τις καθορισμένες κλάσεις. 
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     Η μορφή ενός δένδρου απόφασης θα μπορούσε να ήταν όπως φαίνεται 
παρακάτω  στο σχ. 4 
            
 

                  
 
 
            Σχήμα 4.  Τυπική απεικόνιση δημιουργίας ενός δένδρου απόφασης 
     
  
     Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής δένδρων αποφάσεων, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγόριθμους επιλογής του κριτηρίου διαχωρισμού 
του συνόλου των δεδομένων. Αλλά περισσότερο θα επεκταθούμε εκτενέστερα στα 
δένδρα απόφασης στο επόμενο κεφάλαιο, όπου θα αναπτύξουμε και τους 
δημοφιλέστερους αλγορίθμους αυτών. 
 
 
 
 
2.2.1.3  Νευρωνικά Δίκτυα 
 
   
    Τα νευρωνικά δίκτυα είδαν μία έκρηξη ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, και 
εφαρμόζονται με επιτυχία σε μια εξαιρετική γκάμα προβλημάτων, σε ποικίλους 
τομείς, όπως τα οικονομικά, την ιατρική, τη μηχανική, τη γεωλογία και τη φυσική. 
Πράγματι, όπου υπάρχουν προβλήματα πρόβλεψης, ταξινόμησης και ελέγχου, τα 
νευρωνικά δίκτυα κάνουν αισθητή την παρουσία τους.  
      Τα νευρωνικά δίκτυα είναι μη γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης τα οποία 
μαθαίνουν μέσα από παραδείγματα και η λογική τους μοιάζει με αυτή του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Αποτελούνται συνήθως από πολλά απλά υπολογιστικά 
στοιχεία, τους νευρώνες, πολλαπλώς συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η στοίχιση των 
νευρωνικών μονάδων επεξεργασίας και η μεταξύ τους  σύνδεση παίζει 
σημαντικότατο ρόλο στις δυνατότητες του δικτύου.  
     Οι μονάδες επεξεργασίας χωρίζονται σε επίπεδα: το επίπεδο εισόδου, το 
επίπεδο εξόδου και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα κρυφό επίπεδο, το οποίο 
λαμβάνει σήματα μόνο από τα άλλα δυο επίπεδα. Το Σχήμα 5 παρουσιάζει ένα απλό 
νευρωνικό δίκτυο με τέσσερα επίπεδα [1]. 
 
 
 
 



Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  -  Πληροφοριακά Συστήματα 16

 

                     
     
                          Σχήμα 5.   Διάταξη ενός νευρωνικού δικτύου 
 
 
Ανάλογα με την τοπολογία τους, τα δίκτυα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
 
 
 
 

     Τα δίκτυα προτροφοδότησης (feedforward networks): χρησιμοποιούνται 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούμε να παρουσιάσουμε όλα τα 
δεδομένα του προβλήματος ταυτόχρονα σαν είσοδο στο δίκτυο. Σ’ αυτό τον 
τύπο δικτύων  

     τα δεδομένα κινούνται μόνο προς μια κατεύθυνση και η έξοδος βασίζεται        
     αποκλειστικά στην τρέχουσα είσοδο. 
 
 

     Τα δίκτυα περιοδικότητας (recurrent networks): υπολογίζουν το διάνυσμα 
εξόδου σαν συνάρτηση του τρέχοντος διανύσματος εισόδου, άλλα και 
προηγούμενων εισόδων      τις οποίες το σύστημα έχει αποθηκεύσει. Υπάρχει 
δηλαδή μια μορφή ανάδρασης των παρελθόντων εισόδων μέσω συνδέσεων 
περιοδικότητας-ανάδρασης ανάμεσα στις κρυφές μονάδες ή στις μονάδες 
εξόδου. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα αποκτάει μια μορφή μνήμης. Στα 
δίκτυα περιορισμένης περιοδικότητας υπάρχει ανάδραση μεταξύ του κρυφού 
επιπέδου και του επιπέδου της εισόδου 

 
     Τα δίκτυα ολικής περιοδικότητας (fully recurrent networks): επιτρέπουν 
αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων επεξεργασίας όλων των 
επιπέδων. Τα δεδομένα κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσα στις 
μονάδες μέχρι να σταθεροποιηθεί το σύστημα. Τα δίκτυα ολικής 
περιοδικότητας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και δυναμικά συστήματα τα οποία 
παρουσιάζουν όλη την  υπολογιστική ισχύ, αλλά και όλη την αστάθεια και τη 
χαοτική συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων.Ο συνδυασμός 
τοπολογίας, παραδείγματος μάθησης και αλγόριθμου μάθησης καθορίζουν το 
λεγόμενο μοντέλο νευρωνικού δικτύου. Τα βασικότερα από αυτά είναι: 
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       Back propagation networks (Δίκτυα οπισθοδιάδοσης) 
 

       Recurrent back propagation networks (Δίκτυα περιοδικής        
           οπισθοδιάδοσης) 

    
       Radial basis function networks (Δίκτυα συνάρτησης ακτινικής   
          βάσης) 

 
       Adaptive resonance theory networks (Δίκτυα θεωρίας     
          προσαρμοζόμενου συντονισμού) 

 
      Probabilistic neural networks (Νευρωνικά δίκτυα πιθανοτήτων) 
 
 
 

2.2.2   Ομαδοποίηση  (Clustering) 
 
 
    Σε αντίθεση με την ταξινόμηση, η οποία αναλύει κλάση-ετικέτα των  
αντικειμένων δεδομένων, η ομαδοποίηση αναλύει αντικείμενα δεδομένων χωρίς 
την διαβούλευση με μια γνωστή κλάση-ετικέτα της κατηγορίας. Γενικά η 
ομαδοποίηση βοηθά στη διάσπαση ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων σε μικρότερα 
«ομοειδή» τμήματα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του χώρου, την 
απλοποίηση της ανάλυσης και την εφαρμογή αλγορίθμων τύπου «διαίρει και 
βασίλευε». Ως μέθοδος εξόρυξης δεδομένων, η ομαδοποίηση χρησιμοποιείται σε 
μεγάλα, πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων για να αναγνωρίζει ομάδες ή πυκνά  
κατοικημένες περιοχές, με βάση κάποιο τρόπο μέτρησης της απόστασης μεταξύ 
σημείων. Η διαδικασία καθορίζει τα όρια των ομάδων έτσι, ώστε τα δεδομένα μέσα 
στην ίδια ομάδα να μοιράζονται πολλές κοινές ιδιότητες μεταξύ τους, όχι όμως και 
αναγνώρισης ενός πεπερασμένου αριθμού ομάδων με σκοπό την απλούστερη 
περιγραφή των δεδομένων [13]. 
 
 
2.2.2.1   Βασικοί ορισμοί  
 
 
Ως ομάδα (cluster) ορίζουμε μια συλλογή από δεδομένα για την οποία ισχύει ότι: 
 
 

 Ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ δυο τυχαίων μελών της ομάδας είναι       
                    σημαντικός. 

 
 Ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ οποιουδήποτε μέλους της ομάδας και 

όλων των άλλων σημείων εκτός ομάδας είναι χαμηλός. 
 
 

      Σε αντίθεση με την ταξινόμηση δεν υπάρχουν  παραδείγματα και 
προκαθορισμένες ομάδες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Το πού ανήκει κάθε 
αντικείμενο δεν είναι προκαθορισμένο. Έτσι, ενώ η ταξινόμηση μπορεί να θεωρηθεί 
μια μέθοδος επιβλεπόμενης μάθησης, η ομαδοποίηση είναι μια καθαρή περίπτωση 
μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Από τον ορισμό και μόνο της ομάδας, εξάγονται και τα  
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κριτήρια ομοιότητας των δεδομένων με σκοπό μια επιτυχημένη ομαδοποίησή τους.  
 
 

 Ενδο-ομαδική ομοιότητα (Intra-cluster similarity): Ομοιότητα των 
αντικειμένων μέσα στην ίδια ομάδα. 

 
 Δια-ομαδική ομοιότητα (Inter-cluster similarity): Ομοιότητα των 
αντικειμένων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες 

 
 

                  
 
                      Σχήμα  6.    Η ενδο-ομαδική και η δια-ομαδική ομοιότητα 
 
   
    Βασικές απαιτήσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή ομαδοποίησης είναι η 
δυνατότητα κλιμάκωσης του αλγορίθμου, η δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων 
τύπων δεδομένων, η δυνατότητα εύρεσης ομάδων με τυχαίο σχήμα, η 
αντιμετώπιση του θορύβου, ο χειρισμός πολυδιάστατων δεδομένων και η 
επαναχρηστικότητα του αλγορίθμου. 
 
 
 
2.2.2.2   Αλγόριθμοι ομαδοποίησης  
 
 
   Οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με τρεις  τρόπους : 
 
 
          1. Με βάση την τεχνική που χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό των 

ομάδων κατατάσσονται σε αλγορίθμους διαχωρισμού, ιεραρχικούς 
αλγορίθμους, πυκνωτικούς αλγορίθμους και πλέγματος. 

 
         2.  Με βάση τον τύπο δεδομένων που διαχειρίζονται (Στατιστικά- Αριθμητικά 

ή Θεωρητικά-Ονομαστικά δεδομένα) και, 
 
         3.  Με βάση τη θεωρία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των ομάδων, 

οπότε και κατηγοριοποιούνται σε αλγορίθμους ασαφούς ή σαφούς 
ομαδοποίησης. 
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        Στο επόμενο τμήμα περιγράφουμε συνοπτικά τους αλγορίθμους διαχωρισμού, 
τους ιεραρχικούς και τους πυκνωτικούς αλγορίθμους ομαδοποίησης [12]. 
 
 
Α. Αλγόριθμοι Διαχωρισμού 
 
 
      Οι αλγόριθμοι αυτοί εκτελούν διάσπαση του συνόλου των δεδομένων σε 
διακριτές ομάδες. Το βασικό πρόβλημα που επιλύουν οι αλγόριθμοι αυτής της 
κατηγορίας είναι το εξής:  
  
       Δεδομένου ενός ακεραίου k, να βρεθεί ένας διαχωρισμός k ομάδων, ο οποίος 
θα βελτιστοποιεί τον διαχωρισμό των δεδομένων. Ο πιο αντιπροσωπευτικός 
αλγόριθμος της κατηγορίας αυτής είναι ο K-Means [3,8]. Η διαδικασία είναι απλή: 
Ο αλγόριθμος επιλέγει k τυχαία αντικείμενα τα οποία θεωρεί ως τα κέντρα των k 
ομάδων του. Τα υπόλοιπα δεδομένα αντιστοιχίζονται σε μια από τις ήδη 
σχηματισμένες ομάδες, το καθένα σε αυτήν στην οποία είναι πιο κοντά. Στη 
συνέχεια υπολογίζεται το μεσαίο (median) σημείο, mi μια καινούρια μέση τιμή για 
κάθε ομάδα Ci, i=1…k και αντικαθίσταται το προηγούμενο κέντρο της ομαδας. Η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η συνάρτηση επιλογής να συγκλίνει. 
Τυπικά, ως συνάρτηση επιλογής χρησιμοποιείται το τετραγωνικό σφάλμα.                               
       Στα βασικά πλεονεκτήματα του αλγορίθμου K-Means συγκαταλέγονται η 
σύγκλιση σε τοπικό μέγιστο και η σχετικά καλή απόδοση, αφού η πολυπλοκότητά 
του είναι της τάξεως O(nkt), όπου n είναι ο αριθμός των στοιχείων, k ο αριθμός 
των ομάδων και t ο αριθμός των επαναλήψεων μέχρι τη σύγκλιση. 
    Δεν λείπουν, όμως, και τα προβλήματα αφού ο αλγόριθμος εφαρμόζεται μόνο σε 
αριθμητικά δεδομένα και απαιτεί τον προκαθορισμό του αριθμού των ομάδων, ενώ 
αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το θόρυβο και δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση που επιθυμούμε να βρούμε ομάδες με τυχαίο σχήμα. 
     Άλλοι αλγόριθμοι διαχωρισμού, που ξεπερνούν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Κ –Means έχουν αναπτυχθεί με βάση διάφορες θεωρίες 
ομαδοποίησης. Μια από αυτές είναι η χρήση του medoid, αντί της μέσης τιμής των 
αντικειμένων. Το medoid είναι το πιο κεντρικό αντικείμενο σε μια ομάδα. Ο πιο 
γνωστός από τους αλγορίθμους που ασπάζονται τη θεωρία των medoids είναι ο 
CLARANS [3], ο οποίος, όπως αναφέρει και το όνομά του, βασίζεται στην τυχαία 
αναζήτηση και στους στατιστικούς αλγόριθμους CLARA και ΡΑΜ. Η βασική 
στρατηγική του είναι η εύρεση k ομάδων, έχοντας εκ των προτέρων ανακαλύψει k 
medoids, ένα για κάθε ομάδα.  
       Τα υπόλοιπα αντικείμενα του συνόλου ομαδοποιούνται σε σχέση με το πιο 
κοντινό medoid. Στη συνέχεια, ερευνάται η περίπτωση αντικατάστασης του medοid 
με κάποιον γείτονά του. Αν βρεθεί κάποιος γείτονας ο οποίος βελτιώνει τη 
συνολική ποιότητα των ομάδων, τότε ο CLARANS πηγαίνει στον κόμβο αυτό και η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται, αλλιώς παράγεται ένα τοπικό βέλτιστο. Εάν βρεθεί 
τοπικό βέλτιστο, τότε ο CLARANS επιλέγει τυχαία κάποιους άλλους κόμβους με 
σκοπό την εύρεση καινούριου βέλτιστου (optimum). Σημειώνεται ότι η 
πολυπλοκότητα του αλγόριθμου αυτού σε κάθε επανάληψη είναι γραμμικά 
ανάλογη με τον αριθμό των αντικειμένων. 
       Δύο άλλοι αλγόριθμοι οι οποίοι βασίζοναται στον  CLARANS και 
χρησιμοποιούνται στην περίπτωση χωρικών δεδομένων, είναι οι SD (CLARANS 
spatial dominant) και NSD (CLARANS). Και στους δυο αλγορίθμους ο χρήστης  
καθορίζει τον τύπο του κανόνα που πρόκειται να εξαχθεί, καθώς επίσης και τα 
σχετικά δεδομένα, μέσω μιας διαδικασίας μάθησης. 
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Β. Ιεραρχικοί αλγόριθμοι 
 
 
    Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι εκτελούν ομαδοποίηση κατηγοριοποιώντας τα 
δεδομένα σε δένδρα, όπου κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια ομάδα. Μπορούν 
περαιτέρω να διαχωριστούν σε συσσωρευτικούς ή διαιρετικούς, ανάλογα με το αν η 
ομαδοποίηση γίνεται από κάτω-προς-τα-πάνω ή από πάνω-προς-τα-κάτω. Οι πιο 
γνωστοί ιεραρχικοί αλγόριθμοι είναι: 
 

i. Birch: Χρησιμοποιεί CF-δένδρα και σταδιακά βελτιώνει την ποιότητα των    
υποομάδων  

 
 

ii. CURE: Αντιμετωπίζει με επιτυχία τις εξωκείμενες τιμές και αναγνωρίζει 
ομάδες με μη σφαιρικό σχήμα 

 
iii. ROCK: Έχει πάρα πολύ καλή απόκριση σε ονομαστικά και Boolean  

δεδομένα. Εισάγει δύο νέες  έννοιες, του γείτονα και του συνδέσμου 
 
 
 
Γ. Πυκνωτικοί αλγόριθμοι 
 
 
      Ομαδοποίηση γίνεται και με κριτήριο την πυκνότητα των στοιχείων σε κάθε 
ομάδα. Στα βασικά χαρακτηριστικά των αλγορίθμων αυτών συγκαταλέγονται η 
δυνατότητα εύρεσης ομάδων με τυχαίο σχήμα και η αντιμετώπιση του θορύβου, 
ενώ απαιτούν τον ορισμό συνθηκών τερματισμού με βάση την πυκνότητα. Οι πιο 
αντιπροσωπευτικοί  
αλγόριθμοι της κατηγορίας αυτής είναι ο DBSCAN και ο DENCLUE. Παρακάτω 
παρουσιάζουμε συνοπτικά τον πρώτο. Στον αλγόριθμο DBSCAN ως ομάδα ορίζεται 
το μέγιστο σύνολο στοιχείων που συνδέονται λόγω πυκνότητας. Ο αλγόριθμος 
αυτός ανακαλύπτει με μεγάλη επιτυχία ομάδες τυχαίου σχήματος σε χωρικές βάσεις 
με θόρυβο. Η ιδέα του πυκνωτικού καθορισμού ομάδων συνεπάγεται και την 
ανάγκη ορισμού κάποιων καινούριων εννοιών: 
 
 

i. Δεδομένου στοιχείου p, τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα Eps 
ονομάζονται Eps -γειτονιά του p. 

 
ii. Στην περίπτωση που η Eps-γειτονιά του p περιέχει τουλάχιστον MinPts 

στοιχεία, τότε το p ονομάζεται κεντρικό στοιχείο (core point). 
 

iii. Δεδομένου ενός συνόλου D από στοιχεία, λέμε ότι το στοιχείο p είναι άμεσα 
πυκνωτικά-προσβάσιμο από το στοιχείο q, εάν το p βρίσκεται στην Eps- 
γειτονιά του q και το q είναι κεντρικό στοιχείο. 

 
iv. Ένα στοιχείο p είναι πυκνωτικά-προσβάσιμο από το στοιχείο q (σε σχέση με 

τα Eps και MinPts) σε ένα σύνολο D από στοιχεία, εάν υπάρχει μια 
ακολουθία από στοιχεία p1, …, pn (p1=q, pn=p), τέτοια ώστε το pi+1 να 
είναι άμεσα πυκνωτικά-προσβάσιμο από το pi (σε σχέση με τα Eps και 
MinPts), για 1≤ i ≤ n, pi∈D. 
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v. Ένα στοιχείο p είναι πυκνωτικά-συνδεδεμένο με το στοιχείο q, σε σχέση με 

το Eps και το MinPts σε ένα σύνολο στοιχείων D, εάν υπάρχει ένα στοιχείο 
ο∈D στο οποίο τα p και q είναι πυκνωτικά-προσβάσιμα. 

 
vi. Ως πυκνωτική ομάδα (density-based cluster) ορίζεται το μέγιστο σύνολο 

των πυκνωτικά-συνδεδεμένων στοιχείων σε σχέση με την πυκνωτική- 
προσβασιμότητα. Οποιοδήποτε στοιχείο δεν ανήκει σε καμία ομάδα 
ονομάζεται εξωκείμενο στοιχείο (outlier).  

 
 
Τα βήματα του DBSCAN συνοψίζονται στα εξής: 
 
 
1. Τυχαία επιλογή ενός στοιχείου p. 
 
2. Ανάκτηση όλων των πυκνωτικά εφικτών στοιχείων, με βάση τα Eps 
 
3. Εάν το p είναι κεντρικό στοιχείο, δημιουργείται ομάδα. 
 
4. Για κάθε κεντρικό στοιχείο, εύρεση όλων των πυκνωτικά- προσβάσιμων 

στοιχείων. 
 
5. Συγχώνευση των ομάδων που είναι πυκνωτικά-προσβάσιμες. 
 
6. Εάν το p είναι εξωκείμενο σημείο, ο DBSCAN επισκέπτεται το επόμενο στοιχείο    
    της βάσης. 
 
7. Επανάληψη της διαδικασίας μέχρι να μην μπορεί να προστεθεί καινούριο 

στοιχείο σε καμία ομάδα [11]. Στο παρακάτω σχ.7 φαίνονται τα  βήματα του 
αλγορίθμου. 

 
 
 

                
 
                         Σχήμα 7.   Απεικόνιση του αλγορίθμου  DBSCAN 
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Ψευδοκώδικας του Αλγοριθμού   : 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.3   Εκτίμηση  (Εstimation) 
   
 
 
     Όπως και στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης ένα μοντέλο εκτίμησης 
χρησιμοποιείται για να καθορίσει µια τιµή για ένα άγνωστο γνώρισµα εξόδου. 
Ωστόσο, το χαρακτηριστικό εξόδου για προβλήματα εκτίµησης είναι αριθμητικό και 
όχι κατηγορικό. Ορισµένα παραδείγµατα για την εκτίµηση: 
 
 
 

 Εκτίµησε τον µισθό ενός ατόµου που έχει ένα σπορ αυτοκίνητο. 
 

 Εκτίµησε την πιθανότητα να έχει κλαπεί µια πιστωτική κάρτα. 
 

 Εκτίµησε το µήκος των ακτίνων γάµα που προκαλούν έκρηξη. 
 
 
      Οι περισσότερες καθοδηγούµενες τεχνικές data mining είναι ικανές να λύσουν 
κατηγοριοποιημένα ή προβλήµατα εκτίµησης, αλλά όχι και τα δύο. Αν το εργαλείο 
εξόρυξης δεδομένων που χρησιµοποιούµε υποστηρίζει µια στρατηγική αλλά όχι και 
την άλλη, µπορούµε να βρούµε µια λύση µε άλλη στρατηγική. Για να υλοποιηθεί 
αυτό, υποθέστε ότι η µεταβλητή εξόδου για τα γνήσια δεδοµένα εκπαίδευσης στο 
παράδειγμα με την κλεμμένη πιστωτική κάρτα είναι αριθµητική. Μπορούµε να 
υποθέσουµε  επίσης ότι η τιµή εξόδου είναι ανάµεσα στο εύρος 0 και 1, µε το 1 να  
είναι η μεγαλύτερη περίπτωση για την κλεμμένη πιστωτική κάρτα. Μπορούμε να  
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κάνουµε διακριτές κατηγορίες για τις τιµές των χαρακτηριστικών εξόδου 
αντικαθιστώντας το εύρος µεταξύ 0.0 και 0.3 για την τιµή απίθανο, σκορ µεταξύ 
0.3 και 0.7 για την τιμή πιθανό και σκορ μεγαλύτερο από 0.7 για την τιμή μεγάλη 
πιθανότητα. Σε αυτήν την περίπτωση η µετατροπή µεταξύ αριθµητικών τιµών και 
διακριτών κατηγοριών είναι ξεκάθαρη. Άλλες περιπτώσεις έχουν µεγαλύτερη 
πρόκληση. 
 
Μη καθοδηγούµενη εκµάθηση 
 
   Με την µη καθοδηγούµενη εκµάθηση πρέπει να οδηγήσουµε την διαδικασία 
χωρίς εξαρτηµένη µεταβλητή. Σε αντίθεση µε τις τεχνικές που προαναφέραμε, η μη 
καθοδηγούµενη εκµάθηση εκτελεί εφαρµογές data mining χωρίς να γνωρίζει εκ 
των προτερων τις ομάδες που θα προκύψουν, οι οποίες καθορίζονται οι ίδιες από 
τα δεδοµένα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Η καθοδηγούµενη εκµάθηση 
εφαρµόζεται µε τη συσταδοποίηση (clustering) [13]. 
 
 
 
2.2.4   Πρόβλεψη  (Prediction) 
 
 
    Η ταξινόμηση και η πρόβλεψη είναι δύο μορφές ανάλυσης δεδομένων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξάγουν μοντέλα που περιγράφουν 
σημαντικές κατηγορίες στοιχείων ή την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων των 
δεδομένων. Ενώ η ταξινόμηση προβλέπει κατηγορηματικές ετικέτες (τάξεις), τα 
μοντέλα πρόβλεψης συνεχούς αποτιμώνται λειτουργίες. Προεπεξεργασία των 
δεδομένων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ταξινόμηση και την πρόβλεψη 
μπορεί να συνεπάγεται καθαρισμός των δεδομένων για τη μείωση του θορύβου ή 
να χειρίζονται τις τιμές που λείπουν.  Η ανάλυση παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 
άρση των ακατάλληλων ή περιττών χαρακτηριστικών, και τα δεδομένα μετατροπής, 
όπως η γενίκευση δεδομένων σε υψηλότερου επιπέδου έννοιες ή κανονικοποίηση 
των δεδομένων. 
    ∆εν  είναι εύκολο να διαφοροποιήσεις την πρόβλεψη από την κατηγοριοποίηση 
ή την εκτίμηση. Ωστόσο, αντίθετα µε τα παραπάνω μοντέλα, ο σκοπός του 
μοντέλου πρόβλεψης είναι να καθορίζει μελλοντικά αποτελέσματα αντί για την 
τρέχουσα συμπεριφορά. Το χαρακτηριστικό ή τα χαρακτηριστικά εξόδου σε ένα 
µοντέλο πρόβλεψης μπορούν να είναι είτε κατηγορικά είτε αριθμητικά. Ορισμένα 
παραδείγματα για μοντέλα πρόβλεψης: 
 
 
 Προβλέψτε την τιµή κλεισίματος του χρηματιστηριακού δείκτη Dow Jones 

 
 Προβλέψτε πιο ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο αναμένεται να αλλάξει παροχέα 

µέσα στο επόμενο τρίμηνο. 
 
 
    Οι περισσότερες τεχνικές data mining που είναι κατάλληλες για 
κατηγοριοποίηση ή για εκτίμηση μπορούν να δημιουργήσουν μοντέλα πρόβλεψης. 
Στην πραγματικότητα, είναι στη φύση των δεδομένων που καθορίζει πιο μοντέλο 
είναι κατάλληλο για κατηγοριοποίηση, εκτίµηση, ή πρόβλεψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 
 
 

3.1  Δένδρα απόφασης  (Decision Trees) 
 
 
      Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους αυτόματης εξαγωγής λογικών 
συµπερασµάτων και κανόνων µέσα από δεδοµένα αποτελεί αυτή των δένδρων 
αποφάσεων. Σε µαθηµατικούς όρους ένα δένδρο αποφάσεων είναι µια ιεραρχηµένη 
συλλογή σύνθετων διαζευκτικών προτάσεων οι οποίες αποτελούνται από ένα 
σύνολο λογικών συζεύξεων που αναφέρονται σε τιμές χαρακτηριστικών 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Τα δέντρα απόφασης είναι προϊόντα της µη 
καθοδηγούµενης εκµάθησης. Ένα δέντρο απόφασης επάγεται από ένα σύνολο 
εκµάθησης, που αποτελειται από αντικείµενα. Κάθε αντικείµενο περιγράφεται 
πλήρως από ένα σύνολο ιδιοτήτων και από μια ετικέτα που ως έχουµε αναφέρει 
είναι το χαρακτηριστικό  εξόδου. Οι ιδιότητες µπορούν έχουν συνεχόµενες τιµές ή 
διακριτές. Για παράδειγµα, οι ακέραιες τιµές είναι συνεχόµενες, ενώ οι δυαδικές 
είναι διακριτές. Ο στόχος ενός αλγόριθµου µηχανικής µάθησης αναφορικά µε την 
κατασκευή ενός µοντέλου από ένα σύνολο δεδοµένων, είναι η εύρεση ή η 
µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση της πραγµατικής αντιστοίχησης ανάµεσα στο 
σύνολο των ιδιοτήτων και στο χαρακτηριστικό εξόδου. Ένα σύνολο εκπαίδευσης 
ελεύθερο θορύβου είναι αυτό στο οποίο όλα τα αντικείµενα προκύπτουν µε τη 
χρήση αυτής της αντιστοίχησης.  
       Ένα δένδρο απόφασης περιέχει έναν ή περισσότερους εσωτερικους κόμβους 
και έναν ή περισσότερους κόµβους - φύλλα. Όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι έχουν δύο 
ή περισσότερους κόµβους- αιδιά. Όλοι οι µη τερµατικοί κόµβοι περιέχουν 
τεµαχισµούς στους οποίους ελέγχεται η τιµή µιας µαθηµατικής ή µιας λογικής 
έκφρασης των ιδιοτήτων. Μόλις χτιστεί το δέντρο, εφαρµόζεται σε κάθε µια 
εγγραφή στη βάση δεδοµένων και καταλήγει σε µια κατηγοριοποίηση για κάθε 
πλειάδα. Υπάρχουν δύο βασικά βήµατα σε αυτήν την τεχνική: η κατασκευή του 
δέντρου και η εφαρµογή του στη βάση δεδοµένων. Η περισσότερη έρευνα έχει 
επικεντρωθεί στον τρόπο κτίσης των δέντρων, καθώς η διαδικασία εφαρµογής είναι 
αρκετά προφανής. Ένας ορισμός για ένα δένδρο απόφασης που χρησιμοποιείται 
στην κατηγοριοποίηση είναι ο παρακάτω: 
 
       ∆ίνεται µια βάση δεδοµένων D={t1, t2, …, tn}, όπου ti=ti1, ti2, …, tih και το 
σχήµα της βάσης δεδοµένων περιέχει τα ακόλουθα γνωρίσµατα: {A1, A2, …, Ah}. 
Επίσης δίνεται το σύνολο από τα εδία C= {C1, C2, …, Cn}. Ένα δέντρο απόφασης 
είναι ένα δέντρο που σχετίζεται µε το D και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 
  

i. Κάθε εσωτερικός κόµβος παίρνει το όνοµά του από ένα γνώρισµα, Αi. 
 

ii. Κάθε τόξο παίρνει το όνοµά του από ένα κατηγόρηµα το  οποίο  µπορεί να  
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εφαρµοστεί στο γνώρισµα που συνδέεται µε τον πατέρα κόµβο. 
 
iii. Κάθε φύλλο έχει ως όνοµα µια κατηγορία Cj. 

 
 
 Η λύση του προβλήµατος της κατηγοριοποίησης µε τη χρήση δέντρων 
αποφάσεων, είναι µια διαδικασία δύο βηµάτων: 
 
                  1. Επαγωγή δέντρου απόφασης: Η δηµιουργία ενός δέντρου 

απόφασης  χρησιµοποιώντας δεδοµένα εκπαίδευσης 
                
                  2.  Για κάθε ti  ου ανήκει στο D, εφαρµογή του δέντρου απόφασης για 

τον προσδιορισµό της κατηγορίας του. 
     
 
      Το δέντρο απόφασης ορίζει έµµεσα την απεικόνιση της κατηγοριοποίησης. 
∆ιαφορετικό δέντρο απόφασης αποδίδει διαφορετική κατηγοριοποίηση. Υπάρχουν 
άλλα  πλεονεκτήµατα από την χρήση δέντρων αποφάσεων για την 
κατηγοριοποίηση. Τα δέντρα είναι εύκολα στην χρήση και αποτελεσµατικά. 
Μπορούν να δηµιουργηθούν κανόνες οι οποίοι είναι εύκολοι στο να κατανοηθούν 
και να ερµηνευτούν. Τα δέντρα αποφάσεων αποδίδουν καλά για µεγάλες βάσεις  
δεδοµένων. Κάθε πλειάδα της βάσης δεδοµένων πρέπει να φιλτραριστεί µέσα από 
το δέντρο. Αυτό παίρνει χρόνο ανάλογο µε το ύψος του δέντρου, το οποίο είναι 
συγκεκριµένο. Μπορούµε να κατασκευάσουµε δέντρα για δεδοµένα µε άλλα  
γνωρίσµατα. 
     Υπάρχουν όµως και µειονεκτήµατα για τους αλγορίθµους δέντρων αποφάσεων. 
Πρώτον, δεν χειρίζονται εύκολα συνεχή δεδοµένα. Αυτά τα πεδία των 
γνωρισµάτων θα πρέπει να χωριστούν σε κατηγορίες για να µπορέσει να τα 
χειριστεί το δέντρο. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι ότι ο χώρος του 
πεδίου διαιρείται σε ορθογώνιες περιοχές. Βέβαια δεν είναι όλα τα προβλήματα 
κατηγοριοποίησης αυτού του τύπου. Επίσης, ο χειρισµός που γίνεται στα ελλιπή 
δεδοµένα είναι δύσκολος, γιατί δεν µπορούν να βρεθούν σωστές διακλαδώσεις του 
δέντρου για να ακολουθηθούν. Επειδή το δέντρο απόφασης δηµιουργείται από τα 
δεδοµένα εκπαίδευσης, µπορεί να εµφανιστεί υπερπροσαρµογή. Αυτό θα 
µπορούσαµε να το προσπεράσουµε µε την φάση περικοπής του δέντρου. Τέλος, οι 
συσχετίσεις µεταξύ των γνωρισµάτων της βάσης δεδοµένων αγνοούνται από τη 
διαδικασία του δέντρου απόφασης. Μια από τις πρώτες εργασίες στον τοµέα 
αποτέλεσε το σύστηµα CLS (Concept Learning System) του Hunt [7] [8]. Σήµερα 
ένα πλήθος αλγορίθµων υλοποιούν τα δέντρα αποφάσεων, οι 
αντιπροσωπευτικότεροι από τους οποίους είναι οι ID3 Qui 79], C4.5 [Qui 93], 
CART [Fri 77] [Bri 84], CHAID, C5.0 και Quest. 
 
 
 
3.1.1  Αλγόριθμοι υλοποίησης  δένδρων αποφάσεων 
 
 
     Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής δένδρων αποφάσεων, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγόριθμους επιλογής του κριτηρίου διαχωρισμού 
του συνόλου των δεδομένων. Οι δημοφιλέστεροι από αυτούς είναι: 
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 ID3 και C4.5: Αλγόριθμοι κέρδους πληροφορίας 
 
 

 DBLearn: Αλγόριθμος ο οποίος δημιουργεί περιγραφές προκαθορισμένων 
υποσυνόλων μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας γνώση του 
πεδίου ορισμού της εκάστοτε εφαρμογής 

 
 CLS: Αλγόριθμος ο οποίος εξετάζει όλο το χώρο των λύσεων για όλα τα 
πιθανά δένδρα αποφάσεων μέχρι ενός συγκεκριμένου βάθους. Τελικά 
επιλέγει αυτό το οποίο ελαχιστοποιεί το υπολογιστικό κόστος της 
ταξινόμησης μιας εγγραφής  

 
 Οι SLIQ, RAINFOREST και SPRINT: Αλγόριθμοι που διαχειρίζονται πολύ καλά 
το πρόβλημα αποθήκευσης του δένδρου, δηλαδή την έλλειψη μνήμης  

 
 
    Ο C4.5 είναι ο πιο πρόσφατος αλγόριθμος κατασκευής δέντρων αποφάσεων του 
Quinlan. Όμως, υπάρχουν πολλοί άλλοι αλγόριθμοι για την κατασκευή δέντρων 
αποφάσεων. Ο ID3  έχει μελετηθεί εκτενώς και είναι ο πρόδρομος του C4.5. Ο 
CART (Breiman et al., 1984) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πολλά 
εμπορικά προϊόντα υλοποιούν παραλλαγές του αλγορίθμου. Επιπλέον, ήταν το 
πρώτο σύστημα που εισήγαγε τα δέντρα παλινδρόμησης (regression trees). 
Ουσιαστικά, τα δέντρα παλινδρόμησης παίρνουν τη μορφή των δέντρων 
αποφάσεων, όπου οι κόμβοι είναι αριθμητικές αντί για κατηγοριακές τιμές. 
      Ο C4.5 του Quinlan έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αρκετούς λόγους. Από την 
µια πλευρά, αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα της έρευνας στην µηχανική εκµάθηση 
που δείχνει ίσως στον αλγόριθµο ID3. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχει αποκτήσει το 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την ανάλυση µε διάφορες προτάσεις. Από την 
άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο αλγόριθµος επαγωγής C4.5 παρέχει 
µεγάλη ακρίβεια στην κατηγοριοποίηση και είναι ο γρηγορότερος ανάµεσα σε 
αλγόριθµους κύρια µνήµης για την µηχανική µάθηση και το data mining. Μπορεί 
να σηµειωθεί ότι αρκετοί αλγόριθµοι εξωτερικής µνήµης και παράλληλης 
υλοποίησης έχουν προταθεί µε στόχο την αύξηση της ταχύτητας στον χρόνο 
εκτέλεσης σε µεγάλα µεγέθη δεδοµένων εκπαίδευσης. Στη συνέχεια περιγράφεται 
συνοπτικά ο αλγόριθμος ID3, ως ο πιο χαρακτηριστικός αλγόριθμος κατασκευής 
δένδρων αποφάσεων. 
 
 
 
Ο ID3 αλγόριθμος 
 
     O ID3 χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με σκοπό την ελαχιστοποίηση του  
αναμενόμενου αριθμού ελέγχων για την ταξινόμηση ενός τυχαίου αντικειμένου και 
εφαρμόζεται μόνο σε κατηγορικά δεδομένα. Για την κατασκευή του δένδρου 
αποφάσεων χρησιμοποιεί μια αμετάκλητη στρατηγική από-πάνω-προς-τα-κάτω, η 
oποία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 
 
 
1. Επιλέγεται ένα γνώρισμα ως η ρίζα του δένδρου και οι τιμές του γνωρίσματος 
γίνονται κλαδιά. 
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2. Όλα τα αντικείμενα στο σύνολο εκπαίδευσης ταξινομούνται στα κλαδιά. Αν όλα 
τα αντικείμενα ανήκουν στην ίδια ομάδα, ο κόμβος παίρνει το όνομα της ομάδας 
και η διαδικασία τελειώνει στο φύλλο αυτό. Αλλιώς, επιλέγεται ένα άλλο γνώρισμα 
ως κόμβος και δημιουργούνται τα κλαδιά για όλες τις πιθανές τιμές και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται . 
       Ο τρόπος επιλογής του καλύτερου από τα γνωρίσματα ως κόμβος γίνεται με 
τη χρήση ενός στατιστικού μέτρου, του κέρδους πληροφορίας (information gain). 
Το αναμενόμενο κέρδος πληροφορίας, κατά το διαχωρισμό του συνόλου 
δεδομένων D ως προς το γνώρισμα Ai, Ai∈A (Α είναι το σύνολο των γνωρισμάτων 
που περιγράφουν το D), δίνεται από την εξίσωση: 
 
                                    Gain( D, Ai ) =Info( D) −Info( D, Ai )           (1) 
 
 
     Ο όρος Info(D) είναι η απαιτούμενη πληροφορία για την ταξινόμηση του D σε 
σχέση με τις προκαθορισμένες διακριτές κλάσεις Ci (για i=1…Ν), και δίνεται από 
την εξίσωση: 
 
                                        Info( D ) = ε p ( I ) log 2 p ( I )               (2) 
 
                     όπου p(I) είναι η αναλογία των στοιχείων του D τα οποία ανήκουν   

στην κλάση Ci. 
 
 
     Ο όρος Info (D,Ai) είναι η απαιτούμενη πληροφορία για την ταξινόμηση του D, 
αφού πρώτα έχει διαχωριστεί στα υποσύνολα Dj, j=1…v, ως προς το γνώρισμα Ai. 
Ο όρος Info (D, Ai), ο οποίος ορίζεται και ως εντροπία (Entropy) του A, δίνεται από 
την εξίσωση: 

                                     
 
     Κατά την κατασκευή του δένδρου, ως κόμβος επιλέγεται το γνώρισμα που 
παρουσιάζει το μέγιστο κέρδος πληροφορίας, ενώ ως ρίζα του δένδρου το 
γνώρισμα με το μέγιστο κέρδος πληροφορίας συνολικά. 
 
 
 
O  Αλγόριθμος  C4.5 
 
 
      Όσον αφορά τον αλγόριθμο C4.5 αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι επέκταση του 
ID3 και επιτυγχάνει καλύτερη διαχείριση ελλειπουσών τιμών και αριθμητικών 
δεδομένων, καλύτερο κλάδεμα των δένδρων και αποτελεσματικότερη εξαγωγή 
κανόνων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στους αλγορίθμους 
κατασκευής δένδρων αποφάσεων είναι αυτό της κλιμάκωσης. Έτσι, ενώ έχουν 
εξαιρετικές επιδόσεις με μικρές βάσεις δεδομένων, σε μεγαλύτερες βάσεις είτε  
αυξάνεται πολύ ο χρόνος επεξεργασίας, είτε μειώνεται υπερβολικά η ακρίβεια της  
ταξινόμησης. Ο C4.5 ανήκει σε µια διαδοχή των αρχάριων στα δέντρα αποφάσεων 
που ακολούθησαν τα βήµατα των εκπορευόµενων όπως τον Hund και άλλους στα  
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τέλη της δεκαετίας του ‘50 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 (Hund 1962). Ο 
αµέσως προηγούµενος ήταν ο αλγόριθµος ID3 (Quinlan 1979), ένα απλό σύστηµα 
των περί ου 600 γραµµών κώδικα PASCAL, και ο C4 (Quinlan 1987). O C4.5 έχει 
αναπτυχθεί σε περίπου 9000 γραµµές κώδικα σε C. 
     Ο C4.5 του Quinlan έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αρκετούς λόγους. Από την 
µια πλευρά, αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα της έρευνας στην µηχανική εκµάθηση 
που δείχνει πίσω στον αλγόριθµο ID3. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχει αποκτήσει το 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την ανάλυση µε διάφορες προτάσεις. Από την 
άλλη πλευρά, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο αλγόριθµος επαγωγής C4.5 παρέχει 
µεγάλη ακρίβεια στην κατηγοριοποίηση και είναι ο γρηγορότερος ανάµεσα σε 
αλγόριθµους κύρια µνήµης για την µηχανική εκµάθηση και το data mining. Μπορεί 
να σηµειωθεί ότι αρκετοί αλγόριθµοι εξωτερικής µνήµης και παράλληλης 
υλοποίησης έχουν προταθεί µε στόχο την αύξηση της ταχύτητας στον χρόνο 
εκτέλεσης σε µεγάλα µεγέθη δεδοµένων εκπαίδευσης. Ο αλγόριθµος C4.5 
κατασκευάζει ένα δέντρο απόφασης µε τη µέθοδο διαίρει και βασίλευε. Στον C4.5, 
κάθε κόµβος σε ένα δέντρο συσχετίζεται µε ένα πλήθος εγγραφών. Επιπλέον, οι 
εγγραφές καθορίζεται να έχουν ένα βάρος (weight). Στο ξεκίνημα, μόνο η ρίζα 
παρουσιάζεται και συνδέεται με όλο το πλήθος των εγγραφών και µε όλες τις 
περιπτώσεις να έχουν βάρος 1.0. Σε κάθε κόµβο, εκτελείται ο ακόλουθος 
αλγόριθµος διαίρει και βασίλευε (Πίνακας 2), προσπαθώντας να εφαρμόσει την 
καλύτερη περίπτωση, χωρίς να επιτρέπει οπισθοδρόμηση. 
 
 
 

                         
 
    
                      Πίνακας 2.  Ψευδοκώδικας του αλγορίθµου C4.5 
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 Θεωρούµε ότι το Τ είναι το σύνολο των εγγραφών που σχετίζονται µε έναν κόµβο. 
Υπολογίζεται η σταθµισµένη συχνότητα freq(Ci, T) (βήµα (1)) για κάθε ένα απο τα 
σύνολα των εγγραφών του Τ, τα σύνολα είναι Ci, για i να ανήκει στο σύνολο [1, 
Ν]. Αν όλες οι εγγραφές (Βήµα(2)) του συνόλου Τ ανήκουν στην ίδια κατηγορία Cj 
(ή το πλήθος των περιπτώσεων του Τ είναι µικρότερο από µια συγκεκριµένη τιµή), 
τότε ο κόµβος είναι φύλλο, µε συσχετιζόµενες κατηγορίες Cj (αντιστοίχως, η πιο 
συχνή κατηγορία). Αν το σύνολο Τ περιέχει εγγραφές που ανήκουν σε δύο ή 
περισσότερες κατηγορίες (Βήµα(3)), τότε η χρήσιµη πληροφορία είναι σχετική µε 
τον διαχωρισµό των εγγραφών του συνόλου Τ σε σύνολα µε διαφορετικές τιµές 
στο χαρακτηριστικό. Για συνεχείς µεταβλητές, η πληροφορία είναι σχετική µε τον 
διαχωρισµό του συνόλου Τα  σε δύο υποκατηγορίες, µε την τιµή της µεταβλητής 
µεγαλύτερο από και µικρότερο από έναν συγκεκριµένο αριθµό, ο οποίος 
καθορίζεται κατά τη διάρκεια του αλγορίθµου. 
       Το χαακτηριστικό µε το µεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας (Βήµα 4) επιλέγεται 
για τον έλεγχο του κόµβου. Ωστόσο, στην περίπτωση συνεχούς µεταβλητής, 
υπολογίζεται ο αριθµός (Βήµα 5) ως ο  µεγαλύτερος αριθµός όλου του συνόλου 
των εγγραφών εκπαίδευσης ο οποίος είναι κάτω από τον αριθµό αφετηρίας. Ένας 
κόµβος απόφασης έχει s παιδιά αν T1, …, Ts είναι το πλήθος των συνόλων της 
διαίρεσης του συνόλου των δεδοµένων ελέγχου στις επιλεγµένες µεταβλητές 
Βήµα(6)). Προφανώς, s=2 όταν το επιλεγµένο χαρακτηριστικό έχει συνεχόµενες 
τιµές, και s=h για διακριτού πλήθους µεταβλητές, όπου h οι γνωστές τιµές. Για 
i=[1, s], αν Ti είναι κενό, (Βήµα(7)) ο κόµβος αιδί καθορίζεται να είναι φύλλο, µε 
συσχετιζόµενη κατηγορία την πιο συχνή κατηγορία στον κόµβο πατέρα και το 
σφάλµα κατηγοριοποίησης είναι 0.  Φαίνεται επίσης  και στον παρακάτω τύπο του 
αλγορίθμου : 
 
 

                                 
 
 
     Αν Ti δεν είναι κενό, χρησιµοποιείται ο κανόνας διαίρει και βασίλευε και 
πραγµατοποιείται όµοια διαδικασία (Βήµα 8) στο πλήθος των Ti συν τις περιπτώσεις 
του συνόλου Τ µε άγνωστη τιµή στα επιλεγµένα χαρακτηριστικά. Κόµβοι µε 
περιπτώσεις που έχουν άγνωστες τιµές στα επιλεγµένα χαρακτηριστικά 
αναπαράγονται σε κάθε παιδί µε το βάρος τους να αναλογεί µε το αντίστοιχο του 
συνόλου Τi σε κάθε σύνολο του Τ µε γνωστή τιµή της επιλεγµένης µεταβλητής. 
Τέλος, το σφάλµα κατηγοριοποίησης (Βήµα 9) του κόµβου υπολογίζεται ως το 
άθροισµα των σφαλµάτων του κόµβου παιδί. Αν το αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο 
από ένα σφάλµα κατηγοριοποίησης όλων των συνόλων του Τ όπως ανήκει στην  
κατηγορία µε την µεγαλύτερη συχνότητα, τότε ο κόµβος γίνεται φύλλο και όλα τα 
υποδέντρα αφαιρούνται [8]. 
     Επίσης στον παρακάτω τύπο βλέπουμε την εκτίμηση του σφάλματος του 
κόμβου: 
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 Όπου  f  το σφάλμα στα δεδομένα εκπαίδευσης και  Ν  ο αριθμός των 
υποδειγμάτων που καλύπτονται από το φύλλο  
 
Αν    e = 25 %  τότε   z = 0,69  (κανονική κατανομή) 
 
 
 
O  Αλγόριθμος  CΑRT 

 
 

 Ο CART είναι παρόμοιος με τον C4.5, αλλά υπάρχουν επίσης πολλές διαφορές. 
Μια αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι ο CART εκτελεί πάντα δυαδικούς διαχωρισμούς 
στα δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν τα γνωρίσματα είναι κατηγοριακά ή 
αριθμητικά. Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι ο CART χρησιμοποιεί δεδομένα ελέγχου 
για να βοηθήσει στον περιορισμό και κατά συνέπεια στη γενίκευση ενός δυαδικού 
δέντρου που δημιουργήθηκε, ενώ ο C4.5 χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα εκπαίδευσης 
για να δημιουργήσει  μια τελική δομή δένδρου. Ο CHAID (Kass,1980)  είναι ένας 
δεύτερος ενδιαφέρων αλγόριθμος κατασκευής δέντρων αποφάσεων, που 
συναντάται σε εμπορικά στατιστικά  πακέτα,  όπως τα SAS και SPSS. Ο CHAID  
διαφέρει από τον C4.5 και CART στο ότι περιορίζεται σε εργασίες με  κατηγοριακά 
γνωρίσματα. Έχει  
μια στατιστική γεύση καθώς χρησιμοποιεί τον στατιστικό έλεγχο σημαντικότητας Χ2 
για να καθορίσει υποψήφια γνωρίσματα για την κατασκευή του δέντρου 
αποφάσεων [13].  Ο αλγόριθμος δημιουργεί δυαδικό δένδρο και χρησιμοποιεί 
εντροπία. Ο μαθηματικός τύπος για την επιλογή του σημείου διάσπασης, s, για τον 
κόμβο t ; 
 
 

               
 
Oι πιθανότητες PLκαι PR αντιστοιχούν στην πιθανότητα μια εγγραφή να βρεθεί 
στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά, αντίστοιχα, του δένδρου. 
 
 
 
3.1.2  Κανόνες δένδρων αποφάσεων 
 
 
      Καθώς  οι  κανόνες  έχουν  την  τάση  να  είναι  πιο  ελκυστικοί  από  τα  
δέντρα,  έχουν μελετηθεί πολλές παραλλαγές του βασικού δέντρου για την 
αντιστοίχηση των κανόνων. Οι περισσότερες παραλλαγές επικεντρώνονται στην 
απλοποίηση και  εξάλειψη υφισταμένων κανόνων. Για να καταδείξουμε τη 
διαδικασία απλοποίησης των κανόνων, θεωρήστε το δέντρο αποφάσεων του 
σχήματος 8.  
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          Σχήμα 8.   Δένδρο αποφάσεων τριών κόμβων για τη βάση δεδομένων  
                            προώθησης  πιστωτικών καρτών 
    
 
Ένας κανόνας που δημιουργήθηκε ακολουθώντας μια διαδρομή του δέντρου 
φαίνεται εδώ: 

 
IF         Age <= 43 & Sex = Male & Credit Card Insurance = No 

 
THEN       Life Insurance Promotion = No 

 
 
 

Οι προηγούμενες συνθήκες γι’ αυτό τον κανόνα καλύπτουν 4 από τα 15 
στιγμιότυπα των δεδομένων εκπαίδευσης με ακρίβεια 75%. Ας απλοποιήσουμε τον 
κανόνα εξαλείφοντας  τις  προηγούμενες  συνθήκες  για  την  age.  Ο  
απλοποιημένος  κανόνας παίρνει τη μορφή: 

 
IF          Sex = Male & Credit Card Insurance = No 
THEN        Life Insurance Promotion = No 

 
 
Εξετάζοντας τον Πίνακα 3 βλέπουμε ότι οι προηγούμενοι του απλοποιημένου 

κανόνα καλύπτουν 6 στιγμιότυπα. Καθώς ο επακόλουθος κανόνας καλύπτει πέντε 
από τα έξι στιγμιότυπα,  η  ακρίβεια  του  απλοποιημένου  κανόνα  είναι  περίπου  
83.3%.  Κατά συνέπεια ο απλοποιημένος κανόνας είναι πιο γενικός και πιο ακριβής  
από τον αρχικό κανόνα! Με μια πρώτη ματιά φαίνεται δύσκολο να πιστέψουμε ότι η 
κατάργηση ενός ελέγχου  υπό συνθήκες  μπορεί  στην πραγματικότητα  να 
βελτιώσει  την ακρίβεια  του κανόνα.  Όμως,  μια  πιο  λεπτομερής  εξέταση  
αποκαλύπτει  το  γιατί  η  εξάλειψη  του ελέγχου δίνει ένα καλύτερο  αποτέλεσμα.  
Έτσι, τα στιγμιότυπα του δέντρου που ακολουθούν τη διαδρομή age > 43 θα 
πρέπει τώρα να ακολουθούν την ίδια διαδρομή με αυτά που ακολουθούν την age 
<= 43. Και τα τρία στιγμιότυπα με age > 43 είναι μέλη της κλάσης life insurance = 
no. Δύο απ’ αυτά τα τρία στιγμιότυπα είναι γένους αρσενικού με credit card 
insurance = no. Και τα δύο στιγμιότυπα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και τις 
επακόλουθες συνθήκες του απλοποιημένου κανόνα. Εξαιτίας αυτού, οι 
προϋποθέσεις για το νέο κανόνα ικανοποιούνται από έξι στιγμιότυπα, πέντε από τα 
οποία έχουν no σαν τιμή της life  
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insurance. Οι περισσότερες υλοποιήσεις δέντρων αποφάσεων αυτοματοποιούν τη 
διαδικασία δημιουργίας και απλοποίησης κανόνων. Αφού οι κανόνες έχουν 
απλοποιηθεί και/ή εξαλειφθεί, οι κανόνες μπαίνουν σε σειρά έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούν τα σφάλματα. Τελικά, επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος κανόνας. Ο 
προεπιλεγμένος κανόνας δηλώνει την κατηγοριοποίηση ενός στιγμιότυπου που δεν 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις οποιωνδήποτε από τους αναφερόμενους κανόνες. 
 

           
          
                 Πίνακας 3   Βάση δεδομένων προώθησης πιστωτικών καρτών  
 
 
3.1.3    Πλεονεκτήματα 
 
 
    Τα δέντρα αποφάσεων έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Είναι εύκολα στην 
κατανόηση και αντιστοιχίζονται  καλά  σ’  ένα  σύνολο  κανόνων  παραγωγής,  
Έχουν  εφαρμοστεί  με επιτυχία σε πραγματικά προβλήματα, δεν κάνουν 
προηγούμενες υποθέσεις για τη φύση των δεδομένων,  είναι  ικανά  να 
κατασκευάσουν  μοντέλα  με σύνολα  δεδομένων  που περιέχουν αριθμητικά, 
καθώς επίσης και κατηγοριακά δεδομένα .  
      Όπως στους αλγόριθμους εξόρυξης γνώσης, υπάρχουν πολλά θέματα που 
σχετίζονται με τη χρήση των δέντρων αποφάσεων. Ειδικότερα, τα γνωρίσματα 
εξόδου θα πρέπει να είναι κατηγοριακά, και δεν επιτρέπονται πολλαπλά 
γνωρίσματα εξόδου, οι αλγόριθμοι δέντρων αποφάσεων είναι ασταθείς (unstable) 
στο ότι μικρές παραλλαγές στα δεδομένα εκπαίδευσης  μπορεί  να  προκαλέσουν  
επιλογές  διαφορετικών  γνωρισμάτων  σε  κάθε σημείο απόφασης μέσα στο  
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δέντρο. Η επίπτωση μπορεί να είναι σημαντική, καθώς οι επιλογές γνωρισμάτων 
επηρεάζουν όλα τα επακόλουθα δευτερεύοντα δέντρα. Δέντρα που δημιουργούνται 
από αριθμητικά σύνολα δεδομένων μπορεί να είναι πολύ σύνθετα, καθώς οι 
διαχωρισμοί γνωρισμάτων για αριθμητικά δεδομένα είναι τυπικά δυαδικοί. 
 
 
3.1.4 Κλάδεμα δένδρου (Pruning) 
 
 
    Όταν ένα δένδρο αποφάσεων είναι « χτισμένο », πολλά από τα κλαδιά του θα 
αντικατοπτρίζουν ανωμαλίες στα δεδομένα εκπαίδευσης λόγω του θορύβου ή 
ακραίες τιμές. Οι μέθοδοι κλαδέματος ενός δένδρου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
του overfitting στα δεδομένα. Τέτοιες μέθοδοι συνήθως χρησιμοποιούν στατιστικά 
μέτρα για την εξάλειψη των λιγότερο αξιόπιστων κλαδιών. Ένα δένδρο που υπέστη 
την διαδικασία του « κλαδέματος » είναι μικρότερο και λιγότερο πολύπλοκο και γι 
αυτό τον λόγο είναι ευκολότερο να το κατανοήσουμε. Είναι συνήθως πιο γρήγορα 
και καλύτερα στην σωστή ταξινόμηση – κατηγοριοποίηση των δεδομένων, από ότι 
ένα δένδρο με ανεπτυγμένα όλα τα κλαδιά του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες « 
κλαδέματος », prepruning and postpruning. Στην πρώτη περίπτωση το δένδρο 
κλαδεύεται πριν αναπτυχτεί εντελώς, αποφασίζοντας να μην επεκταθεί σε άλλα 
κλαδιά και έτσι ο κόμβος να μετατραπεί σε φύλλο το οποίο θα κατέχει τις πιο 
συνηθισμένες κλάσεις. Η δεύτερη περίπτωση είναι η πιο διαδεδομένη, η οποία 
αφαιρεί υποδένδρα αφού πρώτα αναπτυχθεί όλο το δένδρο κανονικά. Αυτό γίνεται 
όταν υποδένδρο σε ένα κόμβο αφαιρέσει τα κλαδιά του και τα αντικαταστήσει με 
φύλλα. Ο αλγόριθμός CART είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός του είδους αυτού 
 
 
3.2    Συνδυαστικοί Κανόνες  
 
 
     Σε μια βάση δεδομένων που καταγράφει συναλλαγές (transactional database), 
είναι συχνά επιθυμητή η εξαγωγή κανόνων οι οποίοι να καθορίζουν ότι η παρουσία 
ενός υποσυνόλου ΙΑ στοιχείων σε μια συναλλαγή, συνεπάγεται με μεγάλη 
πιθανότητα την εμφάνιση και ενός υποσυνόλου ΙΒ κάποιων άλλων στοιχείων στην 
ίδια συναλλαγή. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα παραδείγματα για την εξαγωγή 
κανόνων συσχέτισης. Ορίζουμε την εξόρυξη συσχετίσεων ως τη διαδικασία εύρεσης 
συχνών προτύπων, συσχετίσεων, σχέσεων ή αιτιατών δομών ανάμεσα σε ομάδες  
αντικειμένων σε βάσεις συναλλαγών, σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και σε 
οποιαδήποτε άλλη μορφή αποθηκών πληροφορίας. 
 
 
3.2.1 Οι βασικές έννοιες του Data Mining 
 
 
     Έστω Ι={i1, i2,…im} ένα σύνολο από στοιχεία καλούμενα αντικείμενα. Έστω D 
το σύνολο των συναλλαγών, όπου κάθε συναλλαγή Τ είναι ένα σύνολο από 
αντικείμενα, με Τ⊆Ι. Έστω ΙΑ ένα σύνολο από αντικείμενα. Θεωρούμε ότι η  
συναλλαγή Τ περιέχει το ΙΑ εάν και μόνο εάν ΙΑ⊆Τ. Ορίζεται ως υποστήριξη 
(support) s ενός συνόλου αντικειμένων το ποσοστό συναλλαγών του D που 
περιέχουν το σύνολο των αντικειμένων. Το support δείχνει κατά πόσο ισχύει ο 
κανόνας σε όλο το σύνολο συναλλαγών. Ένας κανόνας συσχέτισης είναι μια σχέση 
της μορφής ΙΑ⇒ΙΒ, όπου  
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ΙΑ⊆Ι, ΙΒ⊆Ι και ΙΑ∩ΙΒ=∅. Για παράδειγμα: {ψωμί, γάλα}⇒{ζάχαρη, καφές}.  
      Λέμε ότι ο κανόνας αυτός έχει support s, όπου s είναι το ποσοστό συναλλαγών 
στο D που περιέχουν το ΙΑ∪ΙΒ (δηλ. το ΙΑ ή το ΙΒ). Επομένως, s είναι η 
πιθανότητα P(ΙΑ∪ΙΒ) ή, αλλιώς, η πιθανότητα μία συναλλαγή να περιέχει τα {ΙΑ, 
Β}. Ο κανόνας ΙΑ⇒ΙΒ έχει εμπιστοσύνη (confidence) c στο σύνολο D, εάν c είναι  
το ποσοστό των συναλλαγών στο D που περιέχουν το ΙΑ και επίσης περιέχουν και 
το ποσοστό των συναλλαγών στο D που περιέχουν το ΙΑ και επίσης περιέχουν και 
το ΙΒ. Το c θεωρείται η δεσμευμένη πιθανότητα (conditional probability) P(ΙΑ|ΙΒ) 
και δείχνει κατά πόσο ισχύει ο κανόνας στο σύνολο συναλλαγών που περιέχουν 
την υπόθεσή του. Κατά συνέπεια ισχύει: 
 
 
       support  (I A ή I B ) =            # συναλλαγών που περιέχουν {Ι Α , }�} /             (3) 
                                                     συνολικό # συναλλαγών 
        
       confidence  (I A ή I B ) =      # συναλλαγών που περιέχουν {Ι Α , }�} /              (4) 
                                                    # συναλλαγών που περιέχουν {Ι Α }       
 
                                                                 ισοδύναμα : 
   
       confidence (I A ή I B ) =        support(I A ή I B ) / support(I A )                                  (5) 
 
    
 
    Οι κανόνες για τους οποίους ισχύει s ≥ min_sup και c ≥ min_conf, όπου 
min_sup και min_conf συγκεκριμένες τιμές κατωφλίου, λέμε ότι είναι ισχυροί. Ένα 
σύνολο από αντικείμενα αναφέρεται ως itemset. Έτσι, ένα σύνολο που περιέχει k 
αντικείμενα, λέγεται k-itemset. Θεωρούμε ένα k-itemset ως συχνό, όταν για τα 
αντικείμενα που αποτελούν το σύνολο ισχύει s ≥ min_sup. Να σημειωθεί ότι κάθε 
υποσέτ του k-itemset πρέπει να είναι επίσης συχνό.  Στο παρακάτω παράδειγμα 
γίνονται σαφή τα μεγέθη support και confidence :  Έστω η βάση συναλλαγών (π.χ. 
αποδείξεις λιανικής πώλησης) που φαίνεται στο Πίνακα 4. Επιθυμούμε να 
υπολογίσουμε τα s και c για τους κανόνες A⇒C και C⇒A. Παρατηρούμε ότι το Α και 
το C μαζί εμφανίζονται σε 2 από τις 4 συναλλαγές, οπότε το s του κανόνα αυτού 
είναι 2/4=50%. 
 
 
 

                      
 
                                   Πίνακας 4.  Μια απλή βάση συναλλαγών 
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  Όσον αφορά τον πρώτο κανόνα (A⇒C), παρατηρούμε ότι το Α εμφανίζεται  σε 3  
συναλλαγές και στις 2 από αυτές εμφανίζεται και το C. Άρα το c του κανόνα είναι 
2/3=66%. Όσον αφορά τον δεύτερο κανόνα (C⇒A), παρατηρούμε ότι το C 
εμφανίζεται  σε 2 συναλλαγές και σε αυτές εμφανίζεται και το Α. Άρα το c του 
κανόνα είναι 2/2=100%. 
 
 
 
3.2.1.1  Εμπιστοσύνη και Υποστήριξη 
 

 
     Οι κανόνες συσχετισμού δε μοιάζουν με τους παραδοσιακούς κανόνες 
κατηγοριοποίησης, από την άποψη ότι ένα γνώρισμα που εμφανίζεται σαν 
προϋπόθεση σ’ έναν από τους κανόνες, μπορεί να εμφανίζεται στον επακόλουθο 
σαν δεύτερος κανόνας. Επιπλέον οι παραδοσιακοί κανόνες κατηγοριοποίησης 
περιορίζουν συνήθως τις επακόλουθες ενός κανόνα σε ένα απλό γνώρισμα.Τα 
προγράμματα δημιουργίας συνδυαστικών κανόνων επιτρέπουν στους 
επακόλουθους ενός κανόνα να περιέχουν μια ή περισσότερες τιμές γνωρισμάτων. 
Για να το καταδείξουμε αυτό, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να καθορίσουμε εάν 
υπάρχουν ενδιαφέρουσες σχέσεις που πρέπει να βρεθούν στις τάσεις αγοράς ενός 
πελάτη, μεταξύ των παρακάτω τεσσάρων ειδών ενός παντοπωλείου : 

 
•  Γάλα 
 
•  Τυρί 
 
•  Ψωμί 
 
•  Αβγά 
 
 
 
Πιθανοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν τα παρακάτω : 
 
1.   Εάν οι πελάτες αγοράζουν γάλα, αγοράζουν επίσης ψωμί. 
 
2.   Εάν οι πελάτες αγοράζουν ψωμί, αγοράζουν επίσης γάλα. 
 
3.   Εάν οι πελάτες αγοράζουν γάλα και αβγά, αγοράζουν οι επίσης τυρί και ψωμί. 
 
4.   Εάν οι πελάτες αγοράζουν γάλα, τυρί και αβγά, αγοράζουν επίσης ψωμί. 
 

Ο πρώτος συνδυασμός μας λέει ότι ένας πελάτης που αγοράζει γάλα είναι 
πιθανόν να αγοράσει επίσης ψωμί. Η προφανής ερώτηση είναι, "Πόσο πιθανό είναι 
το γεγονός της αγοράς γάλακτος να οδηγήσει στην αγορά ψωμιού;". Ο κάθε 
συνδυαστικός κανόνας σχετίζεται με μια εμπιστοσύνη (confidence). Γι’ αυτό τον 
κανόνα η εμπιστοσύνη είναι η πιθανότητα υπό συνθήκες αγοράς ψωμιού, 
δεδομένης της αγοράς γάλατος. Κατά συνέπεια,  εάν  ένας  συνολικός  αριθμός  
10.000  συναλλαγών  πελατών  σχετίζεται  με αγορά γάλακτος, και 5.000 από 
αυτές τις ίδιες συναλλαγές σχετίζονται επίσης με αγορά ψωμιού,  η εμπιστοσύνη  
της αγοράς  ψωμιού,  δεδομένης  της αγοράς  γάλακτος,  είναι 5.000/10.000 = 
50%.Σκεφθείτε τώρα το δεύτερο κανόνα. Μας δίνει αυτός ο κανόνας τις ίδιες 
πληροφορίες με τον πρώτο; Η απάντηση είναι προφανώς όχι! Με τον πρώτο 
κανόνα η περιοχή συναλλαγών αποτελείτο από όλους τους πελάτες οι οποίοι είχαν  
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προβεί στην αγορά γάλατος.  Γι’  αυτό  τον  κανόνα,  η  περιοχή  είναι  το  σύνολο  
όλων  των  συναλλαγών πελατών οι οποίοι δείχνουν αγορά ψωμιού. Σαν 
παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα συνολικό αριθμό 20.000 συναλλαγών 
πελατών που περιλαμβάνει αγορά ψωμιού, και από αυτές οι 5.000 συνδυάζονται με 
αγορά γάλατος. Αυτό μας δίνει μια τιμή εμπιστοσύνης για την αγορά γάλακτος, 
δεδομένης της αγοράς ψωμιού, 25%. 

Αν  και  ο  τρίτος  και  τέταρτος  κανόνες  είναι  πιο  σύνθετοι,  η  ιδέα  είναι  
ίδια.  Η εμπιστοσύνη για τον τρίτο κανόνα μας λέει την πιθανότητα αγοράς τυριού 
και ψωμιού, δεδομένης της αγοράς γάλακτος και αβγών. Η εμπιστοσύνη για τον 
τέταρτο κανόνα μας λέει την πιθανότητα αγοράς ψωμιού δεδομένης της αγοράς 
γάλατος, αβγών, και τυριού. Μια σημαντική πληροφορία που η τιμή εμπιστοσύνης 
ενός κανόνα δεν παρέχει είναι το ποσοστό όλων των συναλλαγών που περιέχουν 
τις τιμές γνωρισμάτων που βρίσκονται σ’ ένα σχετιζόμενο κανόνα. Αυτό το 
στατιστικό μέγεθος είναι γνωστό σαν υποστήριξη (support)  για  ένα  κανόνα.  
Η  υποστήριξη  είναι  απλά  το  ελάχιστο  ποσοστό  των στιγμιότυπων στη βάση 
δεδομένων που περιέχει όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται σ’ ένα συγκεκριμένο 
συνδυαστικό κανόνα. 

Στους κανόνες που δημιουργούνται και φαίνονται στο κεφάλαιο όπου 
παρατίθενται τα αποτελέσματα των πειραμάτων, αλλά και στο παράρτημα όπου 
παρατίθενται τα δέντρα απόφασης των πειραμάτων, φαίνονται επίσης και τα 
confidence και support του κάθε κανόνα που δημιουργείται. 
 
 
 
3.2.2   Αλγόριθμοι εξόρυξης συνδυαστικών κανόνων  
 
 
Οι γνωστότεροι αλγόριθμοι εξόρυξης κανόνων συσχέτισης είναι: 
 
 

      Apriori 
 

       DHP 
 

       Trie Data Structure 
 

       Iceberg Queries 
 
 
Στη συνέχεια περιγράφουμε πιο αναλυτικά τον αλγόριθμο Apriori σαν 
αντιπροσωπευτικό αυτής της κατηγορίας. 
 
 
Ο Apriori αλγόριθμος 
 
 
     Το όνομα του αλγόριθμου υποδηλώνει ότι χρησιμοποιεί πρότερη γνώση (a 
priori), αξιοποιώντας τις ιδιότητες των συχνών itemsets που έχουν ανακαλυφθεί 
νωρίτερα στη διαδικασία. Υλοποιεί μια επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία τα 
k-itemsets χρησιμοποιούνται για την εύρεση των (k+1)-itemsets. Αρχικά 
υπολογίζεται το σύνολο  των συχνών 1-itemsets, το οποίο ορίζεται και ως L1. To 
L1 χρησιμοποιείται για την εύρεση του L2, του συνόλου των συχνών 2-itemsets.  



Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  -  Πληροφοριακά Συστήματα 37

 
 
Το L2  χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την εύρεση του L3 κ.ο.κ., μέχρις ότου να 
μην είναι δυνατή η εύρεση μεγαλύτερων συχνών k-itemsets. Πιο συγκεκριμένα, 
ακολουθείται μια επαναληπτική διαδικασία δυο βημάτων: 
 
1. Το βήμα της ένωσης: Για την εύρεση του Lk, δημιουργείται ένα σύνολο από 
υποψήφια k-itemsets, το οποίο προκύπτει με την ένωση του Lk-1 με τον εαυτό 
του. Το σύνολο αυτό συμβολίζεται με Ck. 
 
2. Το βήμα του κλαδέματος: Το Ck είναι υπερσύνολο του Lk, καθώς τα στοιχεία 
του μπορεί είτε να είναι, είτε να μην είναι συχνά. Τα συχνά k-itemsets αποτελούν 
το Lk. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου να μην υπάρχουν άλλα συχνά k-
itemsets. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο σχήμα 9. 
 
 
 

          
 
 
 
                Σχήμα 9.   Σχηματική αναπαράσταση του Apriori αλγόριθμου 
 
 
 
      Εάν και αποτελεσματικός ο Apriori, εκμεταλλεύοντας την ιδιότητα των συχνών 
items και υλοποιείται εύκολα (και σε παράλληλη μορφή), παρουσιάζει σημαντικό 
πρόβλημα κλιμάκωσης και δεν μπορεί να χειριστεί αριθμητικά δεδομένα. Για το 
λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι βελτίωσής του. Οι γνωστότεροι 
από αυτούς είναι: 
 
 
 DHP: Ο αλγόριθμος αυτός δημιουργεί ένα πίνακα κατακερματισμού (hashing 

table) με τον οποίο ελέγχει την εγκυρότητα των k-itemsets. Έτσι, αντί για 
το σύνολο που προκύπτει από την ένωση του Lk-1 με τον εαυτό του, ο DHP 
περιλαμβάνει στον Ck μόνο τα k-itemsets τα οποία έχουν τιμή στον πίνακα  

    κατακερματισμού μεγαλύτερη ή ίση με την απαιτούμενη min_sup. Έτσι,  
μειώνει  σημαντικά το μέγεθος του Ck και το μέγεθος της βάσης σταδιακά. 
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 FTDA: Χρησιμοποιείται για την εύρεση κανόνων συσχέτισης σε δεδομένα με 

ποσοτικές τιμές. Μετασχηματίζει τις ποσοτικές τιμές σε γλωσσολογικούς 
όρους και στη συνέχεια τους φιλτράρει με σκοπό να βρει νόμους συσχέτισης 
μετατρέποντας τον Αpriori αλγόριθμο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ασαφείς 
μεθόδους και εξάγει ασαφείς κανόνες . 

 
 Partition: Διαιρεί τη βάση σε δύο τμήματα και με δύο σαρώσεις εκτελεί τον 

αλγόριθμο. Στην πρώτη σάρωση υπολογίζει τα συχνά itemsets για κάθε 
τμήμα και στη δεύτερη υπολογίζει το s του κάθε itemset ως προς ολόκληρη 
τη βάση. 

 
 DIC: Είναι αλγόριθμος που κάνει δυναμική καταμέτρηση του συνόλου των 

αντικειμένων. 
 
 TRIE Data Structure: Χρησιμοποιείται με σκοπό τη δημιουργία covers, τα 

οποία είναι σύνολα αντικειμένων με s μεγαλύτερο ή ίσο του 
προκαθορισμένου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δομής αυτής είναι η 
δυνατότητα εξαγωγής αποκλειστικών κανόνων συσχέτισης[11]. 

 
 
 
 
Παρακάτω επίσης παρατίθεται και ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου Apriori  

     
 
 
                      Πίνακας 5.  Ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου Apriori 
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3.3    Ανασκόπηση 
 
 
 
     Τα δέντρα αποφάσεων έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Είναι εύκολα στην 
κατανόηση και αντιστοιχίζονται  καλά  σ’  ένα  σύνολο  κανόνων  παραγωγής,  
Έχουν  εφαρμοστεί   
με επιτυχία σε πραγματικά προβλήματα, δεν κάνουν προηγούμενες υποθέσεις για 
τη φύση των δεδομένων,  είναι  ικανά  να κατασκευάσουν  μοντέλα  με σύνολα  
δεδομένων  που περιέχουν αριθμητικά, καθώς επίσης και κατηγοριακά δεδομένα 
Όπως στους αλγόριθμους εξόρυξης γνώσης, υπάρχουν πολλά θέματα που 
σχετίζονται με τη χρήση των δέντρων αποφάσεων. Ειδικότερα, τα γνωρίσματα 
εξόδου θα πρέπει να είναι κατηγοριακά, και δεν επιτρέπονται πολλαπλά 
γνωρίσματα εξόδου, οι αλγόριθμοι δέντρων αποφάσεων είναι ασταθείς (unstable) 
στο ότι μικρές παραλλαγές στα δεδομένα εκπαίδευσης  μπορεί  να  προκαλέσουν  
επιλογές  διαφορετικών  γνωρισμάτων  σε  κάθε σημείο απόφασης μέσα στο 
δέντρο. Η επίπτωση μπορεί να είναι σημαντική, καθώς οι επιλογές γνωρισμάτων 
επηρεάζουν όλα τα επακόλουθα δευτερεύοντα δέντρα. Δέντρα που δημιουργούνται 
από αριθμητικά σύνολα δεδομένων μπορεί να είναι πολύ σύνθετα, καθώς οι 
διαχωρισμοί γνωρισμάτων για αριθμητικά δεδομένα είναι τυπικά δυαδικοί. 
       Σαν   ένα   παράδειγμα,   ας   υποθέσουμε   ότι   παρουσιάζουμε   ένα   
σύνολο   10.000 συναλλαγών για μια ανάλυση καλαθιού αγοράς. Επίσης, ας 
υποθέσουμε ότι το 70% όλων   των   συναλλαγών   περιλαμβάνουν   αγορά   
γάλατος   και   το   50%   όλων   των συναλλαγών  περιέχουν  αγορά  ψωμιού.  
Από  αυτή  την πληροφορία  είναι  πιθανόν  να δούμε ένα συνδυαστικό κανόνα της 
μορφής: 
 
                   « Εάν οι πελάτες αγοράζουν γάλα, αγοράζουν επίσης ψωμί » 

 
 

Η εμπιστοσύνη γι’ αυτό τον κανόνα μπορεί να είναι πάνω από 40%. Όμως, 
επειδή οι περισσότεροι πελάτες αγοράζουν και τα δύο προϊόντα, ο συνδυαστικός 
κανόνας έχει μικρή αξία. Αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας δεν μας δίνει πρόσθετες 
πληροφορίες αγοράς, τις οποίες θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε για να 
προωθήσουμε την αγορά ψωμιού με  το  γάλα.  Όμως,  υπάρχουν  δύο  τύποι  
σχέσεων  οι οποίοι  βρίσκονται  μέσα  στους συνδυαστικούς κανόνες που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον: 

 
    Μας ενδιαφέρουν συνδυαστικοί κανόνες οι οποίοι δείχνουν μια ανύψωση 

στην αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος, όπου η ανύψωση στις 
πωλήσεις είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού μ’ ένα ή περισσότερα άλλα 
προϊόντα. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές 
τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε την προώθηση του προϊόντος, με 
αυξημένες πωλήσεις σαν αποτέλεσμα του συνδυασμού. 

 
    Μας ενδιαφέρουν επίσης συνδυαστικοί κανόνες οι οποίοι δείχνουν 

μικρότερη από την αναμενόμενη εμπιστοσύνη για ένα συγκεκριμένο 
συνδυασμό. Σ’ αυτή την περίπτωση ένα πιθανό συμπέρασμα είναι ότι τα 
προϊόντα που εμφανίζονται στον συνδυαστικό κανόνα ανταγωνίζονται για 
την ίδια αγορά. 
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Σαν  μια  τελική  παρατήρηση,  μεγάλος  όγκος  δεδομένων  αποθηκεύεται  
συχνά  για ανάλυση καλαθιού αγοράς. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να 
ελαχιστοποιήσουμε τη δουλειά που απαιτείται από μια γεννήτρια συνδυαστικών 
κανόνων. Ένα καλό σενάριο είναι να καθορίσουμε μια αρχική υψηλή τιμή για το 
κριτήριο κάλυψης του στοιχειοσυνόλου. Εάν είναι επιθυμητοί περισσότεροι 
κανόνες, το κριτήριο κάλυψης μπορεί να ελαττωθεί και όλη η διαδικασία να 
επαναληφθεί . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
 
 

 
4.1   Eφαρμογή Επεξεργασίας Δεδομένων 
 
 
4.1.1  Η εφαρμογή CTree 
 
 
    Ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση και την επεξήγηση του εργαλείου που θα 
χρησιμοποιήσουμε για την διπλωματική εργασία, το οποίο είναι  μια εφαρμογή στο 
Excell η οποία ονοµάζεται CTree. Η εφαρµογή διατίθεται δωρεάν από τον εξής 
σύνδεσµο:  
 
                          http://www.geocities.com/adotsaha/CTree/CTree.zip. 
 
 
     Ανοίγοντας την εφαρµογή του CTree παρατηρούµε ότι υπάρχουν 7 φύλλα 
εργασίας, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα χαρακτηριστικό όνοµα. Το πρώτο φύλλο 
παρέχει µια βοήθεια βήµα προς βήµα για κάθε πεδίο της εφαρµογής. Αρχικά 
µέληµα µας και πρώτο βήμα στην διαδικασία είναι να εισάγουµε τα δεδοµένα προς 
επεξεργασία. Στο φύλλο εργασίας Data, µπορούµε να τα γράψουµε ή να τα 
αντιγράψουµε από ένα άλλο αρχείο. Τα δεδοµένα γράφονται από το κελί L24 και 
κάτω. Μπορούν να γραφτούν από 10 έως 10.000 γραµµές δεδοµένων. Πάνω από 
κάθε στήλη πρέπει να επιλεχθεί ο τύπος των δεδοµένων για κάθε ένα 
χαρακτηριστικό. Τέσσερις είναι οι προκαθορισµένοι τύποι: 
 
 

 Ommit, αν θέλουµε ένα χαρακτηριστικό να µην συµπεριλαµβάνεται στον  
υπολογισµό του δέντρου απόφασης. 

 
 Cat (Categorical Predictor), διακριτά δεδοµένα. 

 
 Cont (Continuous Predictor), για συνεχή αριθµητικά δεδοµένα. 

 
 Class (Class variable), είναι η κλάση- χαρακτηριστικό εξόδου. 

 
 
 
    Μπορεί να υπάρχουν έως 50 µεταβλητές, αλλά πάντα µια θα είναι η µεταβλητή 
εξόδου όπου η εφαρµογή την υπολογίζει ως διακριτή µεταβλητή. Κάθε διακριτό 
χαρακτηριστικό δεν πρέπει να έχει πάνω απο 20 κατηγορίες. Θα πρέπει να 
προσεξουμέ επίσης να μην υπάρχουν κενά κελιά σε στήλες ή σε γραμμές. Έπίσης οι 
ετικέτες κατηγοριοποίησης (category labels) είναι case sensitive.  
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   Αφού γίνει εισαγωγή των δεδοµένων, το δεύτερο βήµα είναι να συµπληρωθούν 
τα  µοντέλα εισόδου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί στο φύλλο εργασία UserInput. 
Στην καρτέλα αυτή υπάρχουν αρκετές επιλογές που µπορεί να κάνει ο χρήστης για 
να καθορίσει τα δεδοµένα εισόδου στο δέντρο απόφασης. Κάποιες από αυτές είναι : 
 

1) Adjust for # categories of a categorical predictor: Καθώς 
αναπτύσσεται το δέντρο, τα παιδιά κόµβοι δηµιουργούνται διαχωρίζοντας 
τους κόµβους πατεράδων. Ποια πρόβλεψη να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον 
διαχωρισµό αποφασίζεται από συγκεκριµένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια έχει 
ένα εγγενές σφάλµα για να επιτευχθούν οι προβλέψεις για περισσότερες 
κατηγορίες. Το σφάλμα μπορεί να διορθωθεί τσεκάροντας αυτήν την 
επιλογή. 

 
2) Minimum Node Size: Μπορούµε να µην κάνουµε την παραπάνω επιλογή. 

Ωστόσο, αν γίνει η επιλογή θα πρέπει να καθοριστεί µια έγκυρη ελάχιστη 
τιµή για το µέγεθος του κόµβου, ως ποσοστό % του συνόλου των 
εγγραφών. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτή, τόσο µικρότερο είναι το 
δέντρο. 

 
3) Maximum Purity: Μπορούµε να µην κάνουµε την παραπάνω επιλογή. 

Ωστόσο, αν επιλεχθεί θα πρέπει να γράψουµε ένα έγκυρο µέγιστο αριθµό 
καθαρότητας ο οποίος πρέπει να είναι µεταξύ 0% και 100%. Όσο 
µεγαλύτερος είναι ο αριθµός, τόσο µεγαλύτερο θα είναι το δέντρο. 

 
4) Maximum Depth: Μπορούµε να µην κάνουµε την παραπάνω επιλογή. 

Ωστόσο, αν επιλεγεί θα πρέπει να γραφτεί ένας αριθμός μεταξύ του 1 και 
20, που θα καθορίζει το βάθος του δέντρου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 
αριθµός, τόσο µεγαλύτερο θα είναι το δέντρο. 

 
5) Tree Pruning Option: Ιδανικά θα πρέπει να αφήσουµε την επιλογή YES. 

Αυτή η επιλογή παρέχει τη δυνατότητα µελέτης της επίδρασης του 
κλαδέµατος.  

 
6) Training / Test Set: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε όλο το πλήθος των 

δεδοµένων για την κατασκευή του δέντρου. Μπορούµε επίσης να 
χρησιµοποιήσουµε κάποιο σύνολο δεδοµένων για την κατασκευή και κάποιο 
για τον έλεγχο. Αν επιθυµούµε να κάνουµε και έλεγχο τότε µπορεί ορισµένα 
από τα δεδοµένα τυχαία να γίνουν ελέγχου, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα 
να καθορίσουµε εµείς ποια θα είναι  δεδοµένα εκπαίδευσης και ποια 
ελέγχου. 

 
7)  Save Model Options: Τέλος µπορούµε να καθορίσουµε αν θα υπάρχουν   

κανόνες και µε ποια κριτήρια. Support – Confidence αφού συμπληρωθούν  
προσεκτικά τα χρήσιμα πεδία με την επιλογή Build Tree κατασκευάζεται το  
δένδρο. 

 
 
      Το τρίτο  βήµα είναι τα αποτελέσµατα του µοντέλου. Μόλις τελειώσει η 
εκτέλεση, το δέντρο απόφασης δηµιουργείται στην καρτέλα Tree. Υπάρχει η 
δυνατότητα να επιλεχθεί ένας κόµβος και µε την εντολή View Node να δούµε 
περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον κόµβο. Το πιο ουσιαστικό µέρος βρίσκεται 
στο τέταρτο βήμα, όπου είναι η δημιουργία συνδιαστικών κανόνων (Rule 
generation). Στο πρώτο µπορούµε να δούµε το  
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σφάλµα κατηγοριοποίησης που δηµιουργήθηκε από τα δεδοµένα ελέγχου. Στο 
φύλλο Rules υπάρχουν όλοι οι κανόνες σε έναν πίνακα µε τις µετρικές του κάθε 
κανόνα.  
 
 

 Support: είναι το ποσοστό των δεδοµένων εκπαίδευση στο οποίο το 
αριστερό κοµµάτι του κανόνα είναι αληθές. Αν ισχύει ο κανόνας τότε λέµε 
ότι εφαρµόζεται στο µοντέλο. Αυτό µετράει πόσο εφαρµόσιµος είναι ο 
κανόνας.  

 
 Confidence: Έξω από τα δεδοµένα εκπαίδευσης, το ποσοστό των δεδομένων 

που εφαρµόζεται ο κανόνας. Αυτό µετράει την ακρίβεια του κανόνα. 
 
 

 Capture: Πιο είναι το ποσοστό της συγκεκριµένης τιµής της κλάσης που έχει 
κατηγοριοποιηθεί σωστά µε βάση αυτόν τον κανόνα. Αν υπάρχει κανόνας µε 
Capture 100%, αυτό σηµαίνει ότι στο χώρο πρόβλεψης όλα τα στιγµιότυπα 
µε αυτήν την τιµή για κλάση είναι πολύ κοντά το ένα µε το άλλο και ότι ο 
κανόνας είναι ικανός να προβλέψει πολύ ικανοποιητικά. 

 
 
 
4.1.2    Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 
 
 
 
Ορισµένες επιτυχηµένες δυνατότητες της εφαρµογής CTee: 
 

1. ∆εν χρειάζεται να προσθέτουµε και να αφαιρούµε στήλες από δεδοµένα. Το  
µόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσουµε αν θα συµµετέχει η κάθε στήλη 
στην κατασκευή του δέντρου. 

 
2. Μπορούµε να διαχωρίσουµε τα δεδοµένα σε ελέγχου και εκπαίδευσης. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τυχαίου διαχωρισµού. 
 

3. Η εφαρµογή µπορεί να διαχειριστεί τα δεδοµένα που λείπουν. 
 

4. Η εφαρµογή έχει την δυνατότητα να δηµιουργεί µεγάλο δέντρο και µετά να 
το κλαδεύει. 

 
5. Μόλις κατασκευαστεί το δέντρο υ άρχουν αναφορές για τα δεδοµένα. 

 
6. Υπάρχει γραφική απεικόνιση κάθε κόµβου του δέντρου. 

 
7. Η εφαρµογή δηµιουργεί κανόνες και σχέδια. 

 
8. Μπορεί το δέντρο να αποθηκευτεί αυτόµατα σε ένα νέο αρχείο. 

 
 
Ορισµένα µειονεκτήµατα της εφαρµογής: 
 
 

1. ∆εν υπάρχει δυνατότητα να κατηγοριοποιούνται νέα δεδοµένα. 
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2. Η εφαρµογή δεν έχει χώρο να διαχειριστεί το κόστος των µη 
κατηγοριοποιηµένων εγγραφών. 

 
3. Το πλήθος των µεταβλητών που διαχειρίζεται δεν µπορεί να είναι πάνω από 

50 και το πλήθος των στιγµιότυπων δεν πρέπει να ξεφεύγει τις 10.000 
εγγραφές. 

 
 
 
4.2    Δεδομένα ( Data Set) 
 
 
4.2.1   Περιγραφή δεδομένων εισόδου 
 
    Όπως αναφέραμε και στην αρχή της εργασίας σκοπός αυτής της διπλωματικής 
είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο γνώσης, το οποίο θα μελετάει και θα  
αναλύει αποτελέσματα βλαβών δικτύου ADSL με την χρήση εργαλείων εξόρυξης 
δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με  τον αλγόριθμο C 4.5 και η  
τεχνική κατηγοριοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι τα δέντρα απόφασης.  Για 
την αποφυγή παραβίασης προσωπικών δεδομένων, παρατηρούμε πως τα δεδομένα 
καθώς και οι μεταβλητές δεν έχουν τις πραγματικές τιμές αλλά συμβολικές.  
    Στόχος µας είναι να βρούμε τεχνικές και να διαχωρίσουμε τα δεδομένα µας σε 
δεδομένα εκπαίδευσης (training set) και δεδοµένα ελέγχου (test set ) µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να πάρουµε το μικρότερο σφάλμα κατά την εφαρμογή του δέντρου 
απόφασης. Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τέσσερις τρόπους διαχωρισµού 
των δεδοµένων. Στην συνέχεια θα δηµιουργήσουµε δέντρα απόφασης, κανόνες και 
θα βγάλουµε αποτελέσµατα για καθένα από τα παραπάνω σενάρια. Τελικά, θα 
λάβουµε ως καταλληλότερο µοντέλο, αυτό που θα έχει µικρότερο σφάλµα κατά τον 
έλεγχο. 
     Τα δεδομένα μας αποτελούνται από 5000 εγγραφές με 4 χαρακτηριστικά : 
 

I. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
 

II. ΤΑΧ.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 

III. ΣΥΜΠΤΩΜΑ 
 

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
 Όλες οι μεταβλητές είναι categorical και η class δηλ. το στοιχείο εξόδου είναι η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 
 
4.2.2  Στατιστική ανάλυση δεδομένων εισόδου 
 
 
     Στη συνέχεια παραθέτουμε μία στατιστική ανάλυση που κάναμε για όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά, θέλοντας να δούμε τη συχνότητα εμφάνισης κάθε 
χαρακτηριστικού στο data set. Αυτό θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στα πειράματα 
που θα κάνουμε με τον αλγόριθμο C4.5. Συγκεκριμένα σε ένα από τα πειράματα θα  
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χρησιμοποιήσουμε  τα 2/3 των δεδομένων μας, στηριζόμενοι στην στατιστική 
ανάλυση, δηλαδή η επιλογή των δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τη συχνότητα 
εμφάνισης κάθε στοιχείου. Θα ξεκινήσουμε με το ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ εμφανίζοντας έναν 
πίνακα με τα ποσοστά που εμφανίζεται η μεταβλητή και στην συνέχεια θα γίνει και 
γραφική αναπαράσταση. Αυτό θα γίνει για όλες τις μεταβλητές. Πριν αναλύσουµε 
τα σενάρια, θα παρουσιάσουµε γραφικά την κατανοµή όλων των µεταβλητών. 
Αυτό θα φανεί αρκετά χρήσιµο στα πειράματα που θα κάνουμε αργότερα µε το 
CTree για την κατασκευή του καλύτερου δέντρου απόφασης. 
 
 
Όνοµα µεταβλητής:  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραφική αναπαράσταση μεταβλητής : 
 
 

        

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

979

19%

879

18%
594

12%
358

7%

790

16%

443

9%

246

5%

473

9%

238

5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ EΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

1 979 19.58 

2 879 17.58 

3 594 11.88 

4 358 7.16 

5 790 15.8 

6 443 8.86 

7 246 4.92 

8 473 9.46 

9 238 4.76 
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Όνοµα µεταβλητής:   ΤΑΧ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
 
 
 
 

ΤΑΧ.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ EΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

1 322 6.44 

2 255 5.1 

3 263 5.26 

4 3 0.06 

5 2620 52.4 

6 1537 30.74 
 
 
 
 
 
 
  Γραφική αναπαράσταση μεταβλητής : 
 
 
 
 

     

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

322

6%
255

5%
263

5%
3

0%

2620

53%

1537

31%

1

2

3

4

5

6
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Όνοµα µεταβλητής:    ΣΥΜΠΤΩΜΑ 
 
 
         

ΣΥΜΠΤΩΜΑ EΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΑΛΛ 328 6.56 

BAD 780 15.6 

∆ΕF 170 3.4 

∆ΤΟ 154 3.08 

MAΠ 417 8.34 

Μ∆Σ 2716 54.32 

ΜΣ∆ 18 0.36 

ΣΠΜ 181 3.62 

IPT 4 0.08 

ΤΧΜ 232 4.64 
    
                    
 
 
Γραφική αναπαράσταση μεταβλητής : 
 
 

   

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

328

7% 780

16%
170

3%154

3%417

8%
2716

54%

18

0%
181

4%

4

0%

232

5%

ΑΛΛ

BAD

ΔΕF

ΔΤΟ

MAΠ

ΜΔΣ

ΜΣΔ

ΣΠΜ

IPT

ΤΧΜ
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Όνοµα µεταβλητής:   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΓΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

DSLAM 2488 49.76 

SEP 2512 50.24 

 

 

 

 

 

 

  Γραφική αναπαράσταση μεταβλητής : 

 

 

        

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2488

50%
2512

50% DSLAM

SEP
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

 

 

5.1 Δημιουργία Σεναρίων 
 

       Ξεκινώντας λοιπόν την δημιουργία των σεναρίων – πειραμάτων, στόχος µας 
είναι να βρούµε τεχνικές και να διαχωρίσουµε τα δεδοµένα µας σε δεδοµένα 
εκπαίδευσης (training set) και δεδοµένα ελέγχου (test set) µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να πάρουµε το µικρότερο σφάλµα κατά την εφαρµογή του δέντρου απόφασης. 
Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουµε τέσσερις τρόπους διαχωρισµού των 
δεδοµένων. Στην συνέχεια θα δηµιουργήσουµε δέντρα απόφασης, κανόνες και θα 
βγάλουµε αποτελέσµατα για καθένα από τα παραπάνω σενάρια. Τελικά, θα 
λάβουµε ως καταλληλότερο µοντέλο, αυτό που θα έχει µικρότερο σφάλµα κατά τον 
έλεγχο  
      Το σύνολο των στιγμιότυπων είναι 5000. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι 
τέσσερα (4) στο σύνολο. Το τέταρτο (4) είναι η κλάση ή αλλιώς το χαρακτηριστικό 
εξόδου και τα υπόλοιπα τρία (3) είναι χαρακτηριστικά εισόδου η αλλιώς 
γνωρίσµατα. Και οι τέσσερεις μεταβλητές έχουν  κατηγορικές τιμές (cat). Σε κάθε 
σειρά πειραμάτων, επιλέγουμε  τις ίδιες παραμέτρους όσον αφορά το αν θα γίνεται 
κλάδεμα ή όχι στο δέντρο μας και πότε θα σταματάει η δημιουργία κόμβων στο 
δέντρο. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε τις αρχικές τιμές. Επιπλέον έχουμε 
επιλέξει τη δημιουργία κανόνων σύμφωνα με την εμπιστευτικότητα η οποία δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη του 50% όπως και η υποστήριξη να μην είναι μικρότερη 
του 0%. 
 
 
  
Σενάριο 1ο 
 
   Στο πρώτο σενάριο θα πρέπει να βρω πρώτα από όλα την ρίζα του δένδρου. 
Αυτό θα το πετύχουμε ως εξής : Αφού μορφοποιήσω τα δεδομένα – στιγμοιότυπα – 
εγγραφές σε μορφή excel, τα τοποθετώ μέσα στην εφαρμογή του CTree. Στην 
συνέχεια έχοντας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στην εφαρμογή τρέχουμε τα 
δεδομένα και « χτίζουμε το δένδρο ». Με την μόνη διαφορά ότι σαν δεδομένα 
εκπαίδευσης έχω όλες τις εγγραφές,  99 % των στιγμιότυπων και σαν δεδομένα 
ελέγχου έχω 1 % . 
 
 
Σενάριο 2ο 
 

   Στο δεύτερο σενάριο αφού έχουμε βρει την ρίζα του δένδρου κάνουμε το ίδιο με 
την διαφορά ότι για δεδομένα εκπαίδευσης (training set) παίρνω το 66 % των 
εγγραφών δηλ. 3250, ενώ σαν δεδομένα ελέγχου (test set) παίρνω το 33 % των  
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εγγραφων δηλ. 1650 στιγμιότυπα. Φυσικά εκτός από αυτές τις παραμέτρους 
ρυθμίζουμε και άλλες τις οποίες όμως θα τις δούμε αναλυτικά στην εκτέλεση των 
σεναρίων. Όπως π.χ αν θα γίνεται κλάδεμα ή όχι στο δέντρο μας και πότε θα 
σταματάει η δημιουργία στο δένδρο. Αν οι έγγραφές στον κόμβο είναι 5 ή 
λιγότερες - αν οι εγγραφές στον κόμβο είναι 5% ή λιγότερο από τις συνολικές 
εγγραφές - αν οι εγγραφές στον κόμβο είναι 10% ή λιγότερο από τις συνολικές 
εγγραφές κ.ο.κ 
 
 
  Σενάριο 3ο 
 

     Το σενάριο 3 παρουσιάζει μια ιδιομορφία όσο αφορά τα δύο προηγούμενα. Από 
το πρώτο σενάριο αφού πάρουμε την ρίζα, θα πρέπει να χωρίσω τα δεδομένα 
εκπαίδευσης και ελέγχου με αναλογία 75 % και 25 % αλλά το training data θα 
είναι ως εξής : Με συχνότητα εμφάνισης ίδια νε αυτήν του πρώτου σεναρίου, 
ανάλογα με ποια μεταβλητή είχα σαν ρίζα. Η αναλογία θα εξαρτηθεί από την ρίζα 
του πρώτου σεναρίου με πόσες τιμές παίρνει αυτή στο σύνολο των εγγραφών και 
με τι ποσοστό. Π.χ. εάν ότι η μεταβλητή με την τιμη ΤΑΧ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ έχει 7 τιμές, 
θα πρέπει να δώ η κάθε τιμή τι ποσοστό κατέχει στο σύνολο. Αυτή είναι η 
ονομαζόμενη συχνότητα εμφάνισης. Έτσι στο τρίτο σενάριο όταν θα διαλέξω το 
75 % σαν training set δηλ. τις 3750 εγγραφές, θα πρέπει να κρατήσω αυτήν την 
αναλογία. 
 
  Σενάριο 4ο 
 
     Το τέταρτο και τελευταίο σενάριο θα είναι το ίδιο με το τρίτο, αλλά με αναλογία 
90 % σαν δεδομένα εκπαίδευσης και 10 % σαν δεδομένα ελέγχου. Οι εγγραφές 
του training set θα είναι 4500 και του test set 500. 
 
     
  Έτσι λοιπόν δημιουργώντας αυτά τα τέσσερα σενάρια θα πειραματιστούμε σε 
διάφορα δέντρα και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που θα μας δώσουν να 
αποφασίσουμε σε πιο θα καταλήξουμε, πιο θα θεωρηθεί ότι μας δίνει τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό κάθε φορά που “ χτίζουμε ” ένα δέντρο 
αλλάζουμε τα training και test data, αλλά και κάποιες από τις παραμέτρους 
δημιουργίας. Παρακάτω θα γίνει η εκτέλεση των σεναρίων και θα απεικονίσουμε 
όλες τις παραμέτρους της εφαρμογής του CTree . 
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5.2  Εκτέλεση των σεναρίων στο CTree 
 

 

 

5.2.1  Σενάριο 1ο 
  

 

Ορίζοντας τις παραμέτρους : 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι τα εξής :  

 

Classification Tree Model 
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Tree information 

 

 

 

 

 

 

 

Confusion Matrix 
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Rule Summary  
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Rule Text 
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Rule Text 
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5.2.2    Σενάριο 2ο 
 
 
 
Ορίζοντας τις παραμέτρους : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι τα εξής :  

 
 

Classification Tree Model 
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Tree information 

 
 

         
 
 
 
 
 

Confusion Matrix 
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Rule Summary  
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Rule Text 
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Rule Text 
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5.2.3    Σενάριο 3ο 
 
 
 
Ορίζοντας τις παραμέτρους : 
 
 

 
 
 
 
 
Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι τα εξής :  

 
 
 

Classification Tree Model 
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Tree information 

 
 

       
 
 
 
 

Confusion Matrix 
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Rule Summary  
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 Rule Text 
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Rule Text 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  -  Πληροφοριακά Συστήματα 66

 
5.2.4   Σενάριο 4ο 
 
 
 
 
Ορίζοντας τις παραμέτρους : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι τα εξής :  

 
 

Classification Tree Model 
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Tree information 

 

 
 
 
 
 

Confusion Matrix 
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Rule Summary  
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Rule Text 
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Rule Text 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
 
 
 
6.1 Eκτίμηση Σεναρίων 
 

      Όπως αναφέρετε παραπάνω µε την χρήση της κατηγοριοποίησης για τη 
δημιουργία βέλτιστων µοντέλων απόφασης, το κριτήριο ελέγχου είναι το ποσοστό 
σφάλµατος. Στο κεφάλαιο αυτό θα συνοψίσουµε και θα συγκρίνουµε τα σενάρια 
για την εύρεση του καταλληλότερου µοντέλου. Η αξιολόγηση των μοντέλων 
γίνεται με την εφαρμογή τους στα δεδομένα ελέγχου (test set). Το πιο γενικό 
μέτρο της απόδοσης του μοντέλου και αυτό  που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς για 
να καταλήξουμε στο καλύτερο μοντέλο είναι το ποσοστό σφάλματος  
κατηγοριοποιητή (classifier error rate) το οποίο δίνεται από τον ακόλουθο 
τύπο: 
 
 

 
 
 
Το Ε το παίρνουμε και από τα αποτελέσματα που μας δίνει το πρόγραμμα στο 
σημείο : tree information – misclassified on test data  Ο σκοπός του υπολογισμού 
του ποσοστού σφάλματος ενός κατηγοριοποιητή είναι για να έχουμε μια ένδειξη 
της πιθανής μελλοντικής απόδοσής του. Εφόσον υπολογίσουμε το classifier error 
rate (E) για κάθε ένα από τα μοντέλα που κατασκευάσαμε, συμπληρώνουμε τον 
ακόλουθο πίνακα 6 : 
 
 
 
 
  

 
 
 
                       
     
                           
 
                
          Πίνακας 6.  Ποσοστό σφάλματος κατηγοριοποιητή για κάθε σενάριο 
  

  Σενάριο            % clsassifier error rate 

1ο                      48,84 

2ο                      42,28 

3ο                      40,97 

        4ο                      40,71 
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6.2 Συμπεράσματα  

 

 
     Παρατηρούμε ότι το μικρότερο σφάλμα κατηγοριοποιητή το έχει το 4ο σενάριο, 
κάτι που σημαίνει ότι η ένδειξη που έχουμε είναι ότι το 4ο πείραμα, αν και έγινε 
όπως είπαμε για να προκύψει η ιεραρχία των χαρακτηριστικών, εντούτοις τα 
αποτελέσματα μας δείχνουν ότι αυτό μελλοντικά θα μας δίνει τις καλύτερες 
προβλέψεις. 

Στην παραπάνω εργασία εφαρμόσαμε µεθόδους και τεχνικές κατηγοριοποίησης 
για να δημιουργήσουμε το καταλληλότερο µοντέλο αναζήτησης επίλυσης βλαβών 
δικτυού με ανθρώπινο παράγοντα ή όχι. Με τη βοήθεια του αλγορίθµου C4.5 και 
του λογισμικού CTree  κατασκευάσαµε ένα δένδρο απόφασης που μας οδηγεί στην 
περιοχή – διαμέρισμα που λύνονται οι βλάβες με τιην μικρότερη επέμβαση 
ανθρώπινου παράγοντα. Δηλαδή ποια περιοχή παρουσιάζει τις λιγότερες βλάβες και 
κατηγοριοποιεί τις βλάβες ανάλογα με τα συμπτώματα τους και τέλος μας λέει 
ανάλογα με την βλάβη, ποια επιλύνεται με απομακρυσμένη διαχείριση και ποια 
χρειάζεται να μεταβεί τεχνικός.  
      Προτού χρησιμοποιήσουμε όλα τα πραπάνω κάναµε στατιστική επεξεργασία 
των µεταβλητών για να διευκολύνουµε το έργο, το οποίο πιο συγκεκριµένα έγκειτο 
στον καταλληλότερο διαχωρισµό των δεδοµένων εκπαίδευσης και των δεδοµένων 
ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 
 
 
 
7.1  Μελλοντικές τάσεις του Data Mining 

 
 
     Η ποικιλία των δεδομένων, οι εργασίες εξόρυξης δεδομένων, τα δεδομένα και 
προσεγγίσεις εξόρυξης δημιουργεί ένα πεδίο  έρευνας πολύ δελεαστικό. Η 
ανάπτυξη αποτελεσματικών δεδομένων μεθόδων εξόρυξης και των συστημάτων, η 
κατασκευή των διαδραστικών και ολοκληρωμένων εξόρυξης δεδομένων 
περιβάλλοντα, ο σχεδιασμός διάφορων γλωσσών, καθώς και την εφαρμογή 
τεχνικών της εξόρυξης δεδομένων για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων 
εφαρμογής είναι σημαντικά καθήκοντα για τους ερευνητές των δεδομένων του 
συστήματος εξόρυξης και ανάπτυξης εφαρμογών. Αυτή η ενότητα περιγράφει 
ορισμένες από τις τάσεις της εξόρυξης δεδομένων που αντικατοπτρίζουν την 
επιδίωξη αυτών των προκλήσεων: 
 
Application exploration: Πρόωρες εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων εστιάζονται 
κυρίως στην παροχή βοήθειας επιχειρήσεων για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Η αναζήτηση του Data Mining για τις επιχειρήσεις συνεχίζει να 
επεκτείνεται ως τα στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού 
μάρκετινγκ έχουν γίνει κύρια αντικείμενα του κλάδου του λιανικού εμπορίου. Η 
εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την εξερεύνηση 
εφαρμογών  σε άλλους τομείς, όπως η οικονομική ανάλυση, οι τηλεπικοινωνίες, 
βιοϊατρικής και της επιστήμης. Στους νέους τομείς εφαρμογών συγκαταλέγεται η 
εξόρυξη δεδομένων για την αντιτρομοκρατία (συμπεριλαμβανομένων και πέρα από 
την ανίχνευση διείσδυσης) και κινητό (ασύρματο) data mining. [4] 
 
Visual data mining: Visual εξόρυξη δεδομένων είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος για να ανακαλύψετε τη γνώση από τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Η 
συστηματική μελέτη και η ανάπτυξη των οπτικών δεδομένων τεχνικών εξόρυξης θα 
διευκολύνουν την προώθηση και χρήση του Data Mining  ως ένα παντοδύναμο 
εργαλείο για ανάλυση των δεδομένων. 
 
Web mining: Δεδομένου του τεράστιου όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών στο 
διαδίκτυο και τον όλο και πιο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Web στη 
σημερινή κοινωνία, το περιεχόμενο Ιστού εξόρυξη, Weblog εξόρυξη, και εξόρυξης 
δεδομένων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο θα γίνει ένα από τα πιο σημαντικά για άνθηση 
υποπεδία στην εξόρυξη δεδομένων. 
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Real-time or time-critical data mining: Πολλές από τις εφαρμογές που 
αφορούν δεδομένα ροής (όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξόρυξη στο Web, την 
ανάλυση των αποθεμάτων, ανίχνευση εισβολέων, τα κινητά στοιχεία εξόρυξη, και 
εξόρυξη δεδομένων για την αντιτρομοκρατία) απαιτούν δυναμικά μοντέλα 
εξόρυξης δεδομένων που θα κατασκευαστούν σε πραγματικό χρόνο. Πρόσθετη 
ανάπτυξη είναι απαραίτητη σε αυτόν τον τομέα. 
 
Privacy protection and information security in data mining: Με αφθονία 
καταγράφονται προσωπικές πληροφορίες και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό, με όλο και πιο ισχυρά εργαλεία εξόρυξης 
δεδομένων, αποτελεί απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής μας και την 
ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων. Αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
εξόρυξη δεδομένων για την αντιτρομοκρατία προστίθεται επίσης στην απειλή αυτή. 
Περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής, τη διατήρηση των δεδομένων των 
μεθόδων εξόρυξης προβλέπονται. Η συνεργασία των τεχνολόγων, κοινωνικών 
επιστημόνων, εμπειρογνώμονες δίκαιου, και εταιρείες, είναι απαραίτητοι  για την 
παραγωγή ενός αυστηρού ορισμού της ιδιωτικής ζωής και να την διατηρήσει  με 
την βοήθεια των τεχνικών του Data Mining. 
 
Grid Computing : Μια ακόμα πολλά υποσχόμενη και μελλοντική εξέλιξη του Data 
Mining θα μπορούσε να θεωρηθεί το grid computing.  Για πολλά χρόνια, η 
οικονομία της υψηλής απόδοσης για τα κατανεμημένα ή παράλληλα συστήματα 
όπως συνηθίζεται να λέγεται  έχει αλλάξει δραματικά. Οι servers και οι αποθήκες 
δεδομένων συνέχισαν να βελτιώνουν ταχέως την "τιμή τους για τις επιδόσεις" 
γίνοντας μοχλός για  νέες καινοτομίες και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
κατασκευής, καθώς και την ίδια τάση έχει λάβει τελικά το σύνθημα ‘’κρατήστε το 
εύρος ζώνης’’. Το αποτέλεσμα είναι να μετατρέψουν κατανεμημένα συστήματα 
πληροφορικής σε ανταγωνιστικές τιμές για το ευρύ κοινό [7]. 
 
     Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις μελλοντικές τάσεις που ακολουθεί το Data 
mining και πολλές άλλες που ανθίζουν μέρα με την μέρα. Ανυπομονούμε για την 
επόμενη γενιά της τεχνολογίας εξόρυξης δεδομένων και τα περαιτέρω οφέλη που 
θα επιφέρει με σιγουριά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 
 
 
Δένδρο Απόφασης – Σενάριο 1ο    ( training set  99 %   -   test set  1 % ) 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

      

AI Artificial Intelligence Τεχνητή Νοημοσύνη 

AR Association Rules Κανόνες Συσχέτισης 

CF Clustering Feature Χαρακτηριστικό 
Ομαδοποίησης 

CL Classification Ταξινόμηση 

CLS Clustering Ομαδοποίηση 
(Συσταδοποίηση) 

DSS Decision Support Systems Συστήματα Υποστήριξης 
Αποφάσεων 

DW Data Warehouse Αποθήκη Δεδομένων 

DT Decision Tree Δένδρο Απόφασης 

DB DataBase Βάση Δεδομένων 

DM Data Mining Εξόρυξη Δεδομένων 

IT Information Technology Τεχνολογία Πληροφοριών 

IR Information Retrieval Ανάκτηση Πληροφορίας 

KDD Knowledge Discovery in 
Databases 

Ανακάλυψη Γνώσης σε 
Βάσεις Δεδομένων 

KM Knowledge Model Moντέλο Γνώσης 

OLAP On-Line Analytical 
Processing 

Άμεση Αναλυτική 
Επεξεργασία Βάση 

Δεδομένων 
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