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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Τα συστήματα βάσεων δεδομένων αναπτύχθηκαν για τη συλλογή, αποθήκευση, 
οργάνωση και διαχείριση δεδομένων. Από τις βάσεις δεδομένων γίνεται ανάκληση 
δεδομένων και πληροφοριών μέσω γνωστών και σαφώς διατυπωμένων ερωτημάτων 
και επιπλέον ανακάλυψη πληροφοριών με την εφαρμογή τεχνικών Εξόρυξης 
Πληροφορίας. Το ερώτημα για την ανακάλυψη πληροφοριών προς το σύστημα 
διαχείρισης της βάσης δεδομένων δεν είναι αρχικά γνωστό, όπως στην περίπτωση της 
ανάκλησης, αλλά είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης που προκαλείται με τη 
διατύπωση μιας υπόθεσης ή μιας δήλωσης. Στην παρούσα διατριβή σχεδιάζεται 
αρχικά μια μετεωρολογική βάση δεδομένων από την οποία εξάγονται δεδομένα 
προορισμού τόσο για εφαρμογές Εξόρυξης Πληροφορίας όσο για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού έργου με χρήση τροποποιημένης διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε 
Βάσεις Δεδομένων. 

Οι εφαρμογές Εξόρυξης Πληροφορίας που αφορούν τα επιχειρησιακά δεδομένα του 
Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι η Εκτίμηση της κλάσης χαλαζιού, η Πρόβλεψη 
μεγίστου μεγέθους χαλαζιού, η Πρόβλεψη των τιμών των παραμέτρων σποράς του 
Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας και ο Προσδιορισμός του 
Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας Σωρειτόμορφης Ημέρας  (Convective Day 
Category). 

Η διαδικασία της Ανακάλυψης Γνώσης ή Εξόρυξης Πληροφορίας από τη 
μετεωρολογική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ερευνητικού 
έργου τροποποιώντας κατάλληλα το μοντέλο CRISP-DM. Το αντικείμενο της 
εφαρμογής αυτής είναι η δημιουργία ενός ή περισσότερων μοντέλων Εξόρυξης 
Πληροφορίας για τον προσδιορισμό της καταγραφής ή μη υετού σε ένα σημείο επί 
του εδάφους, χρησιμοποιώντας δεδομένα ενός Μετεωρολογικού Σταθμού της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του συνόλου ERA-40 του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF). Στα πλαίσια του 
ερευνητικού έργου διατυπώνονται διαφορετικά σενάρια και στρατηγικές επιλογής ή 
μετασχηματισμού των δεδομένων εισόδου σε τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, τα 
οποία βασίζονται κυρίως στην εμπειρική γνώση του πεδίου των δεδομένων και έχουν 
κατεύθυνση την εξέταση θεμάτων που δύνανται να επηρεάσουν την απόδοση πέντε 
αλγορίθμων κατηγοριοποίησης. 

Ειδικότερα, μελετάται  η επίδραση του μεγέθους του συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης στην απόδοση των αλγορίθμων και προσδιορίζεται η τιμή του ελαχίστου 
μεγέθους με την οποία εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση κάθε αλγορίθμου. Ακόμη, 
εξετάζοντας δύο διαφορετικά σενάρια σχηματισμού των δεδομένων εκπαίδευσης 
αποδεικνύεται ότι η απόδοση των αλγορίθμων είναι ανεξάρτητη από την επιλογή είτε 
τυχαίων στιγμιότυπων είτε όλων των στιγμιότυπων τυχαία επιλεγόμενων ετών.  

Επίσης, εξετάζοντας τρία διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με το 
μετασχηματισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών ή χαρακτηριστικών εισόδου, 
βασιζόμενοι στην κοινή πρακτική των επιχειρησιακών μετεωρολόγων, οι οποίοι 
συνηθίζουν να εξετάζουν τις μεταβολές των μετεωρολογικών παραμέτρων κατά τη 
διαδικασία πρόγνωσης του καιρού σε μια περιοχή, τα αποτελέσματα στην απόδοση 
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των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης είναι καλύτερα στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται οι κανονικές τιμές των παραμέτρων παρά οι μεταβολές. 
Σημειώνεται ότι τα τρία αυτά σενάρια εξετάζονται τόσο για τη φυσική κατανομή των 
δεδομένων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή όσο για την ισόρροπη κατανομή με 
χρήση της μεθόδου της τυχαίας υπο-δειγματοληψίας. 

Η κλάση υετού του χρησιμοποιούμενου συνόλου δεδομένων εμπίπτει στην 
περίπτωση  του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης, η αντιμετώπιση του οποίου 
επιχειρείται με την εφαρμογή τεχνικών διαφόρων μεθόδων. Ειδικότερα, 
εφαρμόζονται εννέα τεχνικές της μεθόδου της Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας (Re-
sampling), πέραν της δειγματοληψίας με τη φυσική κατανομή, τόσο από τη 
βιβλιογραφία όσο νέων προτεινόμενων που βασίζονται στην εμπειρία στο πεδίο των 
μετεωρολογικών δεδομένων. Επίσης, εφαρμόζεται η μέθοδος boosting AdaBoost M1 
για τη βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι μόνο η απόδοση ενός αλγόριθμου δεν επηρεάστηκε από την εφαρμογή 
αυτών των τεχνικών σε σχέση με τη φυσική κατανομή. Αντίθετα, η απόδοση των 
υπολοίπων τεσσάρων βελτιώθηκε σημαντικά, ιδιαίτερα με τη χρήση μιας νέας 
προτεινόμενης τεχνικής που βασίζεται στην εμπειρία στο πεδίο των μετεωρολογικών 
δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας 
μετεωρολογικής βάσης δεδομένων που αφορά τα δεδομένα πραγματικής Επιχείρησης 
ή Οργανισμού, από την οποία εξάγονται δεδομένα προορισμού για την εφαρμογή 
Εξόρυξης Πληροφορίας και κυρίως για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου που 
σχετίζεται με την επίδραση της επιλογής των συνόλων εκπαίδευσης στην απόδοση 
αλγόριθμων Εξόρυξης Πληροφορίας. 
Σκοπός είναι η οργάνωση και διαχείριση επιχειρησιακών δεδομένων σε σχεσιακή 
βάση δεδομένων, η εξέταση της δυνατότητας εξαγωγής πληροφοριών με εφαρμογή 
τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας και η αξιοποίησή τους επιχειρησιακά με την 
ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών. Επίσης, η διεξαγωγή ερευνητικού έργου με 
χρήση τροποποιημένης διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε Μετεωρολογικές Βάσεις 
Δεδομένων. Ειδικότερα, εξετάζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους, διαφορετικά 
σενάρια και στρατηγικές επιλογής ή μετασχηματισμού των δεδομένων εισόδου σε 
τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, εξετάζοντας θέματα που δύνανται να επηρεάσουν 
την απόδοσή τους. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές γνωστές από τη 
βιβλιογραφία, αλλά επιπλέον και αυτό αποτελεί το κίνητρο για τη μελέτη και τη 
συμβολή αυτής της διατριβής, προτείνονται νέες στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται 
στην εμπειρική γνώση του πεδίου των μετεωρολογικών δεδομένων.  
 
 
1.1 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων-Εξόρυξη Πληροφορίας 
 
Η Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (KDD) είναι η αλληλεπιδραστική, 
επαναληπτική διαδικασία η οποία επιχειρεί να εξάγει ανεκδήλωτες, μέχρι τότε 
άγνωστες και πιθανό χρήσιμες γνώσεις από τα δεδομένα. Η Ανακάλυψη Γνώσης σε 
Βάσεις Δεδομένων περιγράφεται ως η εφαρμογή της Επιστημονικής Μεθόδου στην 
Εξόρυξη Πληροφορίας. 

Εξόρυξη Πληροφορίας (Data Mining) είναι η αυτόματη ανάλυση και εξαγωγή 
γνώσης από τα δεδομένα μιας Βάσης Δεδομένων με εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων 
τεχνικών μηχανικής εκμάθησης. Ειδικότερα, ο σκοπός είναι ο προσδιορισμός και 
αναγνώριση τάσεων και προτύπων μορφών (patterns) στα δεδομένα. Η γνώση που 
αποκτάται από την εφαρμογή της Εξόρυξης Πληροφορίας αποδίδεται ως ένα μοντέλο 
ή μια γενίκευση των δεδομένων.  

Υπάρχουν πολλές τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, όλες όμως χρησιμοποιούν την 
επαγωγική εκμάθηση. Η επαγωγική εκμάθηση είναι η διαδικασία, όπου με την 
παρατήρηση εξειδικευμένων παραδειγμάτων εννοιών που αποτελούν το αντικείμενο 
εκμάθησης, επιχειρείται ο ορισμός γενικευμένων εννοιών.  

Στην Καθοδηγούμενη εκμάθηση χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεδομένων με 
παραδείγματα της έννοιας που θα υποβληθεί σε εκμάθηση. Κάθε παράδειγμα 
αποτελείται από τις τιμές των χαρακτηριστικών εισόδου ή των ανεξάρτητων 
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μεταβλητών, οι οποίες έχουν επιλεγεί από τον αναλυτή ως ικανές για τον 
προσδιορισμό της τιμής του τελευταίου χαρακτηριστικού που είναι γνωστό ως η 
κλάση ή το χαρακτηριστικό εξόδου ή η εξαρτημένη μεταβλητή και αποτελεί την 
έννοια προς εκμάθηση. Με την κατασκευή ενός μοντέλου με το οποίο επιχειρείται η 
γενίκευση των δεδομένων, είναι δυνατή η απόδοση μιας τιμής στην εξαρτημένη 
μεταβλητή όταν εισάγονται οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Με τον τρόπο 
αυτό γίνεται κατηγοριοποίηση κατηγορικών μεταβλητών και εκτίμηση ποσοτικών, 
ενώ όταν η κατηγοριοποίηση ή η εκτίμηση αφορά, σύμφωνα με τη φύση των 
δεδομένων, την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής στο μέλλον, τότε γίνεται 
πρόβλεψη.  

Η Μη καθοδηγούμενη εκμάθηση σε αντίθεση με την Καθοδηγούμενη εκμάθηση 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοντέλων γενίκευσης δεδομένων χωρίς την 
προηγούμενη ύπαρξη κλάσεων. Στιγμιότυπα δεδομένων ομαδοποιούνται σε συστάδες 
(clusters) σύμφωνα με το κριτήριο ομοιότητας που χρησιμοποιεί κάθε αλγόριθμος 
συσταδοποίησης, η ερμηνεία των οποίων (συστάδων) είναι υπόθεση του αναλυτή.  

Οι Κανόνες Συσχετισμού είναι η στρατηγική Εξόρυξης Πληροφορίας με την 
εφαρμογή της οποίας, ανακαλύπτονται ενδιαφέρουσες συσχετίσεις μεταξύ 
διαφορετικών στοιχείων ενός συνόλου δεδομένων. Οι Κανόνες Συσχετισμού 
παρουσιάζουν τις συνθήκες των τιμών εκείνων των χαρακτηριστικών ενός συνόλου 
δεδομένων, οι οποίες συμβαίνουν συχνά, μαζί σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η μορφή 
των πληροφοριών που παρουσιάζουν είναι «εάν Χ τότε Υ» ή «Χ => Υ» και αντίθετα 
με τους κανόνες λογικής «εάν – τότε» η φύση τους σχετίζεται με τις πιθανότητες 
εμφάνισης. 
 
 
1.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής Μετεωρολογικής Βάσης 
Δεδομένων 
 
Η Βάση Δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που σχετίζεται με μια Επιχείρηση 
ή Οργανισμό. Στην παρούσα διατριβή σχεδιάζεται η Εφαρμογή Σχεσιακής Βάσης 
Δεδομένων με τη μοντελοποίηση των επιχειρησιακών και μετεωρολογικών 
δεδομένων του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), καθώς και μετεωρολογικών 
δεδομένων από Μετεωρολογικούς Σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων 
Καιρού (ECMWF) και στη συνέχεια με την ανάπτυξη του εννοιολογικού και λογικού 
μοντέλου της Βάσης. Κατόπιν, υλοποιείται το φυσικό σχήμα της Βάσης και 
αναπτύσσεται η Εφαρμογή της Βάσης Δεδομένων από την οποία εξάγονται δεδομένα 
προορισμού τόσο για εφαρμογές Εξόρυξης Πληροφορίας όσο για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού έργου με χρήση τροποποιημένης διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε 
Βάσεις Δεδομένων. 

 
 
1.3 Εφαρμογές Εξόρυξης Πληροφορίας 
 
Η μετεωρολογική βάση δεδομένων του ΚΕ.Μ.Ε που εφαρμόζει το Ελληνικό Εθνικό 
Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.), χρησιμοποιείται σε τέσσερεις 
εφαρμογές Ανακάλυψης Γνώσης από Βάση Δεδομένων. 
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Η πρώτη εφαρμογή αφορά την κατηγοριοποίηση του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού 
στο έδαφος από μετεωρολογικά δεδομένα Radar και Παρατήρησης Ανώτερης 
Ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας αλγόριθμους Καθοδηγούμενης εκμάθησης.  

Η δεύτερη εφαρμογή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης εφαρμογής με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός μοντέλου – εργαλείου πρόβλεψης βασισμένο στα δεδομένα του 
μετεωρολογικού Radar, της παρατήρησης ανώτερης ατμόσφαιρας και των 
επιχειρήσεων σποράς των νεφών. Στη φάση μετασχηματισμού των δεδομένων 
εφαρμόζεται η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) και στη φάση εφαρμογής 
τεχνικής Εξόρυξης Πληροφορίας η Γραμμική Παλινδρόμηση. Το αποτέλεσμα είναι η 
κατασκευή ενός μοντέλου για τη μετατροπή των παρατηρήσεων του μετεωρολογικού 
Radar σε μέγεθος πιθανού χαλαζιού στο έδαφος.  

Στην τρίτη εφαρμογή χρησιμοποιούνται δύο ομάδες δεδομένων, τα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων και τα επιχειρησιακά 
δεδομένα σποράς τους. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η πρόβλεψη των τιμών των 
παραμέτρων σποράς από τα χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων (1η πρόταση), ο 
προσδιορισμός του τύπου της χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των παραμέτρων 
σποράς (2η πρόταση) και ο προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου σποράς της 
χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των παραμέτρων που εκφράζουν την 
πραγματοποιούμενη σπορά (3η πρόταση). Η ανάδειξη πιθανής ύπαρξης συσχετισμών 
μεταξύ των χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων και των παραμέτρων σποράς 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γίνεται με τη χρήση Κανόνων Συσχετισμού 
(Association Rules). 

Η τέταρτη εφαρμογή αποτελεί ένα πρόβλημα Κατηγοριοποίησης, όπου επιχειρείται ο 
προσδιορισμός του Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας Σωρειτόμορφης Ημέρας 
(Παρατηρούμενος Δείκτης CDC) από επιχειρησιακά δεδομένα του Ε.Π.Χ.Π για κάθε 
ημέρα εφαρμογής του Προγράμματος. Το αντίστοιχο μοντέλο Κατηγοριοποίησης που 
αναπτύσσεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματης 
εξαγωγής του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC.  

 
 
1.4 Διεξαγωγή ερευνητικού έργου  
 
Η διαδικασία της Ανακάλυψης Γνώσης ή Εξόρυξης Πληροφορίας από Βάσεις 
Δεδομένων (KDD) χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου 
τροποποιώντας κατάλληλα το μοντέλο CRISP-DM. 

Το αντικείμενο της εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων είναι η 
δημιουργία ενός ή περισσότερων μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας για τον 
προσδιορισμό της καταγραφής ή μη υετού στο έδαφος, στο μετεωρολογικό σταθμό 
Μίκρας Θεσσαλονίκης κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς μιας κύριας συνοπτικής 
ώρας (00, 06, 12 και 18UTC). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές, οι τιμές των μεταβλητών των δεδομένων ERA-40, του πλησιέστερου 
προς το σταθμό της Μίκρας κόμβο του πλέγματος, στην αντίστοιχη κύρια συνοπτική 
ώρα.  

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου διατυπώνονται διαφορετικά σενάρια και 
στρατηγικές επιλογής ή μετασχηματισμού των δεδομένων με κατεύθυνση την 
εξέταση θεμάτων που δύνανται να επηρεάσουν την απόδοση των τεχνικών Εξόρυξης 
Πληροφορίας. Στο στάδιο προετοιμασίας των δεδομένων υλοποιούνται τα σενάρια 
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και οι στρατηγικές με την επιλογή ενός σχετικά μεγάλου αριθμού (εκατό ή 
περισσότερων) τυχαίων δειγμάτων δεδομένων. Το καθένα από αυτά τα δείγματα 
αποτελεί την είσοδο σε πέντε (5) αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας. Οι 
αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης είναι ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης, ο k-
Πλησιέστερος Γείτονας, το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση, ο Naïve Bayesian και ο RIPPER. 

 

1.4.1. Δημιουργία συνόλου δεδομένων προορισμού 
Τα δεδομένα υετού του μετεωρολογικού σταθμού Μίκρας Θεσσαλονίκης, όπως και 
τα δεδομένα του συνόλου δεδομένων ERA-40, επεξεργάζονται και 
μετασχηματίζονται κατά το στάδιο μετασχηματισμού των δεδομένων. Στη συνέχεια, 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 
Analysis, PCA), μειώνονται οι διαστάσεις του συνόλου δεδομένων ERA-40, 
παράγοντας ένα υποσύνολο ανεξάρτητων μεταξύ τους χαρακτηριστικών. Από την 
ανωτέρω επεξεργασία προκύπτει το σύνολο των δεδομένων προορισμού, όπου η 
εξηρτημένη μεταβλητή είναι ο Υετός που αναφέρεται στην καταγραφή ή μη υετού. 

 

1.4.2. Επιλογή του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης 
Αρχικά μελετάται, η επίδραση του μεγέθους του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης 
στην απόδοση διαφόρων αλγορίθμων Εξόρυξης Πληροφορίας και ιδιαίτερα η 
διαπίστωση της ύπαρξης ενός ελαχίστου μεγέθους και ο προσδιορισμός της τιμής του 
με την οποία είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση ενός αλγορίθμου. 
Ακόμη, εξετάζονται δύο διαφορετικά σενάρια σχηματισμού των δεδομένων 
εκπαίδευσης με την επιλογή τυχαίων στιγμιότυπων ή την επιλογή όλων των 
στιγμιότυπων τυχαία επιλεγόμενων ετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καιρικές 
συνθήκες ακολουθούν ετήσιο κύκλο. 

 

1.4.3. Σενάρια μετασχηματισμού των δεδομένων εισόδου 
Εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με το μετασχηματισμό των 
ανεξάρτητων μεταβλητών ή χαρακτηριστικών εισόδου και τα οποία βασίζονται στην 
κοινή πρακτική των επιχειρησιακών μετεωρολόγων κατά τη διαδικασία πρόγνωσης 
του καιρού σε μια περιοχή. Συγκεκριμένα στο πρώτο σενάριο, το σύνολο δεδομένων 
εισόδου αποτελείται από τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί στο σύνολο δεδομένων προορισμού. Στο δεύτερο σενάριο, το σύνολο 
δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές των τιμών 
των ανεξάρτητων μεταβλητών κάθε κύριας συνοπτικής ώρας. Ενώ στο τρίτο σενάριο, 
το σύνολο δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις τιμές των ανεξάρτητων 
μεταβλητών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο σύνολο δεδομένων προορισμού και 
επιπλέον από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές των τιμών των μεταβλητών κάθε 
κύριας συνοπτικής ώρας που σχετίζονται με τα στοιχεία ανέμου. Τέλος, τα τρία αυτά 
σενάρια εξετάζονται τόσο για τη φυσική κατανομή των δεδομένων υετού (κλάση ή 
εξαρτημένη μεταβλητή), όσο για την ισόρροπη κατανομή τους. 
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1.4.4. Ασύμμετρη κλάση 
Η κλάση υετού του χρησιμοποιούμενου συνόλου δεδομένων εμπίπτει στην 
περίπτωση  του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης, η αντιμετώπιση του οποίου 
επιχειρείται με την εφαρμογή τεχνικών διαφόρων μεθόδων. Ειδικότερα, 
εφαρμόζονται εννέα (9) τεχνικές της μεθόδου της Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας 
(Re-sampling), πέραν της δειγματοληψίας με τη Φυσική κατανομή, τόσο από τη 
βιβλιογραφία όσο νέων προτεινόμενων που βασίζονται στην εμπειρία στο πεδίο των 
μετεωρολογικών δεδομένων. Επίσης, εφαρμόζεται η μέθοδος boosting AdaBoost M1 
για τη βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης. Η μέθοδος της 
Εκμάθησης με Ευαισθησία Κόστους (Cost – Sensitive Learning), η οποία 
προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πληροφοριών κόστους δεν εφαρμόζεται, καθώς στην 
εξεταζόμενη περίπτωση της πρόβλεψης της τιμής του υετού ‘yes’ ή ‘no’, η πρόβλεψη 
αυτών των δύο κατηγοριών έχει την ίδια αξία ή σημασία.  
 
 
1.5 Ερευνητικό κίνητρο 
 
Το ερευνητικό κίνητρο για την εκπόνηση της διατριβής μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συνίσταται από τρεις άξονες του επιστημονικού πεδίου των Βάσεων Δεδομένων και 
της Εξόρυξης Πληροφορίας, οι οποίοι σε συνδυασμό με την εμπειρία στο πεδίο των 
μετεωρολογικών δεδομένων βρίσκουν εφαρμογή και ερευνητικό αντικείμενο στην 
επίλυση προβλημάτων με μετεωρολογικό περιεχόμενο. 

Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεσιακής 
μετεωρολογικής βάσης δεδομένων από διαφορετικές πηγές δεδομένων κάτω από ένα 
ενιαίο σχήμα, καθώς επίσης και τη δημιουργία δεδομένων προορισμού για την είσοδο 
σε αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας. 

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει πρωτότυπες εφαρμογές Εξόρυξης Πληροφορίας που 
αφορούν τα επιχειρησιακά δεδομένα του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής 
Προστασίας του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 

Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, το οποίο εστιάζεται 
στην επίδραση που έχει η διαμόρφωση της εισόδου αλγορίθμων κατηγοριοποίησης 
στην απόδοσή τους. Ειδικότερα, εξετάζονται σενάρια και στρατηγικές επιλογής και 
μετασχηματισμού του συνόλου εκπαίδευσης, καθώς και το πρόβλημα αντιμετώπισης 
της ασύμμετρης κλάσης στα μετεωρολογικά δεδομένα.   
 
 
1.6 Περιγραφή της διατριβής  
 
Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων. Επίσης, 
γίνεται περιγραφή της Εξόρυξης Πληροφορίας, των μεθόδων της και επεξηγούνται οι 
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διατριβή. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής 
σχεσιακής μετεωρολογικής βάσης δεδομένων πραγματικής Επιχείρησης ή 
Οργανισμού. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τέσσερεις εφαρμογές Ανακάλυψης Γνώσης στη 
βάση δεδομένων που περιγράφεται στο προηγούμενο Κεφάλαιο. 
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Στο Κεφάλαιο 5 προτείνεται μια τροποποιημένη διαδικασία Ανακάλυψης Γνώσης σε 
Βάσεις Δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με 
τη διατύπωση διαφορετικών σεναρίων και στρατηγικών επιλογής ή μετασχηματισμού 
των δεδομένων εισόδου με κατεύθυνση την εξέταση θεμάτων που δύνανται να 
επηρεάσουν την απόδοση των τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας. Ακόμη, 
περιγράφονται οι μέθοδοι πρόγνωσης του καιρού από τους μετεωρολόγους. 

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια και οι διεργασίες με τις 
οποίες παράγεται από τη μετεωρολογική βάση δεδομένων που παρουσιάζεται στο 
Κεφάλαιο 3, το σύνολο των δεδομένων προορισμού για τη διεξαγωγή ερευνητικού 
έργου. 

Στο Κεφάλαιο 7 ερευνάται η επίδραση του τρόπου επιλογής του συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης στην απόδοση αλγόριθμων κατηγοριοποίησης. 

Στο Κεφάλαιο 8 εξετάζονται διαφορετικά σενάρια μετασχηματισμού των δεδομένων 
εισόδου που βασίζονται στην επιχειρησιακή μετεωρολογική πρακτική. 

Στο Κεφάλαιο 9 μελετάται και αντιμετωπίζεται το ζήτημα της Ασύμμετρης Κλάσης 
στα δεδομένα με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών γνωστών από τη βιβλιογραφία 
και νέων προτεινόμενων από την εμπειρική γνώση στο πεδίο των μετεωρολογικών 
δεδομένων. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 αναφέρονται όλα τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της 
διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -  
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
2.1 Επιστημονική μέθοδος 
 
Η επιστημονική μέθοδος (Schafersman, 1994) συνίσταται από ένα αριθμό βημάτων: 

1. Αρχικά τίθεται μια ερώτηση ή προσδιορίζεται ένα σημαντικό πρόβλημα, τα οποία 
όμως θα πρέπει να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η απάντησή 
τους. Και σε αυτό το σημείο ξεκινά κάθε προσπάθεια απόκτησης γνώσης. 

2. Αμέσως μετά, χρειάζεται να γίνουν παρατηρήσεις συλλέγοντας σχετικά δεδομένα 
και πληροφορίες, ώστε να επιχειρηθεί η απάντηση στο ερώτημα ή η λύση στο 
πρόβλημα που τέθηκαν αρχικά. 

3. Στο επόμενο βήμα πρέπει να προταθεί μια απάντηση στο ερώτημα ή μια λύση στο 
πρόβλημα. Στην επιστήμη γενικότερα, αυτή η προτεινόμενη απάντηση ή λύση 
ονομάζεται «επιστημονική υπόθεση» και πρέπει να τεθεί με τρόπο ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχός της, διαφορετικά θα είναι άχρηστη για τη συνέχιση της έρευνας.  

4. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο έλεγχος της υπόθεσης, ο οποίος γίνεται με την εκτέλεση 
ενός ή περισσοτέρων πειραμάτων. Επειδή όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου η 
διεξαγωγή πειραμάτων δεν είναι πάντα εφικτή, όπως για παράδειγμα σε ερωτήσεις ή 
προβλήματα που σχετίζονται με τα άστρα, το σχηματισμό βουνών κ.ά., ο δεύτερος 
τρόπος ελέγχου της υπόθεσης είναι να γίνουν περισσότερες παρατηρήσεις. Κάθε 
υπόθεση έχει συνεπαγωγές και κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με το υπό 
έρευνα φαινόμενο ή διαδικασία. Με χρήση λογικών και εμπειρικών μαρτυριών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της υπόθεσης εξετάζοντας την επιτυχία των 
προβλέψεων και πόσο συμφωνούν οι προβλέψεις και τα συνεπαγόμενα με νέα 
δεδομένα, νέα πρότυπα μορφής (patterns) και ίσως με νέα μοντέλα. 

5. Εάν η υπόθεση αποτύχει να επιβεβαιωθεί κατά τον έλεγχο, θα πρέπει είτε να 
απορριφθεί είτε να τροποποιηθεί. Οι περισσότεροι επιστήμονες προτιμούν την 
τροποποίηση της υπόθεσης, καθώς δεν επιθυμούν την απόρριψη της γενικότερης 
ιδέας που εκφράστηκε από την απορριφθείσα υπόθεση. Συνεχίζοντας με την 
τροποποιημένη υπόθεση θα πρέπει και αυτή να ελεγχθεί. Στην περίπτωση 
επιβεβαίωσης της υπόθεσης (corroborated hypothesis) κατά τον έλεγχο και 
επαλήθευσης των προβλέψεων, η υπόθεση μπορεί να δημοσιευθεί. Από αυτό το 
σημείο αρχίζει ο έλεγχος της υπόθεσης από άλλους επιστήμονες και στην περίπτωση 
συνέχισής της επιβεβαίωσής της, τότε μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη γνώση 
(reliable knowledge) και επιστημονικό γεγονός (scientific fact). Αυτό το τμήμα της 
επιστημονικής μεθόδου ονομάζεται «υποθετική-συμπερασματική μέθοδος», επειδή 
κάποιος συμπεραίνει τα αποτελέσματα των προβλέψεων της υπόθεσης και ελέγχει 
αυτά τα συμπεράσματα. Ενώ, ο «Επαγωγικός συλλογισμός», ο εναλλακτικός του 
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«Συμπερασματικού συλλογισμού», χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα κατά το σχηματισμό 
της υπόθεσης. 

6. Το τελευταίο στάδιο της επιστημονικής μεθόδου περιλαμβάνει τη δόμηση, 
υποστήριξη ή εναπόθεση αμφιβολιών μιας επιστημονικής θεωρίας. Η «επιστημονική 
θεωρία» είναι μια ενιαία και ολοκληρωμένη ερμηνεία θεμελιωδών φυσικών 
διαδικασιών ή φαινομένων, η οποία είναι εξ’ ολοκλήρου δομημένη από 
επιβεβαιωμένες υποθέσεις, δηλαδή από αξιόπιστες γνώσεις και αρχικά μη 
συσχετισμένα μεταξύ τους επιστημονικά γεγονότα.  

 
 
2.2 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων 
 
Με τον όρο «Γνώση» (Knowledge) εννοούνται οι σχέσεις και οι πρότυπες μορφές 
μεταξύ των δεδομένων και με την «Πληροφορία», η νέα γνώση, μη φανερή, την 
οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και να ωφεληθεί από αυτή (Roiger and Geatz, 
2003). 

Εξόρυξη Πληροφορίας (Data Mining) είναι η αυτόματη ανάλυση και εξαγωγή 
γνώσης από τα δεδομένα μιας Βάσης Δεδομένων με εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων 
τεχνικών μηχανικής εκμάθησης. Ειδικότερα, ο σκοπός είναι ο προσδιορισμός και 
αναγνώριση τάσεων και προτύπων μορφών (patterns) στα δεδομένα. Η γνώση που 
αποκτάται από την εφαρμογή της Εξόρυξης Πληροφορίας αποδίδεται ως ένα μοντέλο 
ή μια γενίκευση των δεδομένων.  

Ο όρος Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (Knowledge Discovery in 
Databases, KDD) χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά με τον όρο Εξόρυξη 
Πληροφορίας (Data Mining). Επιπρόσθετα με την Εξόρυξη Πληροφορίας, η 
Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων περιλαμβάνει μια μεθοδολογία για τη 
συλλογή, επιλογή και προετοιμασία των δεδομένων, καθώς επίσης και τη λήψη 
αποφάσεων για ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν αμέσως μετά την Εξόρυξη 
Πληροφορίας. 

Έτσι λοιπόν, μπορεί να οριστεί η Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (KDD) 
ως η αλληλεπιδραστική, επαναληπτική διαδικασία η οποία επιχειρεί να εξάγει 
ανεκδήλωτες, μέχρι τότε άγνωστες και πιθανό χρήσιμες γνώσεις από τα δεδομένα. Η 
Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων περιγράφεται ως η εφαρμογή της 
Επιστημονικής Μεθόδου στην Εξόρυξη Πληροφορίας. 

Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται σχηματικά ένα μοντέλο επτά (7) βημάτων της 
διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (Roiger and Geatz, 2003). Η 
διαδικασία περιλαμβάνει τα βήματα του προσδιορισμού του στόχου, της δημιουργίας 
δεδομένων προορισμού, της προ-επεξεργασίας, του μετασχηματισμού και της 
εξόρυξης των δεδομένων, της ερμηνείας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
και τελικά της εφαρμογής της γνώσης.  

Στο πρώτο βήμα προσδιορισμού του στόχου οι ενέργειες εστιάζονται στην 
κατανόηση του υπό εξέταση πεδίου για ανακάλυψη γνώσης και στη διατύπωση μιας 
υπόθεσης προς εξέταση. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία δεδομένων προορισμού (δεύτερο βήμα) 
επιλέγοντας το υπό εξέταση σύνολο δεδομένων. 
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Το επόμενο βήμα (τρίτο) της προ-επεξεργασίας των δεδομένων έχει κυρίως τη μορφή 
του καθαρισμού των δεδομένων. Στο βήμα αυτό γίνεται εξέταση του θορύβου στα 
δεδομένα, δηλαδή των τυχαίων λαθών στις τιμές των χαρακτηριστικών, εξομάλυνση 
των δεδομένων και αντιμετωπίζονται οι απούσες τιμές. 

Στο τέταρτο βήμα μετασχηματισμού των δεδομένων προστίθενται ή αφαιρούνται 
χαρακτηριστικά ή στιγμιότυπα. Επίσης γίνεται κανονικοποίηση, μετατροπή του τύπου 
και εξομάλυνση των δεδομένων. Σημειώνεται ότι η εξομάλυνση των δεδομένων 
μπορεί να γίνει είτε στο προηγούμενο βήμα της προ-επεξεργασίας είτε στο βήμα του 
μετασχηματισμού των δεδομένων. 

Αμέσως μετά (πέμπτο βήμα), εφαρμόζονται ένας ή περισσότεροι αλγόριθμοι 
Εξόρυξης Πληροφορίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία του καλύτερου μοντέλου 
γενίκευσης και αντιπροσώπευσης των δεδομένων. 

Στο έκτο βήμα εξετάζεται η έξοδος του προηγούμενου βήματος ερμηνεύοντας και 
αξιολογώντας τα αποτελέσματα ώστε να διαπιστωθεί η χρησιμότητα και το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Επίσης, η λήψη απόφασης για επανάληψη της 
διαδικασίας επανερχόμενοι στο δεύτερο βήμα της δημιουργίας δεδομένων 
προορισμού και επιχειρώντας αλλαγές σε κάποια ή σε όλα από τα ενδιάμεσα βήματα. 

Τελικά, στην περίπτωση που η ανακαλυφθείσα γνώση μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη 
τότε στο έβδομο βήμα της ενέργειας, υιοθετείται και εφαρμόζεται κατάλληλα στην 
επίλυση προβλημάτων. 

 

 
Εικόνα 2.1: Μοντέλο επτά βημάτων της διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις 
Δεδομένων (Roiger and Geatz, 2003) 
 



10 
 

Σημειώνεται ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των μοντέλων αυτών που αφορούν 
το περιεχόμενο και τον αριθμό βημάτων. 

 
 
2.3 Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 
 
Ένα δεύτερο μοντέλο επεξεργασίας το οποίο έχει αποδεδειγμένη εφαρμογή είναι το 
Cross Industry Standard Process for Data Mining, CRISP-DM (Chapman et al., 
2000). Το CRISP-DM παρέχει μια επισκόπηση του κύκλου ζωής ενός έργου 
Εξόρυξης Πληροφορίας. Περιλαμβάνει τις αντίστοιχες φάσεις ενός έργου, τις 
δραστηριότητες και τις σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. Ο κύκλος ζωής ενός 
έργου Εξόρυξης Πληροφορίας αποτελείται από έξι (6) φάσεις, όπου η σειρά των 
φάσεων δεν είναι δεσμευτική. Η μπρος – πίσω μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών 
φάσεων συχνά απαιτείται να γίνει και αυτό εξαρτάται από το αποτέλεσμα μιας φάσης, 
τη φάση ή ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα της φάσης ακολουθεί αμέσως μετά. 
Στην Εικόνα 2.2 τα βέλη υποδεικνύουν τις πιο σημαντικές και συχνές εξαρτήσεις 
μεταξύ των φάσεων. Ο εξωτερικός κύκλος συμβολίζει την κυκλική φύση της 
Εξόρυξης Πληροφορίας. Η διαδικασία συνεχίζεται και μετά την εύρεση κάποιας 
λύσης, καθώς η εμπειρία και η γνώση που αποκτώνται αποτελούν έναυσμα νέων 
ερωτηματικών, ακολουθώντας νέους κύκλους Εξόρυξης Πληροφορίας εστιάζοντας 
την αναζήτηση σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη 
περιγραφή των φάσεων: 

 

 
Εικόνα 2.2: Το μοντέλο CRISP-DM της διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις 
Δεδομένων (Chapman et al., 2000) 
 
1. Κατανόηση της επιχείρησης 
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Η αρχική φάση εστιάζεται στην κατανόηση του αντικειμένου του έργου και στις 
απαιτήσεις, όπως αυτές πηγάζουν από τη σκοπιά της επιχείρησης και στη συνέχεια τη 
μετατροπή αυτών στη διατύπωση ενός προβλήματος Εξόρυξης Πληροφορίας και σε 
ένα πρωταρχικό σχέδιο για την επίτευξη των στόχων. 

2. Κατανόηση των δεδομένων 

Η φάση της κατανόησης των δεδομένων ξεκινά με μια αρχική συλλογή δεδομένων 
και συνεχίζει με ενέργειες για την εξοικείωση με τα δεδομένα, τον εντοπισμό 
προβλημάτων ποιότητας σε αυτά, την αρχική διείσδυση ή την ανακάλυψη 
υποσυνόλων με ενδιαφέρον ώστε να διατυπωθούν υποθέσεις μη εμφανών 
πληροφοριών. 

3. Προετοιμασία δεδομένων 

Η φάση της προετοιμασίας των δεδομένων περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες 
σχηματισμού του τελικού συνόλου δεδομένων από τα αρχικά δεδομένα, τα οποία 
(τελικά δεδομένα ή δεδομένα προορισμού) είναι αυτά που θα τροφοδοτήσουν τα 
εργαλεία μοντελοποίησης. Οι εργασίες ετοιμασίας των δεδομένων είναι πιθανό να 
εκτελεστούν πολλές φορές και χωρίς μια προκαθορισμένη σειρά. Οι εργασίες 
περιλαμβάνουν επιλογή πίνακα, εγγραφής και χαρακτηριστικού, όπως επίσης 
μετασχηματισμό και καθαρισμό των δεδομένων. 

4. Μοντελοποίηση 

Σε αυτή τη φάση επιλέγονται και εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές μοντελοποίησης οι 
παράμετροι των οποίων ρυθμίζονται με τις βέλτιστες τιμές απόδοσης. Για κάθε τύπο 
προβλημάτων Εξόρυξης Πληροφορίας υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Κάποιες τεχνικές 
έχουν ειδικές απαιτήσεις ανάλογα με τη μορφή των δεδομένων και για το λόγο αυτό 
συχνά απαιτείται η επιστροφή στη φάση προετοιμασίας. 

5. Αξιολόγηση 

Σε αυτή τη φάση του έργου έχει κατασκευαστεί ένα μοντέλο ή μοντέλα τα οποία 
φαίνεται να έχουν υψηλή ποιότητα από τη σκοπιά της ανάλυσης δεδομένων. Προτού 
περάσει η διαδικασία στην επόμενη φάση της αξιοποίησης του μοντέλου, είναι 
σημαντική η αξιολόγησή του και η επανεξέταση των βημάτων που εκτελέστηκαν για 
να κατασκευαστεί το μοντέλο, ώστε να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι ανταποκρίνεται 
στους στόχους της επιχείρησης. 

6. Εφαρμογή - Αξιοποίηση 

Η δημιουργία του μοντέλου γενικά δεν είναι το τέλος του έργου. Ο σκοπός του 
μοντέλου είναι η ανακάλυψη γνώσης από τα δεδομένα, όμως αυτή η γνώση θα πρέπει 
να οργανωθεί και να παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός αποδέκτης – 
χρήστης να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Ανάλογα με τις απαιτήσεις η φάση της 
Εφαρμογής μπορεί να είναι μια απλή αναφορά ή μια πιο σύνθετη δραστηριότητα, 
όπου θα πρέπει να εκτελεστεί μια επαναληπτική διαδικασία Εξόρυξης Πληροφορίας. 
Σε πολλές περιπτώσεις θα είναι ο χρήστης και όχι ο αναλυτής, ο οποίος θα εκτελέσει 
τα βήματα της Εφαρμογής και Αξιοποίησης και είναι σημαντικό να κατανοήσει τις 
ενέργειες που θα πρέπει να κάνει, ώστε να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα που 
κατασκευάστηκαν. 
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2.4 Εξόρυξη Πληροφορίας 
 
Εξόρυξη Πληροφορίας (Data Mining) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται 
ανάλυση και εξαγωγή γνώσης αυτόματα από τα δεδομένα μιας Βάσης Δεδομένων με 
τη χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνικών μηχανικής εκμάθησης. Ο σκοπός της 
Εξόρυξης Πληροφορίας είναι  ο προσδιορισμός τάσεων και πρότυπων μορφών 
(patterns) στα δεδομένα. Η γνώση που αποκομίζεται συνίσταται σε ένα μοντέλο 
γενίκευσης των δεδομένων. Σημειώνεται ότι η εξαγόμενη γνώση δεν είναι γνωστή εκ 
των προτέρων σε αντίθεση με την ανάκληση δεδομένων ή πληροφορίας από μια 
Βάση Δεδομένων, όπου το ερώτημα προς τη Βάση είναι γνωστό και δεν έχει τη 
μορφή εξεταζόμενης υπόθεσης. 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, όλες όμως χρησιμοποιούν την 
επαγωγική εκμάθηση. Η επαγωγική εκμάθηση είναι η διαδικασία, όπου με την 
παρατήρηση εξειδικευμένων παραδειγμάτων εννοιών που αποτελούν το αντικείμενο 
εκμάθησης, επιχειρείται ο ορισμός γενικευμένων εννοιών. Η έννοια είναι ένα σύνολο 
αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων που μοιράζονται συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Η έξοδος της εφαρμογής Εξόρυξης Πληροφορίας είναι έννοιες. 
Γνωστές δομές εννοιών είναι τα Δέντρα Απόφασης, οι Κανόνες, τα Νευρωνικά 
Δίκτυα και οι Μαθηματικές εξισώσεις. (Roiger and Geatz, 2003). 

 
 
2.5 Καθοδηγούμενη Εκμάθηση (Supervised Learning) 
 
Η επαγωγική εκμάθηση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ορισμού βασικών 
εννοιών. Ως παράδειγμα επαγωγικής καθοδηγούμενης εκμάθησης εννοιών ή απλά 
Καθοδηγούμενης εκμάθησης (induction-based supervised concept learning ή 
supervised learning) αναφέρεται η περίπτωση του επιχειρησιακού μετεωρολόγου, ο 
οποίος εξετάζει τις τιμές διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων σε μια 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή σε μια συγκεκριμένη συνοπτική ώρα και επιπλέον 
ενημερώνεται για την καταγραφή υετού (βροχή, χιόνι, καταιγίδα κ.ά.) στο έδαφος, 
στην ίδια περιοχή, την ίδια ώρα. Το παράδειγμα (example) αυτό αποτελεί ένα 
στιγμιότυπο δεδομένων (instance), το οποίο επαναλαμβάνεται πολλές φορές και ο 
επιχειρησιακός μετεωρολόγος σχηματίζει εμπειρικά το δικό του μοντέλο ή μοντέλα 
κατηγοριοποίησης. Στο μέλλον χρησιμοποιεί αυτά τα εμπειρικά μοντέλα 
κατηγοριοποίησης, ώστε να προβλέψει την εμφάνιση υετού σε μια περιοχή 
λαμβάνοντας ως δεδομένα τις προγνωστικές τιμές των μετεωρολογικών παραμέτρων 
των αριθμητικών μοντέλων της μετεωρολογίας. 

Στην Καθοδηγούμενη εκμάθηση χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεδομένων με 
παραδείγματα της έννοιας που θα υποβληθεί σε εκμάθηση και η οποία στο ανωτέρω 
παράδειγμα είναι η εμφάνιση υετού σε μια περιοχή. Στον παρακάτω Πίνακα 2.1 
παρουσιάζεται ως παράδειγμα, ένα μικρό σύνολο δεδομένων, όπου στην πρώτη 
γραμμή εμφανίζονται τα ονόματα των χαρακτηριστικών και στις υπόλοιπες γραμμές 
οι τιμές τους. Κάθε γραμμή αποτελεί ένα στιγμιότυπο δεδομένων. Οι πρώτες εννέα 
στήλες αποτελούν τα χαρακτηριστικά εισόδου ή τις ανεξάρτητες μεταβλητές που 
αντιστοιχούν στις μετεωρολογικές παραμέτρους, οι οποίες έχουν επιλεγεί από τον 
αναλυτή ως ικανές για τον προσδιορισμό της τιμής του τελευταίου χαρακτηριστικού 
που είναι γνωστό ως η κλάση ή το χαρακτηριστικό εξόδου ή η εξαρτημένη 
μεταβλητή.  
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Πίνακας 2.1: Καθοδηγούμενη Εκμάθηση σε μετεωρολογικά δεδομένα 

G200 RV1000 D300 F300 F925 DIV300 T200 PV500 D925 PREC 
11804 -4,8 W 42 4 -17,3 222,5 33 S no 
11817 -10,8 W 27 5 -4,7 222,2 14,6 SE no 
11817 -4,1 W 32 10 -6,1 217,5 26 SE no 
11853 -24,9 W 48 11 -3,9 218,5 38,4 E no 
11886 -33,2 SW 48 12 19,5 218,1 29,5 E yes 
11875 -20,9 SW 55 15 42 220,1 34 SE yes 
11833 -18,6 SW 57 10 24,6 220,4 33,5 SE yes 
11846 -3,7 SW 57 7 -7,2 222,6 60,2 S yes 
11854 9 W 32 4 5,2 225,1 70 W yes 
11829 5,5 W 39 7 -2,1 225,5 66,2 NW no 
11775 -7,6 NW 23 13 -3,2 223,8 39,8 NW no 
11775 5,5 NW 26 8 -2,4 224,3 40,5 N no 
11804 15,3 NE 24 6 4,8 225,8 62,7 NW yes 
11800 6 NE 24 7 -17,2 223,6 58,8 N yes 
11777 6 NE 40 7 0,5 222,3 65,9 N yes 
11793 -2,5 NE 36 10 0 221,7 62,7 N yes 
11793 -1 N 24 5 6,1 221,9 49,5 N yes 
11810 -8,7 NE 25 3 -7,3 220,8 51,5 NW no 
11789 -17,1 N 24 4 8 218,8 43,8 NE no 
11826 -16,4 N 18 1 -4,1 219,4 36,9 N no 
11842 -7,5 NW 30 6 0,3 219,5 33,1 SW ? 
11834 -2,6 W 36 6 3 219,7 43,8 SW ? 
11828 3 W 29 6 -3 220,1 76,9 SW ? 
11877 -1,9 W 35 3 -10,9 219,9 56,2 W ? 
11934 -4,1 NW 74 4 -6,6 218,8 35,1 SW ? 

 
Στην πρώτη γραμμή του Πίνακα 2.1, το χαρακτηριστικό G200 είναι το Γεωδυναμικό 
ύψος στα 200hPa, το RV1000 ο Σχετικός στροβιλισμός στα 1000hPa, το D300 η 
Διεύθυνση ανέμου στα 300hPa, το F300 η ταχύτητα ανέμου στα 300hPa, το F925 η 
ταχύτητα ανέμου στα 925hPa, το DIV300 η Απόκλιση στα 300hPa, το Τ200 η 
θερμοκρασία στα 200hPa, το PV500 ο Δυνητικός στροβιλισμός στα 500hPa, το D925 
η Διεύθυνση ανέμου στα 925hPa και η κλάση PREC η εμφάνιση υετού στο έδαφος. 

Ο Πίνακας 2.1 μετά την πρώτη γραμμή με τα ονόματα των χαρακτηριστικών, 
περιλαμβάνει και 25 γραμμές ή στιγμιότυπα δεδομένων με τιμές των 
χαρακτηριστικών. Παρατηρούμε ότι μόνο τα πρώτα 20 στιγμιότυπα δεδομένων έχουν 
την τιμή ‘yes’ ή ‘no’ για την κλάση PREC, ενώ τα τελευταία 5 στιγμιότυπα 
δεδομένων έχουν άγνωστη τιμή. Στη συνέχεια με χρήση των 20 στιγμιότυπων 
δεδομένων που αποτελούν το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, αναπτύσσεται ένα 
μοντέλο κατηγοριοποίησης. Το μοντέλο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατηγοριοποίηση των 5 στιγμιότυπων δεδομένων, τα οποία αποτελούν το σύνολο 
δεδομένων ελέγχου και των  οποίων η τιμή της κλάσης είναι άγνωστη, αποδίδοντας 
τελικά μια τιμή σε αυτήν.  

Στο παράδειγμά μας, οι τιμές της κλάσης PREC είναι ‘yes’ ή ‘no’ και μια από αυτές 
τις δύο τιμές θα αποδοθεί σε κάθε στιγμιότυπο δεδομένων άγνωστης κλάσης. Αυτό το 
παράδειγμα, στην περίπτωση της Καθοδηγούμενης εκμάθησης, είναι ένα παράδειγμα 
Κατηγοριοποίησης (Classification), όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι Κατηγορική 
(Categorical). 
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Ας θεωρήσουμε ότι διαθέτουμε αντί των τιμών ‘yes’ ή ‘no’, το Ισοδύναμο σε νερό 
Ύψος του υετού σε mm, δηλαδή η κλάση PREC είναι Ποσοτική μεταβλητή. Τότε, η 
αντίστοιχη γενίκευση των δεδομένων θα αφορά ένα μοντέλο Εκτίμησης (Estimation). 

Αυτές οι δύο στρατηγικές Καθοδηγούμενης εκμάθησης, η Κατηγοριοποίηση και η 
Εκτίμηση σχηματίζουν μοντέλα γενίκευσης δεδομένων, τα οποία είναι σχεδιασμένα 
για να προσδιορίζουν τις τρέχουσες συνθήκες, ενώ για την πρόβλεψη στο μέλλον των 
τιμών των εξηρτημένων μεταβλητών χρησιμοποιείται η στρατηγική της Πρόβλεψης. 
Οι περισσότερες καθοδηγούμενης εκμάθησης τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας που 
είναι κατάλληλες για Κατηγοριοποίηση ή Εκτίμηση, μπορούν επίσης να αναπτύξουν 
μοντέλα Πρόβλεψης. Σημειώνεται ότι η φύση των δεδομένων είναι εκείνη που 
καθορίζει εάν ένα μοντέλο είναι κατάλληλο για Κατηγοριοποίηση, Εκτίμηση ή 
Πρόβλεψη.  

 
 
2.5.1. Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης 

Δέντρα Αποφάσεων – Αλγόριθμος C4.5 
Ο αλγόριθμος C4.5 (Quinlan, 1993 και 1986) χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
Δέντρων Αποφάσεων. Σε κάθε σημείο επιλογής, κατά την ανάπτυξη του Δέντρου, ο 
αλγόριθμος επιλέγει το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα δεδομένα με τρόπο ώστε 
να παρατηρείται το μεγαλύτερο κέρδος σε πληροφορία.   

Το χαρακτηριστικό με το μεγαλύτερο Λόγο Ενίσχυσης (Gain Ratio) σχηματίζει τον 
αρχικό κόμβο του Δέντρου (ρίζα), όπου τίθενται όλα τα στιγμιότυπα ή παραδείγματα 
εκπαίδευσης. Ανάλογα με τις τιμές του χαρακτηριστικού χωρίζονται τα παραδείγματα 
σε υποσύνολα ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή στην αναπτυσσόμενη 
δενδροειδή δομή. Στη συνέχεια, η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο σε 
κάθε υποσύνολο δεδομένων και μέχρι να ικανοποιηθούν οι συνθήκες τερματισμού, 
τοποθετώντας το κάθε επιλεγόμενο χαρακτηριστικό σε νέο κόμβο που 
χαρακτηρίζεται ως ‘παιδί’ του προηγούμενου. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία 
σταματά όταν τα παραδείγματα ενός κόμβου ανήκουν στην ίδια κλάση, δεν υπάρχουν 
άλλα χαρακτηριστικά για παραπέρα διαχωρισμό και δεν υπάρχουν άλλα 
παραδείγματα. 

 
Ο Λόγος Ενίσχυσης του χαρακτηριστικού Α εκφράζεται από τη σχέση: 

)A(SplitInfo
)A(Gain)A(GainRatio =  , 

όπου για ένα σύνολο στιγμιότυπων ή παραδειγμάτων Ι={S1, S2,…, Sn}: 

                                       Gain(A) = Info(I) – Info(I,A)   

(το S περιέχει Si παραδείγματα της κλάσης Ci για i={1, 2,…, n} ), 

Info(I) οι πληροφορίες που περιέχονται στο σύνολο παραδειγμάτων Ι που εξετάζεται 
εκείνη τη στιγμή  

∑
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Slog
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και Info(I,A) οι πληροφορίες μετά τη διαμέριση των παραδειγμάτων του Ι σύμφωνα 
με τα πιθανά αποτελέσματα για το χαρακτηριστικό Α με τιμές {α1, α2,…, αk} 
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Τέλος το SplitInfo(A) κανονικοποιεί την τιμή της ενίσχυσης για να εξαλείψει την 
τάση για επιλογή χαρακτηριστικών με πολλά αποτελέσματα. Όπου 

∑
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Εκτός από τον αλγόριθμο C4.5 υπάρχουν και άλλοι αλγόριθμοι για την κατασκευή 
Δέντρων Αποφάσεων, όπως οι CHAID, CART (Breiman et al., 1984) κ.ά. 

 
 
Κατηγοριοποιητής Bayes 
Ο αλγόριθμος κατηγοριοποίησης Naïve Bayes είναι ένας απλός κατηγοριοποιητής 
που βασίζεται στην εφαρμογή του Bayes θεωρήματος. Έστω Χ ένα σύνολο 
δεδομένων με άγνωστη κλάση και Η η υπόθεση ότι το Χ ανήκει στην κλάση C. Στα 
προβλήματα κατηγοριοποίησης ορίζεται η πιθανότητα Ρ(Η/Χ) να ισχύει η υπόθεση Η 
με δεδομένο την παρατήρηση του Χ. Σύμφωνα με τη θεωρία του Bayes 

)X(P
)H(P)H/X(P)X/H(P ⋅

= , 

όπου Ρ(Η) είναι η a priori πιθανότητα, δηλαδή η αρχική πιθανότητα πριν από την 
παρατήρηση δεδομένων, Ρ(Χ) η πιθανότητα παρατήρησης του Χ και Ρ(Χ/Η) η 
πιθανότητα να παρατηρήσουμε το Χ δεδομένου ότι ισχύει η υπόθεση Η. (Roiger and 
Geatz, 2003).  

 
 
Νευρωνικά Δίκτυα 

Το Νευρωνικό Δίκτυο (Neural Network) είναι ένα σύστημα παράλληλης 
επεξεργασίας πολλών διασυνδεδεμένων κόμβων-επεξεργαστών. Οι κόμβοι είναι οι 
Νευρώνες (Neurons) που ονομάζονται Perceptrons. 

 

 
Εικόνα 2.3: Νευρώνας (Perceptron) 
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Ο Νευρώνας (Rosenblatt, 1958) δέχεται πολλαπλές τιμές εισόδου (x1, x2,…, xn), οι 
οποίες σχηματίζουν ένα γραμμικό συνδυασμό σύμφωνα με τους συντελεστές 
στάθμισης εισόδου (w1, w2,…, wn) και που αποτελούν την ανεξάρτητη μεταβλητή σε 
μια μη γραμμική συνάρτηση, η οποία τελικά υπολογίζει την τιμή εξόδου (y) του 
Νευρώνα (Εικόνα 2.3). Η μαθηματική έκφραση είναι: 

∑
=

+⋅=
n

1j
ijiji )bxw(fy , 

όπου i={1,2,…,m}, m το πλήθος των Νευρώνων του Δικτύου και b το bias. Συχνά ως 
συνάρτηση χρησιμοποιείται η Σιγμοειδής συνάρτηση (Sigmoid function), η οποία 
δίνει τιμές που ανήκουν στο κλειστό διάστημα [0,1] και εκφράζεται από τη σχέση:  

xe1
1)x(f −+

=   

όπου e είναι η βάση των νεπέρειων ή φυσικών λογαρίθμων. 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα μπορούν να έχουν διάφορα σχήματα και μορφές και μπορούν 
να κατασκευαστούν τόσο για Καθοδηγούμενη εκμάθηση, όσο και για Μη 
καθοδηγούμενη εκμάθηση. Στην Εικόνα 2.4 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 
αρχιτεκτονικής Νευρωνικού Δικτύου με τροφοδότηση προς τα εμπρός ή Πολυεπίπεδο 
Perceptron (Feed–forward Neural Network or Multilayer Perceptron), το οποίο 
χρησιμοποιείται συνήθως για Καθοδηγούμενη εκμάθηση. Στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα το Δίκτυο έχει μόνο ένα κρυφό επίπεδο και ένα μόνο κόμβο στο επίπεδο 
εξόδου, ενώ σημειώνεται ότι αυτά μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα. Το 
Δίκτυο περιέχει ένα σύνολο κόμβων διατεταγμένων σε επίπεδα και σταθμισμένες 
συνδέσεις μεταξύ των κόμβων παρακείμενων επιπέδων. Τα δεδομένα εισόδου με την 
κατάλληλη επεξεργασία που υφίστανται σε κάθε κόμβο, ρέουν από επίπεδο σε 
επίπεδο καταλήγοντας στην έξοδο του επίπεδου εξόδου. Η είσοδος στους κόμβους 
του δικτύου περιορίζεται σε αριθμητικές τιμές που ανήκουν στο κλειστό διάστημα 
[0,1] και γι’ αυτό, τα δεδομένα μετασχηματίζονται πριν την εκπαίδευση του δικτύου. 

 

 
Εικόνα 2.4: Παράδειγμα Νευρωνικού Δικτύου με τροφοδότηση προς τα εμπρός 
 
Το Νευρωνικό Δίκτυο αναπτύσσεται ξεκινώντας με τη φάση της εκπαίδευσης, έτσι 
ώστε να εκτελεί τους επιθυμητούς υπολογισμούς και στη συνέχεια με τη φάση της 
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εφαρμογής του εκπαιδευμένου δικτύου για την επίλυση καινούργιων προβλημάτων. 
Κατά τη διάρκεια της φάσης εκμάθησης, τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται 
για την τροποποίηση των συντελεστών στάθμισης των συνδέσεων μεταξύ των 
κόμβων, έτσι ώστε να προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κόμβο (ή 
τους κόμβους) εξόδου. Η εκπαίδευση τερματίζεται μετά από έναν ορισμένο αριθμό 
επαναλήψεων ή όταν το δίκτυο συγκλίνει σε ένα προκαθορισμένο ελάχιστο ποσοστό 
σφάλματος. Κατά τη δεύτερη φάση της εφαρμογής, οι συντελεστές στάθμισης του 
δικτύου παραμένουν σταθεροί και το δίκτυο χρησιμοποιείται για να υπολογίζει τιμές 
εξόδου για καινούργια στιγμιότυπα. 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα με τροφοδότηση προς τα εμπρός εκπαιδεύονται συνήθως με 
ένα σχήμα εκμάθησης με οπισθοδιάδοση (backpropagation). Η προσέγγιση αυτή 
περιλαμβάνει τροποποιήσεις στις τιμές των συντελεστών στάθμισης ξεκινώντας από 
το επίπεδο εξόδου και κινούμενοι προς τα πίσω μέσω των κρυφών επιπέδων του 
δικτύου (Multilayer Perceptron with backpropagation). 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα χαρακτηρίζονται από την αδυναμία τους να εξηγήσουν τι 
προέκυψε από την εκμάθηση. Παρόλα αυτά εφαρμόζονται με επιτυχία για την 
επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις και τις επιστήμες. (Dunham, 2003; Roiger 
and Geatz, 2003; Witten and Frank, 2005;). 

 
 
Αλγόριθμος k Πλησιέστερος Γείτονας k-ΝΝ  
Ο k Πλησιέστερος Γείτονας (k Nearest Neighbor, k-NN) είναι ο απλούστερος 
κατηγοριοποιητής αλγόριθμος, όπου το k είναι ένας ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή 
ίσος του 1. 

Τα στιγμιότυπα ή παραδείγματα εκπαίδευσης είναι διανύσματα σε ένα πολυδιάστατο 
χώρο, όπου κάθε διάσταση αντιστοιχεί σε ένα από τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά και 
καθένα χαρακτηρίζεται με την τιμή της κλάσης στην οποία ανήκει. Κατά τη φάση της 
κατηγοριοποίησης, το k ορίζεται από το χρήστη και εκφράζει το πλήθος των γειτόνων 
που θα χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση ενός στιγμιότυπου με άγνωστη 
κλάση. Το στιγμιότυπο αυτό θα κατηγοριοποιηθεί στην κλάση την οποία έχουν οι 
περισσότεροι από τους k γείτονες του.  

Για το χαρακτηρισμό κάποιων στιγμιότυπων ως γειτονικών, συνήθως ορίζεται η 
Ευκλείδεια απόσταση ως μετρική απόστασης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να 
σταθμιστεί διαφορετικά κάθε απόσταση των γειτόνων. 

Η απόσταση δύο σημείων p(p1, p2,…, pn) και q(q1, q2,…, qn) στο n-διάστατο 
Ευκλείδειο χώρο δίνεται από τη σχέση: 

∑
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Επίσης υπάρχουν και άλλες εξειδικευμένες κατά περίπτωση μετρικές, όπως για 
παράδειγμα η μετρική επικάλυψης για την κατηγοριοποίηση κειμένου. (Dunham, 
2003; Roiger and Geatz, 2003; Witten and Frank, 2005;). 

 
 
Παραγωγή Κανόνων – Αλγόριθμος RIPPER 
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Μια προσέγγιση για την κατασκευή Κανόνων είναι εκείνη της Κάλυψης, σύμφωνα με 
την οποία εξετάζονται με τη σειρά τα στιγμιότυπα ανά κλάση και δημιουργούνται 
αντίστοιχα σύνολα κανόνων. Το όνομα της προσέγγισης Κάλυψης οφείλεται στο ότι 
σε κάθε στάδιο καλύπτονται μόνο ορισμένα στιγμιότυπα, αυτά που ανήκουν σε μια 
κλάση. Οι αλγόριθμοι Κάλυψης λειτουργούν προσθέτοντας νέες συνθήκες στον υπό 
κατασκευή Κανόνα έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ακρίβεια του. Αυτό επιτυγχάνεται 
με την κάλυψη όσο γίνεται περισσότερων στιγμιότυπων της εξεταζόμενης κλάσης και 
τον αποκλεισμό στιγμιότυπων άλλων κλάσεων, στο συγκεκριμένο στάδιο εκτέλεσης 
του αλγορίθμου. 

Για τη βελτίωση των παραγόμενων Κανόνων, τα δεδομένα εκπαίδευσης χωρίζονται 
στο υποσύνολο Ανάπτυξης (growing set) και στο υποσύνολο Πριονισμού (pruning 
set). Το υποσύνολο Ανάπτυξης χρησιμοποιείται για την κατασκευή του κανόνα 
χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Κάλυψης. Στη συνέχεια, μια συνθήκη αφαιρείται 
από τον κανόνα και το αποτέλεσμα αξιολογείται εφαρμόζοντας το νέο κανόνα στο 
υποσύνολο Πριονισμού και συγκρίνοντας τον με τον αρχικό. Αυτή η διαδικασία 
πριονισμού με την αφαίρεση συνθηκών, επαναλαμβάνεται μέχρι να σταματήσει η 
βελτίωση του κανόνα και αυτό επαναλαμβάνεται για κάθε κλάση. Ο κανόνας που 
καθιερώνεται με αυτό τον τρόπο, προστίθεται στο σύνολο κανόνων, τα στιγμιότυπα 
που καλύπτει αφαιρούνται από τα δεδομένα εκπαίδευσης (υποσύνολα Ανάπτυξης και 
Πριονισμού) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ιδέα διαχωρισμού του συνόλου 
εκπαίδευσης και η υιοθέτηση του υποσυνόλου Πριονισμού καλείται reduced – error 
pruning, ενώ η παραλλαγή του πριονισμού του κανόνα αμέσως μετά την παραγωγή 
του incremental reduced – error pruning.  

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο RIPPER (Repeated Incremental Pruning to Produce Error 
Reduction),  οι κλάσεις εξετάζονται κατά σειρά μεγέθους και ένα αρχικό σύνολο 
κανόνων για την κλάση δημιουργείται ακολουθώντας την προσέγγιση incremental 
reduced – error pruning. Επίσης εισάγεται ένα επιπλέον κριτήριο τερματισμού που 
εξαρτάται από το Μήκος Περιγραφής των στιγμιότυπων και το σύνολο κανόνων. 

Η αρχή του Ελάχιστου Μήκους Περιγραφής (Minimum Description Length) 
εφαρμόζεται στο πεδίο της Μηχανικής Εκμάθησης με την «επικοινωνία» του 
συνόλου στιγμιότυπων εκπαίδευσης με το σύνολο κανόνων που παράγονται από αυτά 
μέσω της γενίκευσης των δεδομένων. Μεταφορικά χρησιμοποιείται ο όρος 
«επικοινωνία» θεωρώντας ότι τα στιγμιότυπα μεταδίδονται διαμέσου ενός αθόρυβου 
καναλιού. Η καλύτερη γενίκευση των δεδομένων είναι αυτή που ελαχιστοποιεί τον 
αριθμό των bits που απαιτούνται γι’ αυτή την «επικοινωνία». Το Μήκος Περιγραφής 
είναι λοιπόν μια σύνθετη φόρμουλα που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των bits που 
χρειάζονται για να «μεταδοθεί» ένα σύνολο στιγμιότυπων σε σχέση με ένα σύνολο 
κανόνων, ένας κανόνας με k συνθήκες και ο ακέραιος k. 

Σχηματίζοντας ένα σύνολο κανόνων για την κλάση, κάθε κανόνας επανεξετάζεται και 
δύο παραλλαγές παράγονται χρησιμοποιώντας ξανά την προσέγγιση reduced – error 
pruning. Αλλά σε αυτό το στάδιο, τα στιγμιότυπα που καλύπτονται από άλλους 
κανόνες για την κλάση, αφαιρούνται από το υποσύνολο Πριονισμού και ο λόγος 
επιτυχίας στα υπόλοιπα στιγμιότυπα χρησιμοποιείται ως το κριτήριο πριονισμού. Εάν 
μια από τις δύο παραλλαγές παράγει καλύτερο Μήκος Περιγραφής, τότε αντικαθιστά 
τον κανόνα. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά η βασική διαδικασία ανάπτυξης 
εκκαθαρίζοντας κάθε μη καλυπτόμενο στιγμιότυπο της κλάσης. Ένας τελευταίος 
έλεγχος γίνεται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι κάθε κανόνας συμβάλλει στη μείωση του 
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Μήκους Περιγραφής πριν να προχωρήσει η διαδικασία παραγωγής κανόνων για την 
επόμενη κλάση. (Cohen, 1995; Witten and Frank, 2005). 

 
 
Στατιστική Παλινδρόμηση 
Η Στατιστική Παλινδρόμηση (Statistical Regression) είναι μια τεχνική 
Καθοδηγούμενης εκμάθησης, η οποία γενικεύει ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων 
δημιουργώντας μια μαθηματική εξίσωση που συσχετίζει ένα ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά εισόδου με ένα αριθμητικό χαρακτηριστικό εξόδου. Καθώς έχει τη 
δυνατότητα να προσδιορίζει την τιμή μιας ποσοτικής μεταβλητής είναι κατάλληλη 
για Πρόβλεψη. Ένα μοντέλο Γραμμικής Παλινδρόμησης (linear regression model) 
χαρακτηρίζεται από ένα χαρακτηριστικό εξόδου του οποίου η τιμή καθορίζεται από 
το γραμμικό άθροισμα σταθμισμένων τιμών χαρακτηριστικών εισόδου. Η εξίσωση 
Γραμμικής Παλινδρόμησης είναι της μορφής 

y = b1· x1 + b2· x2 + ··· + bn · xn + c 

όπου x1, x2,…,xn είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές, b1, b2,…,bn και c είναι οι σταθερές 
που προκύπτουν από τη γενίκευση των δεδομένων εκπαίδευσης και εκφράζουν την 
παλινδρόμηση και τέλος y η εξηρτημένη μεταβλητή ή έξοδος του μοντέλου. 

Η Παλινδρόμηση μπορεί να είναι και μη γραμμική, εν τούτοις χρησιμοποιείται 
περισσότερο για τη δημιουργία γραμμικών μοντέλων και είναι κατάλληλη όταν τα 
δεδομένα μπορούν να μοντελοποιηθούν με μια γραμμική συνάρτηση. (Neter et al., 
1996; Roiger and Geatz, 2003; Witten and Frank, 2005;). 

 
 
2.6 Μη Καθοδηγούμενη Εκμάθηση 
 
Η Μη καθοδηγούμενη εκμάθηση σε αντίθεση με την Καθοδηγούμενη εκμάθηση 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοντέλων γενίκευσης δεδομένων χωρίς την 
προηγούμενη ύπαρξη κλάσεων. Στιγμιότυπα δεδομένων ομαδοποιούνται σε συστάδες 
(clusters) σύμφωνα με το κριτήριο ομοιότητας που χρησιμοποιεί κάθε αλγόριθμος 
συσταδοποίησης, η ερμηνεία των οποίων (συστάδων) είναι υπόθεση του αναλυτή.  

Αναφερόμενοι στο σύνολο δεδομένων του Πίνακα 2.1, το οποίο στην 
Καθοδηγούμενη εκμάθηση χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση νέων 
στιγμιότυπων δεδομένων, στην περίπτωση της Μη καθοδηγούμενης συσταδοποίησης 
μπορούν να διατυπωθούν διαφορετικές ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα. Όπως για 
παράδειγμα, ποιες ομοιότητες των εννέα πρώτων χαρακτηριστικών των 
μετεωρολογικών παραμέτρων, οι οποίες προτείνονται από τον αναλυτή για την 
περιγραφή της τροπόσφαιρας σε μια περιοχή και τον προσδιορισμό της ύπαρξης 
υετού στο έδαφος, ομαδοποιούν μεταξύ τους τα στιγμιότυπα δεδομένων. Ακόμη ποιες 
διαφορές στις τιμές των χαρακτηριστικών αυτών διαχωρίζουν σε διαφορετικά 
τμήματα τη μετεωρολογική αυτή βάση δεδομένων. 

 
 
2.6.1. Αλγόριθμος K-Means 
Ο αλγόριθμος K-Means ξεκινά τη διαδικασία συσταδοποίησης με τον καθορισμό από 
το χρήστη του αριθμού Κ των συστάδων που πιστεύεται ότι υπάρχουν στα δεδομένα. 
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Αμέσως μετά ο αλγόριθμος επιλέγει K τυχαία στιγμιότυπα ως αρχικά κέντρα των 
συστάδων. Στη συνέχεια, κάθε στιγμιότυπο τοποθετείται σε μια συστάδα σύμφωνα με 
το κριτήριο ομοιότητας, όπως για παράδειγμα η Ευκλείδεια απόσταση. Με την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης όλων των στιγμιότυπων, ενημερώνονται τα κέντρα 
των συστάδων με τον υπολογισμό του μέσου όρου των νέων συστάδων. Η διαδικασία 
της κατηγοριοποίησης των στιγμιότυπων και του υπολογισμού των κέντρων των 
συστάδων επαναλαμβάνεται μέχρι να μη γίνεται πλέον αλλαγή στα κέντρα των 
συστάδων. (Roiger and Geatz, 2003). 

 
 
2.7 Κανόνες Συσχετισμού (Association Rules) 
 
Οι Κανόνες Συσχετισμού είναι η στρατηγική Εξόρυξης Πληροφορίας με την 
εφαρμογή της οποίας, ανακαλύπτονται ενδιαφέρουσες συσχετίσεις μεταξύ 
διαφορετικών στοιχείων ενός συνόλου δεδομένων. Οι Κανόνες Συσχετισμού 
παρουσιάζουν τις συνθήκες των τιμών εκείνων των χαρακτηριστικών ενός συνόλου 
δεδομένων, όπως για παράδειγμα εκείνου του Πίνακα 2.2, οι οποίες συμβαίνουν 
συχνά, μαζί σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Η μορφή των πληροφοριών που 
παρουσιάζουν είναι «εάν Χ τότε Υ» ή «Χ => Υ» και αντίθετα με τους κανόνες 
λογικής «εάν – τότε» η φύση τους σχετίζεται με τις πιθανότητες εμφάνισης. Το 
αριστερό τμήμα Χ ενός Κανόνα Συσχετισμού είναι το προηγούμενο και το δεξί τμήμα 
Υ το επακόλουθο. (Roiger and Geatz, 2003).  

Στον παρακάτω Πίνακα 2.2 εμφανίζεται ένα μικρό σύνολο δεδομένων, τμήμα του 
Πίνακα 2.1, όπου στην πρώτη γραμμή αναγράφονται τα ονόματα των 
χαρακτηριστικών, ενώ στις υπόλοιπες πέντε γραμμές οι τιμές τους. Οι μεταβλητές 
αναφέρονται στη διεύθυνση και ένταση του ανέμου σε δύο επίπεδα πίεσης, τα 300 
και 925hPa, καθώς και στην εμφάνιση ή μη υετού στο έδαφος. 

 
 
Πίνακας 2.2: Σύνολο μετεωρολογικών δεδομένων για εφαρμογή Κανόνων Συσχετισμού 

D300 F300 D925 F925 PREC 
W 42 S 4 no 
W 32 SE 10 no 

SW 48 E 12 yes 
SW 55 SE 15 yes 
SW 57 SE 10 yes 

 
Ο αλγόριθμος Apriori χρησιμοποιείται συχνά για την υλοποίηση της τεχνικής 
Κανόνων Συσχετισμού. Εισάγοντας τα δεδομένα του Πίνακα 2.2 στον αλγόριθμο 
Apriori, εξάγονται διάφοροι κανόνες ορισμένοι εκ των οποίων αναφέρονται 
παρακάτω. Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση του αλγορίθμου οι συνεχείς ποσοτικές 
μεταβλητές F300 και F925 μετατράπηκαν σε διακριτές ποσοτικές μεταβλητές.   

 
1.   D300=SW                       (3)   ==>    PREC=yes                     (3)                     

2.   D300=W                         (2)   ==>    PREC=no                       (2)                       

3.   D300=SW,  F300>51     (2)    ==>   D925=SE                        (2)                        

4.   D925=SE,  PREC=yes    (2)   ==>   D300=SW                       (2)                       
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5.   F300>51                          (2)   ==>   D300=SW,  PREC=yes  (2)     

6.   D925=SE                         (3)   ==>   PREC=yes                      (2)                      

7.   D300=SW,  PREC=yes   (3)   ==>   D925=SE                        (2)                        

 
Παρατηρούμε ότι στους Κανόνες Συσχετισμού σε αντίθεση με τους κανόνες που 
εξάγονται από την τεχνική της Κατηγοριοποίησης, κάποιο χαρακτηριστικό, το οποίο 
εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα (προηγούμενο) ενός κανόνα μπορεί να εμφανίζεται 
στο δεξί (επακόλουθο) ενός άλλου κανόνα. Επιπλέον, στο επακόλουθο του κανόνα 
μπορεί να εμφανίζονται ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, ενώ συνήθως στην 
Κατηγοριοποίηση εμφανίζεται μόνο ένα. 

Σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα όταν η διεύθυνση του ανέμου στα 300hPa είναι 
νοτιοδυτική τότε καταγράφεται υετός, ενώ σύμφωνα με τον δεύτερο κανόνα όταν 
είναι δυτική δεν υπάρχει καταγραφή υετού στο έδαφος στο συγκεκριμένο 
Μετεωρολογικό Σταθμό του οποίου τα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.  
Η Εμπιστοσύνη (Confidence) σε ένα Κανόνα Συσχετισμού της μορφής « Χ => Υ » 
εκφράζει την πιθανότητα το επακόλουθο να είναι Υ όταν το προηγούμενο είναι Χ. 
Στους ανωτέρω δύο κανόνες είναι 3/3 και 2/2 αντίστοιχα, συνεπώς και στις δύο 
περιπτώσεις ίση με 1, ενώ στον τελευταίο κανόνα 2/3=0.67, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.3. 

 
Πίνακας 2.3: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγόριθμου Apriori σε σύνολο μετεωρολογικών 

δεδομένων 
Αύξων αριθμός κανόνα  1 2 3 4 5 6 7 
N(X) : Πλήθος εγγραφών του συνόλου 
δεδομένων που περιέχουν το Προηγούμενο X του 
κανόνα 

3 2 2 2 2 3 3 

Y)N(X ∪  : Πλήθος εγγραφών του συνόλου 
δεδομένων που περιέχουν το Προηγούμενο X και 
το Επακόλουθο Υ του κανόνα 

3 2 2 2 2 2 2 

Εμπιστοσύνη    
)X(N

)YX(Nc ∪
=  1 1 1 1 1 0.67 0.67 

Υποστήριξη      
n

)YX(Ns ∪
=  

όπου n: πλήθος εγγραφών του συνόλου 
δεδομένων 

0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 
Η Υποστήριξη (Support) ενός Κανόνα Συσχετισμού είναι το κλάσμα του πλήθους 
εγγραφών του συνόλου δεδομένων που περιέχουν το Προηγούμενο X και το 
Επακόλουθο Υ του κανόνα και εκφράζει το πόσο συχνά εμφανίζονται μαζί τα 
στοιχεία που απαρτίζουν τον κανόνα στα δεδομένα μας.  

Επίσης σημειώνεται ότι η ανάλυση των συναλλαγών των πελατών στα supermarket 
με χρήση των Κανόνων Συσχετισμού αναφέρεται και ως Market Basket Analysis. 
Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή εξετάζονται οι συναλλαγές, δηλαδή τα καλάθια των 
πελατών, επιχειρώντας να εντοπιστούν τα προϊόντα που «βρίσκονται μαζί», ώστε να 
ληφθεί αυτό υπόψη στην τοποθέτησή τους στα ράφια και στη γενικότερη προώθησή 
τους ως προϊόντα αγοράς. 
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2.7.1. Αλγόριθμος Apriori 
Ο αλγόριθμος Apriori (Agrawal et al, 1993) είναι μια διαδικασία δύο βημάτων για τη 
δημιουργία Κανόνων Συσχετισμού. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα στοιχειοσύνολα 
(item sets) που είναι συνδυασμοί χαρακτηριστικών - τιμών, τα οποία ικανοποιούν μια 
συγκεκριμένη απαίτηση κάλυψης, ενώ αποκλείονται εκείνα που δεν την ικανοποιούν. 
Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας δημιουργούνται τα στοιχειοσύνολα και στο δεύτερο 
από αυτά τα στοιχειοσύνολα δημιουργείται ένα σύνολο Κανόνων Συσχετισμού. 

Στο πρώτο βήμα εξετάζεται η βάση δεδομένων και επιλέγονται τα 1-στοιχειοσύνολα 
που περιέχουν ένα στοιχείο και τα οποία έχουν Υποστήριξη μεγαλύτερη από το 
ορισθέν όριο Ελάχιστης Υποστήριξης. Στη συνέχεια, ελέγχονται επαναληπτικά τα 
σύνολα των 2-στοιχειοσύνολων που περιέχουν δύο στοιχεία, των 3-στοιχειοσύνολων 
με τρία στοιχεία κ.ο.κ., μέχρι k-στοιχειοσύνολων με k στοιχεία. Από αυτά επιλέγονται 
μόνο τα συχνά στοιχειοσύνολα, δηλαδή εκείνα που έχουν Υποστήριξη μεγαλύτερη 
από το ορισθέν όριο Ελάχιστης Υποστήριξης. Ο αλγόριθμος για τη βελτίωση της 
απόδοσής του χρησιμοποιεί την ιδιότητα Apriori, σύμφωνα με την οποία εάν ένα k-
στοιχειοσύνολο περιέχει ένα μη συχνό υποσύνολο στοιχείων τότε και το k-
στοιχειοσύνολο είναι μη συχνό. Η επαναληπτική διαδικασία σταματά όταν το 
εξεταζόμενο σύνολο στοιχειοσύνολων δεν περιέχει στιγμιότυπα κατά την εξέταση της 
βάσης δεδομένων. 

Στο δεύτερο βήμα για κάθε συχνό στοιχειοσύνολο Σ που δημιουργήθηκε στο πρώτο 
βήμα, δημιουργούνται όλα τα υπάρχοντα σε στιγμιότυπα στη βάση δεδομένων 
υποσύνολα Π. Τελικά, δημιουργούνται οι κανόνες  Π  (Σ-Π)  για τους οποίους η 
Εμπιστοσύνη είναι μεγαλύτερη από το ορισθέν όριο Ελάχιστης Εμπιστοσύνης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
3.1 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Εθνικό 
Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας 
 
3.1.1. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι οργανισμός 
κοινής ωφέλειας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο 
Δημόσιο και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α είναι η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων 
ενεργητικής προστασίας και η ασφάλιση της παραγωγής και του κεφαλαίου των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  

Το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) είναι η Διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α, 
οι αρμοδιότητες του οποίου ανάγονται σε  όλα τα θέματα που αφορούν στην 
εφαρμογή της μετεωρολογικής γνώσης και τεχνολογίας για την άσκηση ενεργητικής 
προστασίας της αγροτικής παραγωγής από φυσικούς κινδύνους. 

 
 
3.1.2. Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) 

Περιοχές Προστασίας 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) ξεκίνησε επίσημα το 1984 
από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. Εφαρμόζεται από την οργανική μονάδα του ΚΕ.Μ.Ε σε 
πεδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας καλύπτοντας έκταση 5000Km2, 
όπως φαίνονται στο Εικόνα 3.1 με στόχο τον περιορισμό των ζημιών από το χαλάζι 
στις αγροτικές καλλιέργειες. (Tzoumaki et al., 2006).  
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Εικόνα 3.1: Περιοχές εφαρμογής του Ε.Π.Χ.Π. 
 
Χαλάζι 

Οι χαλαζόκοκκοι δημιουργούνται σε ορισμένα καταιγιδοφόρα νέφη Cumulonimbus 
και όταν αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος πέφτουν λόγω της βαρύτητας στην 
επιφάνεια του εδάφους, προτού λιώσουν, σημειώνοντας το φαινόμενο του χαλαζιού. 
Είναι μικρές μπάλες ή κομμάτια από πάγο με διάμετρο μεγαλύτερη από 5mm που 
μπορούν να ξεπεράσουν και τα 10 cm. Αποτελούνται σχεδόν πλήρως από διαφανή 
πάγο ή από εναλλασσόμενα στρώματα καθαρού και αδιαφανούς πάγου. Η 
χαλαζόπτωση είναι φαινόμενο μικρής διάρκειας και κατά μέσο όρο διαρκεί λίγα 
λεπτά της ώρας, από 2 έως 8 λεπτά, σπανιότατα δε, μπορεί να φθάσει τα 45 λεπτά. 
Είναι φαινόμενο αυστηρά τοπικού χαρακτήρα και η διαδρομή της χαλαζόπτωσης στο 
έδαφος παρακολουθεί την τροχιά του χαλαζοφόρου νέφους. 
 

 
Εικόνα 3.2: Αεροσκάφη Προγραμμάτων Τροποποίησης Καιρού (Website of Atmospherics 
Inc.) 
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Εννοιολογικό μοντέλο σποράς νεφών  του Ε.Π.Χ.Π. 
Η εφαρμογή του Ε.Π.Χ.Π στηρίζεται στην εξειδικευμένη μετεωρολογική πρόγνωση 
εμφάνισης χαλαζοφόρων καταιγίδων, στα μετεωρολογικά Radar που τις ανιχνεύουν 
και τις καταγράφουν και σε ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη με συστήματα 
εκτόξευσης ή πυροδότησης φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου. Τα αεροσκάφη αυτά, με 
την καθοδήγηση από το μετεωρολόγο ελεγκτή του Radar, εκτελούν πτήσεις σποράς 
ελευθερώνοντας τεχνητούς πυρήνες από Ιωδιούχο Άργυρο σε κατάλληλη περιοχή των 
καταιγιδοφόρων νεφών και σε κατάλληλη χρονική περίοδο που σχετίζονται με τη 
δημιουργία χαλαζοκόκκων. Οι χαλαζόκοκκοι είναι αποτέλεσμα της παγοποίησης 
νεφοσταγονιδίων που βρίσκονται σε κατάσταση υπέρψυξης, πάνω σε πυρήνες 
παγοποίησης, δηλαδή σε κομμάτια παγοκρυστάλλων ή παγοποιημένα 
νεφοσταγονίδια. Το εννοιολογικό μοντέλο του Ε.Π.Χ.Π βασίζεται στη θεωρία του 
"αυξημένου ανταγωνισμού" που προϋποθέτει έλλειμμα φυσικών πυρήνων 
παγοποίησης και σταθερή τη συνολική ποσότητα του υπέρψυχρου νερού που είναι 
διαθέσιμη στο νέφος για την ανάπτυξη των χαλαζοκόκκων. Με την εισαγωγή στο 
νέφος τεχνητών πυρήνων που ανταγωνίζονται τους φυσικούς για το διαθέσιμο 
υπέρψυχρο νερό, σχηματίζονται χαλαζόκοκκοι με μικρότερο μέγεθος αυξάνοντας 
έτσι την πιθανότητα να λιώσουν κατά τη διάρκεια της πτώσης τους, φθάνοντας στο 
έδαφος ως βροχή. (Karacostas, 1984). 

 
Δομή σωρειτόμορφων νεφικών συστημάτων 
Η δομή των σωρειτόμορφων νεφικών συστημάτων εξετάζεται με τον ορισμό του 
Συμπλέγματος Κυττάρων Καταιγίδας (ΣΚΚ) και την ταξινόμησή τους σε 
διαφορετικούς τύπους (Τσαγκαλίδης και Τσιτουρίδης, 2000; Tsagalidis et al., 2006). 
Οι καταιγίδες και ιδιαίτερα αυτές που συνοδεύονται από χαλάζι στο έδαφος, μπορούν 
να χαρακτηριστούν πρωταρχικά από το είδος της δομικής μονάδας από την οποία 
αποτελούνται και που είναι το κύτταρο, όπως ορίζεται από τον Browning (Browning, 
1977). Ο Browning διέκρινε το κοινό ή σύνηθες κύτταρο (ordinary cell) και το 
υπερκύτταρο (supercell), επιχειρώντας μια πρωταρχική ταξινόμηση των καταιγίδων. 
Η φύση μιας χαλαζοκαταιγίδας μπορεί να καθοριστεί και από τον αριθμό, τον τύπο 
και την κατανομή των κυττάρων από τα οποία δομείται. Ορισμένες καταιγίδες 
περιέχουν ένα είδος κυττάρου, ενώ άλλες περιέχουν κοινά ή συνήθη κύτταρα και 
υπερκύτταρα είτε ταυτόχρονα είτε σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Με βάση 
αυτά επιχειρήθηκε μια δεύτερη ταξινόμηση των καταιγίδων που τις διακρίνει σε: 

1. Μονοκύτταρες καταιγίδες (Single cell storms) 
α. ενός κοινού ή συνήθους κυττάρου μικρής διάρκειας ζωής (S) 

 β. ή ενός υπερκυττάρου μακράς διάρκειας (SU). 

2. Πολυκύτταρες καταιγίδες (Multicell storms) 
ενός συμπλέγματος δύο ή περισσότερων διαδοχικών κυττάρων που δεν είναι 
σχηματισμένα σε μια καθορισμένη γραμμή και σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 
βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης. Συνήθως τα κύτταρα είναι κοινά 
ή συνήθη, μερικές φορές όμως μπορεί να περιέχονται και υπερκύτταρα. Στην 
παρούσα εργασία θα συμβολίζονται με το Μ. 

3. Γραμμή καταιγίδων (Storm Line) 

που περιέχει κύτταρα  (όλα κοινά ή όλα υπερκύτταρα ή μίξη κοινών και 
υπερκυττάρων) κατά μήκος μιας γραμμής. Στην παρούσα εργασία θα 
συμβολίζονται με το L. 
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Τέλος, ως Συμπλέγματα Κυττάρων Καταιγίδας (ΣΚΚ) ορίζονται οι σωρειτόμορφες 
(convective) ηχώ ραντάρ που περιέχουν κύτταρο καταιγίδας με ανακλαστικότητα 
μεγαλύτερη ή ίση των 35 dBZ στο επίπεδο των -50C και υψηλότερα. Κάθε καταιγίδα 
διακρίνεται, είτε ως μεμονωμένη, είτε ως σύμπλεγμα διαδοχικών κυττάρων ή 
κυττάρων σε γραμμή, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Browning που αναφέρεται 
παραπάνω. (Τσαγκαλίδης και Τσιτουρίδης, 2000; Tsagalidis et al., 2006). 

 
Κριτήρια σποράς 
Τα κριτήρια σποράς του Ε.Π.Χ.Π απαιτούν η σπορά να γίνει σε κύτταρα Radar 
(σωρειτόμορφη φύση) που πλησιάζουν την ένταση 35 dBZ σε ύψη ανώτερα του 
επιπέδου των -50C, καθώς βρίσκονται μέσα στην περιοχή προστασίας ή μέσα στην 
προσήνεμη ζώνη μετάβασης 20 λεπτών της ώρας, δηλαδή αρχικά έξω από την 
περιοχή με αναμενόμενη κίνηση προς την περιοχή. (Karacostas, 1984; Tzoumaki et 
al., 2006). 

 
Τεχνικές σποράς 
Το υλικό σποράς πρέπει να ελευθερώνεται έγκαιρα στα υποψήφια για δημιουργία 
χαλαζιού καταιγιδοφόρα νέφη, στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους και σε 
κατάλληλη θέση μέσα σ' αυτά. Στην περίπτωση των μεμονωμένων κυττάρων στην 
περιοχή με αναγνωρίσιμο υγρό νερό ή/και ανοδικές κινήσεις, στα συμπλέγματα 
διαδοχικών κυττάρων στο ανοδικό ρεύμα των θυγατρικών ή των τροφοδοτικών 
κυττάρων που αναπτύσσονται πλευρικά του ώριμου κυττάρου, στην περιοχή ασθενών 
ανοδικών ρευμάτων κάτω από τη βάση των θυγατρικών ή των τροφοδοτικών 
κυττάρων, στην κύρια περιοχή ανοδικού ρεύματος κάτω από τη βάση μεμονωμένων 
κυττάρων και στις περιοχές αναμενόμενης εισροής αέρα της καταιγίδας. 

 

 
Εικόνα 3.3: Κατακόρυφη τομή καταιγίδας, δημιουργία χαλαζοκόκκων (Website of Weather 
Modification Inc.) 
 
Χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι σποράς που είναι η σπορά κορυφής, η σπορά βάσης 
και η πλευρική σπορά νεφών, ενώ η επιλογή της μεθόδου κάθε φορά εξαρτάται από 
παράγοντες όπως ο τύπος της καταιγίδας, η ορατότητα, η τοπογραφία του εδάφους, η 
ώρα της ημέρας και η κατάσταση ετοιμότητας του τεχνικού εξοπλισμού. 
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Εικόνα 3.4: Εικόνα αρχείου του καταγραφικού συστήματος ΤΙΤΑΝ του μετεωρολογικού 
Radar S-band του αεροδρομίου Μακεδονία  
 
Η τεχνική σποράς της κορυφής νεφών που γίνεται στο επίπεδο -100C, είναι η τεχνική 
που συνήθως επιλέγεται εξαιτίας της εύκολης αναγνώρισης στόχων. Η σπορά στη 
βάση των νεφών χρησιμοποιείται όταν έχουμε καλή ορατότητα, δεν υπάρχουν 
τοπογραφικά εμπόδια και όταν γίνεται σπορά ενός νέφους από περισσότερα 
αεροσκάφη. Η τεχνική της πλευρικής σποράς που γίνεται στο επίπεδο -50C, 
χρησιμοποιείται όταν υπάρχει εκτεταμένη νεφοκάλυψη ή όταν έχουμε εμφυτευμένα 
κύτταρα και δεν είναι εύκολη η αναγνώριση των νέων αναπτύξεων, λόγω κακής 
ορατότητας. (Tzoumaki et al., 2006). 

Στην παραπάνω Εικόνα 3.4 παρουσιάζεται εικόνα αρχείου του καταγραφικού 
συστήματος ΤΙΤΑΝ του μετεωρολογικού Radar S-band του ΕΛ.Γ.Α που βρίσκεται 
στο αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία απεικονίζει επιχείρηση σποράς καταιγίδων στην 
Περιοχή Προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την εφαρμογή του Ε.Π.Χ.Π. 
(Dixon and Wiener, 1993). 

 
 
3.2 Ανάπτυξη Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων 
 
3.2.1. Μοντελοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων (Enterprise Data 
Modeling) 
Η οργανική μονάδα ΚΕ.Μ.Ε του ΕΛ.Γ.Α εφαρμόζει το Ε.Π.Χ.Π εκτελώντας πτήσεις 
σποράς στις χαλαζοκαταιγίδες. Τα αεροσκάφη πυροδοτούν φυσίγγια ιωδιούχου 
αργύρου κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος του χρόνου 
ζωής μιας χαλαζοκαταιγίδας και σε μια συγκεκριμένη περιοχή της. Για την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος και την έγκαιρη επέμβαση των αεροσκαφών 
προηγείται μετεωρολογική μελέτη των τάσεων της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη 
περιοχή των περιοχών προστασίας, καθώς και εξειδικευμένες προγνώσεις εμφάνισης 
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χαλαζοκαταιγίδων. Επίσης για την αξιολόγηση του προγράμματος λειτουργεί Δίκτυο 
Χαλαζομέτρων για την καταγραφή του χαλαζιού στο έδαφος.  

Συνεπώς οι σημαντικές οντότητες του εξεταζόμενου συστήματος είναι η 
Χαλαζοκαταιγίδα, το Χαλάζι στο έδαφος, το Αεροσκάφος, η Πτήση του 
αεροσκάφους, η πυροδότηση Φυσιγγίων από το Αεροσκάφος στη Χαλαζοκαταιγίδα 
και τα Μετεωρολογικά δεδομένα. (McFadden, et al., 1999). 

 
Μετεωρολογικά Radar - Αεροσκάφη 
Ο μετεωρολόγος, ελεγκτής του μετεωρολογικού Radar, λειτουργεί το Radar μέσω 
Η/Υ χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό (Dixon and Wiener, 1993). Το λογισμικό 
αυτό παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ την τρέχουσα εικόνα των νεφών της 
ατμόσφαιρας, ενώ ταυτόχρονα τις αποθηκεύει και παρέχει στο χρήστη πολλές 
επιπλέον δυνατότητες, όπως την κίνηση διαδοχικών εικόνων (animation), την 
οριζόντια τομή σε διάφορα ύψη, την κατακόρυφη τομή μεταξύ δύο τυχαίων σημείων, 
την αυτόματη ανανέωση της εικόνας μόλις ολοκληρωθεί η λήψη από το Radar κ.ά. 
Επίσης, έχει τη δυνατότητα να δεχτεί δεδομένα από άλλες εξωτερικές πηγές, όπως το 
σύστημα τηλεμετρίας των αεροσκαφών και να τα εμφανίσει μαζί με τα δεδομένα του 
Radar στην ίδια οθόνη μετά την κατάλληλη γεωδεσία. Με το σύστημα αυτό, ο 
μετεωρολόγος που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις σποράς των νεφών, βλέπει 
στην ίδια οθόνη τις χαλαζοκαταιγίδες και τη θέση του αεροσκάφους, όπως επίσης 
διάφορα δεδομένα της πτήσης και της πυροδότησης φυσιγγίων. Τα δεδομένα των 
πτήσεων των αεροσκαφών μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία ASCII μορφής και να 
εισαχθούν σε άλλα προγράμματα, όπως σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. 

Τα δεδομένα του μετεωρολογικού Radar είναι ένα σύνολο αρχείων, όπου το καθένα 
αρχείο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και περιέχει τις 
ανακλαστικότητες σε ένα τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς με αρχή το Radar. Με 
τον τρόπο αυτό καλύπτεται ο ατμοσφαιρικός χώρος περιμετρικά του Radar σε ακτίνα 
έως 200Km. Σημειώνεται ότι το Radar δύναται να ολοκληρώσει μια ογκομετρική 
σάρωση σε περίπου 3.5min, και συνεπώς αυτός ο χρόνος αποτελεί και τη χρονική 
απόσταση μεταξύ των αρχείων. Τα αρχεία περιέχουν τις ανακλαστικότητες που είναι 
η επιστρεφόμενη ισχύς από την ανάκλαση της εκπεμπόμενης δέσμης του Radar από 
τα μετεωρολογικά αιωρήματα και κατακρημνίσματα της ατμόσφαιρας περιμετρικά 
του Radar. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ και δίνεται η 
δυνατότητα στο χρήστη να προβάλλει συνεχόμενες εικόνες παρουσιάζοντας την 
κίνηση και την εξέλιξη των νεφικών συστημάτων. 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα της απεικόνισης είναι αδόμητα και ενώ είναι χρήσιμα για 
την ανάλυση μιας επιχείρησης σποράς του Ε.Π.Χ.Π δεν μπορούν να δώσουν άλλες 
πληροφορίες για τις οποίες απαιτούνται δομημένα δεδομένα. Τα δομημένα δεδομένα 
μπορούν να παραχθούν από την ανάλυση των επιχειρήσεων σποράς του Ε.Π.Χ.Π που 
απεικονίζονται στην οθόνη του Η/Υ, από το μετεωρολόγο-αναλυτή. 

 
Χαλαζοκαταιγίδες (ΣΚΚ) 
Αντικείμενο της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των χαλαζοκαταιγίδων, οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια σποράς του Ε.Π.Χ.Π και η καταγραφή των χαρακτηριστικών 
τους. Τα χαρακτηριστικά είναι η περιοχή εμφάνισης (Κεντρική Μακεδονία, 
Θεσσαλία), η αρχική θέση εμφάνισης (Περιοχή προστασίας, Δυτική ή Βόρεια ή 
Ανατολική ή Νότια ζώνη μετάβασης, όπου ζώνη μετάβασης είναι η περιοχή 



29 
 

περιμετρικά της προστατευόμενης), η χρονική στιγμή έναρξης που είναι η πρώτη 
χρονική στιγμή ανίχνευσης της χαλαζοκαταιγίδας από το μετεωρολογικό Radar, 
αντίστοιχα η χρονική στιγμή λήξης, η χρονική στιγμή στην οποία απαιτείται να 
ξεκινήσει η σπορά, η χρονική στιγμή λήξης της σποράς, η μέγιστη ανακλαστικότητα 
σε dBz πάνω από το επίπεδο -50C, το μέγιστο ύψος της κορυφής του νέφους σε Km, η 
διεύθυνση κίνησης (αζιμούθιο), η διανυόμενη απόσταση σε Km, το κατακόρυφα 
ολοκληρωμένο περιεχόμενο υγρό νερό (Vertically Integrated Liquid Water Content, 
VIL) σε Kg·m-2 (Greene and Clark, 1972), η περιοχή ανοδικών ρευμάτων 
(αζιμούθιο), η περιοχή νέων αναπτύξεων (αζιμούθιο) και ο τύπος της καταιγίδας (S, 
M, L, SU, όπως αυτά ορίστηκαν παραπάνω) και η αξιολόγηση της σποράς. Η σπορά 
που έγινε συνολικά σε κάθε χαλαζοκαταιγίδα αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια 
σποράς του Ε.Π.Χ.Π από ‘0’ έως ‘3’, όπου το ‘0’ αντιστοιχεί στη μη σπορά και το ‘3’ 
στην ικανοποιητική σπορά σύμφωνα με τα κριτήρια. Αναλογικά οι τιμές ‘1’ και ‘2’ 
εκφράζουν την εκτίμηση του μετεωρολόγου –αναλυτή για τη σπορά στη 
χαλαζοκαταιγίδα, όπου το ‘1’ εκφράζει την ελλιπή σπορά και το ‘2’ την αποδεκτή 
σπορά. 

Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να παραχθούν και άλλα 
χαρακτηριστικά, όπως ο χρόνος ζωής από τις χρονικές στιγμές λήξης και έναρξης, ο 
απαιτούμενος χρόνος σποράς από τις χρονικές στιγμές λήξης και έναρξης της σποράς, 
η ταχύτητα κίνησης από τη διανυόμενη απόσταση και το χρόνο ζωής και η πυκνότητα 
του VIL, VIL Density, από το κατακόρυφα ολοκληρωμένο περιεχόμενο υγρό νερό 
και το μέγιστο ύψος της κορυφής του νέφους (Amburn and Wolf, 1997). 

 
Πτήσεις Αεροσκαφών  
Επίσης, η καταγραφή των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται και συγκεκριμένα το 
διακριτικό, ο τύπος και άλλα χαρακτηριστικά, καθώς επίσης οι πτήσεις τους. Τα 
χαρακτηριστικά των πτήσεων είναι η χρονική στιγμή απογείωσης, η χρονική στιγμή 
προσγείωσης, το είδος της πτήσης (σπορά, περιπολία, διατήρηση πτητικής ικανότητας 
χειριστών, εκπαίδευση), η περιοχή προστασίας που προσέγγισε (Κεντρική 
Μακεδονία, Θεσσαλία και οι δύο περιοχές). Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει στο 
αεροσκάφος ένα σύστημα καταγραφής των στοιχείων της πτήσης, το οποίο συνδέεται 
τηλεμετρικά με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕ.Μ.Ε. Τα στοιχεία αυτά 
εμφανίζονται σε μια οθόνη, ενώ παράλληλα εισάγονται στον Η/Υ χειρισμού του 
μετεωρολογικού Radar. Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύονται στον ίδιο Η/Υ με τα 
δεδομένα του Radar και ταυτόχρονα παρουσιάζονται γεωδεμένα όλα αυτά τα στοιχεία 
στην οθόνη του Η/Υ δείχνοντας ολοκληρωμένα τις επιχειρήσεις σποράς του Ε.Π.Χ.Π. 
Τα δεδομένα της πτήσης που καταγράφονται ανά δευτερόλεπτο της ώρας, μπορούν 
να εξαχθούν σε αρχείο ASCII μορφής και περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης 
του αεροσκάφους, την ημερομηνία και την ώρα (ακρίβεια δευτερολέπτου), το επίπεδο 
πτήσης, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), την 
ταχύτητα του αεροσκάφους, τους μετρητές των πυροδοτούμενων φυσιγγίων κορυφής 
και βάσης αντίστοιχα, καθώς και τις μετρήσεις διαφόρων οργάνων που είναι 
τοποθετημένα στο αεροσκάφος, όπως της θερμοκρασίας και του περιεχομένου υγρού 
νερού (LWC). 

 
Σπορά  
Επιπλέον η ανάλυση περιλαμβάνει την καταγραφή των δεδομένων της σποράς 
συσχετίζοντας κάθε πτήση αεροσκάφους με την αντίστοιχη χαλαζοκαταιγίδα στην 
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οποία έκανε επέμβαση. Σημειώνονται οι χρονικές στιγμές έναρξης και λήξης της 
σποράς και κατά πόσο η περιοχή σποράς ήταν η ενδεδειγμένη. Τα χρονικά 
διαστήματα σποράς μπορούν να επαναληφθούν για κάθε χαλαζοκαταιγίδα 
περισσότερο από μια φορά στην περίπτωση κατά την οποία το αεροσκάφος 
ενδιάμεσα έχει επενέβη και σε άλλη χαλαζοκαταιγίδα και μετά επανήλθε στην 
προηγούμενη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της σποράς 
που έγινε σε κάθε χαλαζοκαταιγίδα, η οποία αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό της 
χαλαζοκαταιγίδας.  

 
Δίκτυο Χαλαζομέτρων – Αναφορές χαλαζιού  
Στην περιοχή προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι εγκατεστημένο και 
λειτουργεί Δίκτυο Χαλαζομέτρων για την καταγραφή του χαλαζιού κοντά στην 
επιφάνεια του εδάφους. Το δίκτυο αποτελείται από 144 χαλαζόμετρα, των οποίων οι 
μεταξύ τους αποστάσεις δεν ξεπερνούν τα 4 Km. Την επομένη μιας ημέρας με 
καταιγιδοφόρο δραστηριότητα γίνεται αλλαγή της επιφάνειας των αντίστοιχων 
χαλαζομέτρων που σχετίζονται γεωγραφικά με τις χαλαζοκαταιγίδες. Οι επιφάνειες 
των χαλαζομέτρων σαρώνονται σε ηλεκτρονικό σαρωτή και το αντίστοιχο αρχείο 
αναλύεται από ειδικό λογισμικό εξάγοντας στοιχεία για κάθε χαλαζόμετρο, όπως η 
μέγιστη διάμετρος του ίχνους χαλαζιού, η πυκνότητα χαλαζιού κ.ά. Αυτά τα στοιχεία 
ενός χαλαζομέτρου μαζί με την ημερομηνία της χαλαζόπτωσης αποτελούν τις 
μετρήσεις χαλαζιού σε κάθε χαλαζόμετρο. Επιπλέον, η ανάλυση από το μετεωρολόγο 
– αναλυτή περιλαμβάνει τη χωρική και χρονική συσχέτιση κάθε χαλαζοκαταιγίδας με 
ένα ή περισσότερα χαλαζόμετρα. 

Οι αγρότες, την επομένη μιας ημέρας με χαλαζόπτωση, προβαίνουν σε δηλώσεις 
ζημιών στις καλλιέργειες προς τον ΕΛ.Γ.Α. Στη συνέχεια, οι γεωπόνοι του ΕΛ.Γ.Α 
επισκέπτονται τις πληγείσες από χαλάζι αγροτικές περιοχές και κατά αυτό τον τρόπο 
επιβεβαιώνεται το φαινόμενο του χαλαζιού στις περιοχές προστασίας, όπως επίσης 
και στις περιφερειακές περιοχές που αποτελούν τη ζώνη μετάβασης των περιοχών 
προστασίας. 

 
Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις και Προϊόντα  
Κάθε 6 ώρες και συγκεκριμένα στις κύριες συνοπτικές ώρες 00, 06, 12 και 18 UTC, 
γίνονται από τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς παρατηρήσεις ανώτερης ατμόσφαιρας 
(ραδιοβολίσεις) και παρατηρήσεις εδάφους. Η παρατήρηση ανώτερης ατμόσφαιρας 
περιλαμβάνει μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, διεύθυνσης και έντασης ανέμου σε 
διάφορες στάθμες πίεσης καθ’ ύψος στην τροπόσφαιρα, τροπόπαυση και τα πρώτα 
χιλιόμετρα της στρατόσφαιρας, όπως επίσης και το γεωδυναμικό ύψος κάθε στάθμης 
πίεσης. Οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των τιμών διαφόρων 
μετεωρολογικών παραμέτρων και δεικτών, όπως στροβιλισμός, απόκλιση, Κ index, 
Showalter Index κ.ά. Η παρατήρηση εδάφους περιλαμβάνει μετρήσεις της 
ατμοσφαιρικής πίεσης, βαρομετρικής τάσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, διεύθυνσης 
και έντασης ανέμου και των καιρικών φαινομένων κοντά στο έδαφος, όπως επίσης 
της ορατότητας και των νεφών στην περιοχή του Σταθμού. 

Μέσω του Ολικού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος (Global Telecommunication 
System, GTS), τα δεδομένα των παρατηρήσεων εδάφους και ανώτερης ατμόσφαιρας 
των Μετεωρολογικών Σταθμών των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών των 
κρατών μελών του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) μεταφέρονται 
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και αποθηκεύονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού 
(ECMWF). Στο κέντρο αυτό, οι σημειακές παρατηρήσεις μετατρέπονται σε 
παρατηρήσεις των κόμβων διαφόρων πλεγμάτων (Gridded data). Τα αρχεία με τα 
δεδομένα αυτά αποτελούν την είσοδο σε διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα, από τα 
οποία παράγονται διάφορα μετεωρολογικά προϊόντα, όπως μετεωρολογικοί χάρτες 
ανάλυσης και πρόγνωσης. 

Στο Μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης γίνονται οι παρατηρήσεις 
εδάφους των κύριων συνοπτικών ωρών 00, 06, 12 και 18 UTC και συνήθως οι 
παρατηρήσεις ανώτερης ατμόσφαιρας 00 και 12 UTC. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Ε.Π.Χ.Π από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο εκτελείται και η παρατήρηση 06 UTC 
ανώτερης ατμόσφαιρας.  

Στα πλαίσια του Ε.Π.Χ.Π, οι μετεωρολόγοι καθημερινά χρησιμοποιούν τις 
παρατηρήσεις ανώτερης ατμόσφαιρας του Μετεωρολογικού Σταθμού Μίκρας 
Θεσσαλονίκης, τις παρατηρήσεις εδάφους των Μετεωρολογικών Σταθμών κοντά στις 
περιοχές προστασίας (Μ.Σ. Μίκρας Θεσσαλονίκης, Τρικάλων Ημαθίας, Λάρισας, 
Τρικάλων Θεσσαλίας, Βόλου κ.ά), καθώς επίσης και τους μετεωρολογικούς χάρτες 
ανάλυσης και πρόγνωσης του ECMWF για την πρόγνωση χαλαζοκαταιγίδων και την 
περιγραφή των ατμοσφαιρικών συνθηκών κάτω από τις οποίες ευνοήθηκε ή μη η 
ανάπτυξή τους συντάσσοντας το Δελτίο Πρόγνωσης. Το Δελτίο Πρόγνωσης 
περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των μετεωρολογικών χαρτών ανάλυσης στη 
Μέση στάθμη θαλάσσης, στο επίπεδο πίεσης των 850hPa, στο επίπεδο πίεσης των 
500hPa, την προβλεπόμενη εξέλιξή τους, καθώς επίσης του τεφιγράμματος που 
παριστά γραφικά την παρατήρηση ανώτερης ατμόσφαιρας.  

 
Έξοδος δεδομένων και πληροφοριών 
Η μοντελοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων του ΚΕ.Μ.Ε και ο σχεδιασμός, 
ανάπτυξη και λειτουργία της αντίστοιχης σχεσιακής βάσης δεδομένων παρέχει τη 
δυνατότητα παραγωγής διαφόρων αναφορών με ενδιαφέρουσες πληροφορίες, καθώς 
επίσης την εξαγωγή δεδομένων προορισμού που μπορούν να αποτελέσουν την είσοδο 
σε τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας. (Tzoumaki, et al., 2006; Tsagalidis et al., 2006; 
Berry and Linoff, 1997).    

Από τον πίνακα Storms της βάσης δεδομένων εξάγονται αναφορές που σχετίζονται με 
τις τιμές των χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων με σκοπό την περιγραφή της 
καταιγιδοφόρου δραστηριότητας στις περιοχές προστασίας και εφαρμογής του 
Ε.Π.Χ.Π. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ανά περιοχή προστασίας, η μηνιαία κατανομή 
των χαλαζοκαταιγίδων, η μηνιαία κατανομή των ημερών με χαλαζοκαταιγίδες, η 
ημερήσια κατανομή των χαλαζοκαταιγίδων σε 3-ωρα διαστήματα, η χωρική 
κατανομή της περιοχής πρώτης εμφάνισης (έναρξης) της χαλαζοκαταιγίδας εντός της 
περιοχής προστασίας ή στη ζώνη μετάβασης (βόρειο, δυτικό, νότιο, ανατολικό 
τμήμα), η κατανομή της διεύθυνσης κίνησης και η κατανομή των τύπων των 
χαλαζοκαταιγίδων. Επίσης, τα στατιστικά στοιχεία της μεγίστης ανακλαστικότητας, 
του μεγίστου ύψους κορυφής του νέφους, του χρόνου ζωής και της ταχύτητας 
κίνησης των χαλαζοκαταιγίδων ανά περιοχή προστασίας. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό 
γίνεται σύγκριση της καταιγιδοφόρου δραστηριότητας τόσο μεταξύ των περιοχών 
προστασίας, όσο στην ίδια περιοχή από έτος σε έτος.  

Επίσης, από τις τιμές των χαρακτηριστικών των πινάκων Storms, Seeding και Flares 
της βάσης δεδομένων εξάγονται αναφορές που σχετίζονται με τα δεδομένα σποράς. 
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Ακόμη, υπολογίζονται παράμετροι που επαληθεύουν την ορθή εφαρμογή των 
επιχειρήσεων σποράς των χαλαζοκαταιγίδων, σύμφωνα με το σχεδιασμό και το 
εννοιολογικό μοντέλο του Ε.Π.Χ.Π. Για κάθε χαλαζοκαταιγίδα υπολογίζονται τα 
παρακάτω: 

• Η διαφορά της χρονικής στιγμής έναρξης της σποράς από τη θεωρητικά 
απαιτούμενη χρονική στιγμή έναρξης. 

• Η χρονική διάρκεια της σποράς. 
• Ο ωφέλιμος χρόνος σποράς που ορίζεται ως η χρονική διάρκεια σποράς που 

συμπίπτει με τη θεωρητικά απαιτούμενη χρονική διάρκεια σποράς. 
• Ο υπερβάλλον χρόνος σποράς που ορίζεται ως η χρονική διάρκεια σποράς η 

οποία βρίσκεται εκτός των ορίων του θεωρητικά απαιτούμενου χρόνου 
σποράς. 

• Ο μέσος ρυθμός σποράς. 
• Η συνολική ποσότητα του υλικού σποράς. 
• Η καταλληλότητα της περιοχής σποράς. 

Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα εξαγωγής δεδομένων και δημιουργίας 
δεδομένων προορισμού που χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες ανακάλυψης 
γνώσης από βάσεις δεδομένων. (Tsagalidis, et al., 2005; Tsagalidis and Evangelidis, 
2006; Tsagalidis, et al., 2008; Tsagalidis, et al., 2010). 

 
 
3.2.2. Εννοιολογικό μοντέλο της Βάσης Δεδομένων (Conceptual model) 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι οντότητες (Entities) του εξεταζόμενου συστήματος 
είναι οι Χαλαζοκαταιγίδες (Storms), τα Χαλαζόμετρα (Pads), οι Μετρήσεις στο 
Χαλαζόμετρο (Hail_measure), οι Αναφορές χαλαζιού (Hail_reports), τα Αεροσκάφη 
(Aircrafts), οι Πτήσεις του αεροσκάφους (Flights), τα Φυσίγγια με το υλικό σποράς 
που πυροδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους σε χαλαζοκαταιγίδες 
(Flares), οι Κύριες Συνοπτικές Ώρες (ημερομηνία και ώρα) των τελευταίων ετών 
(Date_n), οι τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων του Μετεωρολογικού Σταθμού 
Ανώτερης Ατμόσφαιρας Μίκρας Θεσσαλονίκης (Sounding_tsl), οι κόμβοι του 
πλέγματος του συνόλου των δεδομένων ERA-40 (Era40_knots), οι τιμές των 
μετεωρολογικών παραμέτρων σε κάθε κόμβο του πλέγματος του ERA-40 σε διάφορα 
επίπεδα πίεσης (Era40_levels) και η βαρομετρική πίεση στη μέση στάθμη θαλάσσης 
(Era40_msl), οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί (Met_stations), οι κύριες συνοπτικές 
παρατηρήσεις εδάφους των Μετεωρολογικών Σταθμών (Met_observations) και το 
Δελτίο πρόγνωσης (Wx_summary). 

Ένα αεροσκάφος εκτελεί πολλές πτήσεις, όπου κατά τη διάρκεια μιας πτήσης σποράς 
πραγματοποιεί σπορά σε μία ή περισσότερες χαλαζοκαταιγίδες. Επίσης, μία 
χαλαζοκαταιγίδα μπορεί να σπαρθεί κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων πτήσεων, 
χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς είναι δυνατό μια χαλαζοκαταιγίδα να μη 
σπαρθεί για τεχνικούς λόγους. Από αυτή την «πολλά προς πολλά» σχέση μεταξύ των 
Πτήσεων (Flights) και των Χαλαζοκαταιγίδων (Storms) δημιουργείται η 
συσχετισμένη οντότητα (Associative Entity) Σπορά (Seeding).  
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Εικόνα 3.5: Διάγραμμα Οντοτήτων – Σχέσεων 
 
Ακόμη, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, τα ίχνη χαλαζιού που έχουν καταγραφεί σε 
κάποιο χαλαζόμετρο πρέπει να οφείλονται σε μια ή περισσότερες χαλαζοκαταιγίδες 
της ίδιας ημέρας. Επίσης, κάθε χαλαζοκαταιγίδα μπορεί να είναι υπεύθυνη για το 
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χαλάζι που σημειώθηκε σε ένα ή περισσότερα χαλαζόμετρα, ενώ δεν είναι 
απαραίτητο μια χαλαζοκαταιγίδα να έχει σημειώσει το φαινόμενο του χαλαζιού. Από 
αυτή την «πολλά προς πολλά» σχέση μεταξύ των Μετρήσεων στο χαλαζόμετρο 
(Hailpad) και των Χαλαζοκαταιγίδων (Storms) δημιουργείται η συσχετισμένη 
οντότητα Χαλάζι (Hail). 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις σποράς των χαλαζοκαταιγίδων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μετρήσεων χαλαζιού στο έδαφος, συνδέονται χρονικά 
με τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις και τα προϊόντα πρόγνωσης μέσω της οντότητας 
«Κύριες Συνοπτικές Ώρες» (Date_n), ενώ η χωρική συσχέτιση είναι δεδομένη. 
Επίσης, μέσω της ίδιας οντότητας μπορούν να προστεθούν στο ανωτέρω σύστημα και 
άλλες οντότητες, όπως η Κατάσταση Εξοπλισμού κ.ά. 

Στην Εικόνα 3.5 παρουσιάζεται το Διάγραμμα Οντοτήτων – Σχέσεων (Entity – 
Relationship Diagram, E-R Diagram) που αντιπροσωπεύει το Εννοιολογικό Μοντέλο 
της Βάσης Δεδομένων (McFadden, et al., 1999; Oracle, 2009). 

 
 
3.2.3. Λογικός Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων (Logical model) 
Το ανωτέρω Μοντέλο Οντοτήτων – Σχέσεων μετατρέπεται σε Λογικό Σχήμα 
Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Σχήμα ) μετατρέποντας τις οντότητες σε Σχέσεις 
(Relations) και ακολουθώντας τη διαδικασία της Κανονικοποίησης (Normalization). 
(McFadden, et al., 1999; Oracle, 2009).  

 

 
Εικόνα 3.6 : Λογικό Σχήμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων 
 
Η σχέση Aircrafts (Αεροσκάφη) έχει ως πρωτεύον κλειδί το aircraft_id. Η σχέση 
Flights (Πτήσεις αεροσκάφους) έχει ως πρωτεύον κλειδί το flight_id και ως ξένο 
κλειδί το aircraft_id της σχέσης Aircrafts. Η σχέση Flares (Πυροδότηση φυσιγγίων) 
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έχει ως πρωτεύον κλειδί τα flight_id και flare_time, όπου το flight_id είναι ξένο 
κλειδί της σχέσης Flights. 

Η σχέση Date_n (Κύρια συνοπτική ώρα) έχει ως πρωτεύον κλειδί το num και είναι η 
σχέση μέσω της οποίας συνδέονται οι σχέσεις που εκφράζουν τις οντότητες των 
επιχειρήσεων του Ε.Π.Χ.Π με τις σχέσεις που αποδίδουν τις μετεωρολογικές 
παραμέτρους. Ουσιαστικά, αυτό υλοποιείται με την παρουσία του num ως ξένου 
κλειδιού σε άλλες σχέσεις, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Επίσης μέσω της ίδιας 
σχέσης η συγκεκριμένη βάση δεδομένων μπορεί να συσχετιστεί και με άλλες βάσεις 
δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α, όπως της ασφάλισης που περιλαμβάνει τα δεδομένα των 
ζημιών στις καλλιέργειες και τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις στους αγρότες. 

Η σχέση Storms έχει ως πρωτεύον κλειδί το storm_id και ως ξένο κλειδί το num της 
σχέσης Date_n. Η σχέση Seeding έχει ως πρωτεύον κλειδί τα storm_id και flight_id, 
όπου το storm_id είναι ξένο κλειδί της σχέσης Storms και τo flight_id είναι ξένο 
κλειδί της σχέσης Flights. 

Η σχέση Pads έχει ως πρωτεύον κλειδί το pad_id. Η σχέση Hail_measure έχει ως 
πρωτεύον κλειδί τα pad_id και stormdate, όπου το pad_id είναι ξένο κλειδί της 
σχέσης Pads. Η σχέση Hail έχει ως πρωτεύον κλειδί τα storm_id, pad_id και 
stormdate, όπου το storm_id είναι ξένο κλειδί της σχέσης Storms και τα pad_id, 
stormdate είναι ξένο κλειδί της σχέσης Hail_measure. 

Η σχέση Hail_reports έχει ως πρωτεύον κλειδί το num, το οποίο είναι και ξένο κλειδί 
της σχέσης Date_n. Παρομοίως, οι σχέσεις Sounding_tsl και Wx_summary έχουν ως 
πρωτεύον κλειδί το num, το οποίο είναι και ξένο κλειδί της σχέσης Date_n. 

Η σχέση Met_stations έχει ως πρωτεύον κλειδί το station_id, ενώ η σχέση 
Met_observations έχει ως πρωτεύον κλειδί τα station_id και num, όπου το station_id 
είναι ξένο κλειδί της σχέσης Met_stations και το num είναι ξένο κλειδί της σχέσης 
Date_n. 

Η σχέση Era40_knots έχει ως πρωτεύον κλειδί το knot_id. Η σχέση Era40_msl έχει 
ως πρωτεύον κλειδί τα num και knot_id, όπου το num είναι ξένο κλειδί της σχέσης 
Date_n και το knot_id είναι ξένο κλειδί της σχέσης Era40_knots. Η σχέση 
Era40_levels έχει ως πρωτεύον κλειδί τα num, knot_id και p_levels, όπου το num 
είναι ξένο κλειδί της σχέσης Date_n και το knot_id είναι ξένο κλειδί της σχέσης 
Era40_knots. 

Τα χαρακτηριστικά όλων των ανωτέρω σχέσεων παρουσιάζονται και επεξηγούνται 
στο Παράρτημα Ι και η δημιουργία των αντίστοιχων πινάκων με SQL (Structure 
Query Language) που απαρτίζουν τη σχεσιακή βάση δεδομένων, στο Παράρτημα ΙΙ. 

 
 
3.2.4. Φυσικός σχεδιασμός και δημιουργία της Βάσης Δεδομένων 
Το Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) της Oracle 
επιλέχθηκε για την υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων. Οι ανωτέρω σχέσεις 
μετατράπηκαν σε πίνακες της βάσης δεδομένων με εντολές DDL (Data Definition 
Language) της SQL (Structured Query Language), οι οποίες παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ. 
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3.2.5. Σύστημα εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης 
Το περιβάλλον λογισμικού Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA (Witten and Frank, 2005) 
συνδέθηκε μέσω JDBC (Java Database Connectivity) με το RDBMS Oracle και 
ειδικότερα τη Βάση Δεδομένων του ΚΕ.Μ.Ε για την υλοποίηση εφαρμογών 
Ανακάλυψης Γνώσης. Επίσης, το RDBMS Oracle συνδέθηκε μέσω ODBC (Open 
Database Connectivity) και με το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS.   

 

 
Εικόνα 3.7 : Διάγραμμα Συστήματος εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης 
  
Το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS χρησιμοποιείται τόσο κατά το στάδιο 
μετασχηματισμού των δεδομένων προορισμού και την ετοιμασία της εισόδου στις 
τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, όσο κατά το στάδιο αξιολόγησης της εξόδου των 
τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
Η μετεωρολογική βάση δεδομένων του Ελληνικού Εθνικού Προγράμματος 
Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) που περιγράφεται στο προηγούμενο Κεφάλαιο, 
χρησιμοποιείται σε τέσσερεις εφαρμογές Ανακάλυψης Γνώσης από Βάση Δεδομένων. 
Η πρώτη εφαρμογή αφορά την Κατηγοριοποίηση του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού, η 
δεύτερη την Πρόβλεψη του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού, η τρίτη την Πρόβλεψη των 
τιμών των παραμέτρων σποράς του Ε.Π.Χ.Π και η τέταρτη τον Προσδιορισμό του 
Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας Σωρειτόμορφης Ημέρας. Από όσο είναι δυνατό 
να γνωρίζουμε, εκτός από τη δεύτερη εφαρμογή δεν υπάρχουν παρόμοιες μελέτες με 
τις υπόλοιπες εφαρμογές στη βιβλιογραφία και αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής 
συνεισφοράς της διατριβής.  
 
 
4.1 Κατηγοριοποίηση του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού 
 
4.1.1. Αντικείμενο 
Σκοπός της μελέτης είναι η κατηγοριοποίηση του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού στο 
έδαφος από μετεωρολογικά δεδομένα Radar και Παρατήρησης Ανώτερης 
Ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας τεχνικές της Εξόρυξης Πληροφορίας. (Tsagalidis, et 
al., 2008; Kass, 1980; Murthy, 1998). 

 
 
4.1.2. Δεδομένα προορισμού – Μετασχηματισμός δεδομένων 

Τα δεδομένα καταγράφηκαν κατά την καταιγιδοφόρο περίοδο Απριλίου – 
Σεπτεμβρίου των ετών 1999, 2000, 2001 και 2005 στην περιοχή προστασίας της 
Κεντρικής Μακεδονίας. Αποτελούνται από 74 εγγραφές αντίστοιχου αριθμού 
χαλαζοκαταιγίδων, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν με το μετεωρολογικό Radar 
(Τσαγκαλίδης και Τσιτουρίδης,2000; Tsagalidis et al., 2006; Dixon and Wiener, 
1993) και σημείωσαν το φαινόμενο χαλαζιού που καταγράφηκε από το Δίκτυο 
Χαλαζομέτρων. Στον παρακάτω Πίνακα 4.1 παρουσιάζεται ένα δείγμα των 
δεδομένων προορισμού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά Τype, 
Reflectivity, Cloud_top, VIL και Stormstart_d του πίνακα Storms 
(Χαλαζοκαταιγίδες), τα χαρακτηριστικά WBZ (Τσαγκαλίδης, 1996) και 
Mean_temperature του πίνακα Sounding_tsl (Παρατήρηση Ανώτερης Ατμόσφαιρας) 
και το χαρακτηριστικό Hailsize_mm του πίνακα Hail_measure (Μετρήσεις στο 
χαλαζόμετρο) της Βάσης Δεδομένων.  
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Πίνακας 4.1: Δείγμα των δεδομένων προορισμού 
Τype Reflectivity Cloud 

top 
VIL VIL 

Density 
Month WBZ Mean 

Τemp. 
Hail 

M 45 9,5 3,8 0,48 April low 283,4 1 
M 46 11,5 7,4 0,74 April low 283,4 2 
S 54 10 81,6 9,07 May low 284,9 1 
S 49 8 5,9 0,84 May high 287,8 1 
M 51 10 13,1 1,64 May low 285,5 2 
S 48 7 6,7 1,12 May middle 287,0 2 
M 60 12 32,8 3,28 May middle 287,3 3 
M 61 12 32,5 3,25 May middle 287,3 3 
M 51 10 49 4,9 June middle 288,0 1 
S 53 10,5 12,3 1,23 June middle 289,0 1 
S 53 11,5 24,7 2,25 June middle 289,0 1 

 
Το χαρακτηριστικό Τype εκφράζει τον τύπο της Χαλαζοκαταιγίδας (ΣΚΚ). Οι τιμές 
του χαρακτηριστικού Month που εκφράζουν το μήνα στον οποίο παρατηρήθηκε κάθε 
καταιγίδα προήλθαν από την ημερομηνία Stormstart_d της καταιγίδας. 

Κατά τη φάση μετασχηματισμού των δεδομένων η συνεχής ποσοτική μεταβλητή 
WBZ μετασχηματίστηκε σε κατηγορική. Αρχικά υπολογίστηκε η τυποποιημένη τιμή 
χρησιμοποιώντας την κανονικοποίηση Z-score, αφαιρώντας από κάθε τιμή του 
χαρακτηριστικού τη μέση τιμή και διαιρώντας με την τυπική απόκλιση των τιμών του 
δείγματος του χαρακτηριστικού. Στη συνέχεια αποδόθηκε στις τιμές μεγαλύτερες από 
1 η τιμή «high», στις μικρότερες από -1 η τιμή «low» και στις τιμές του κλειστού 
διαστήματος [-1, 1] η τιμή «middle». 

Επίσης η παράμετρος VIL Density σε g·m-3 προέκυψε από τη διαίρεση της VIL 
(Kg·m-2) με την Cloud_top (m) και πολλαπλασιάζοντας επί 1000. 

Όσον αφορά την κλάση Hail που είναι διατάξιμη κατηγορική μεταβλητή, αποδόθηκε 
η τιμή 1 για καταγραφή χαλαζοκόκκου μεγέθους «μπιζελιού» στο χαλαζόμετρο με 
μέγιστη διάμετρο από 6 έως 12mm (τιμές του χαρακτηριστικού Hailsize_mm του 
πίνακα Hail_measure), η τιμή 2 για καταγραφή χαλαζοκόκκου μεγέθους «σταφυλιού» 
με μέγιστη διάμετρο από 13 έως 20mm και η τιμή 3 για καταγραφή χαλαζοκόκκου 
μεγέθους «καρυδιού ή μεγαλύτερο» με μέγιστη διάμετρο μεγαλύτερη από 20mm. Στο 
δείγμα μας δεν συνέβη η περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερες 
χαλαζοκαταιγίδες να πέρασαν από το χαλαζόμετρο που κατέγραψε τη μέγιστη 
διάμετρο χαλαζιού.  

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται η μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και 
μέγιστη τιμή των μεταβλητών Reflectivity, Cloud_top, VIL, VIL Density, WBZ και 
Mean_temperature. 

 
Πίνακας 4.2: Μέση τιμή (Mean), τυπική απόκλιση (St. dev.), ελάχιστη (Min.) και μέγιστη 

τιμή (Max.) των μεταβλητών Reflectivity, Cloud top, VIL, VIL Density και Mean 
temperature. 

 Refl. 
(dBz) 

C. top 
(km) 

VIL 
(kg·m-2) 

VIL Density 
(g·m-3) 

Mean temp. 
(K) 

Mean 52.2 10.4 22 2.2 288 
St.dev. 5.3 1.4 12.1 1.1 2.1 
Min. 40 7 3.8 0.5 281.6 
Max. 69 14.5 55.8 5.1 293 
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Στους Πίνακες 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 εμφανίζεται η κατανομή των τιμών των 
κατηγορικών μεταβλητών Type, Month, WBZ και Hail αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 4.3: Κατανομή της μεταβλητής Type. 

Type Συχνότητα Ποσοστό 
S 17 23% 
M 55 74.3% 
L 2 2.7% 

SU 0 0% 
Σύνολο 74 100% 

 
 

Πίνακας 4.4: Κατανομή της μεταβλητής Month. 
Month Συχνότητα Ποσοστό 
April 2 2.7% 
May 18 24.3% 
June 25 33.8% 
July 10 13.5% 

August 11 14.9% 
September 8 10.8% 
Σύνολο 74 100% 

 
Πίνακας 4.5: Κατανομή της μεταβλητής WBZ. 

WBZ Συχνότητα Ποσοστό 
high 9 12.2% 

middle 56 75.6% 
low 9 12.2% 

Σύνολο 74 100% 
 

Πίνακας 4.6: Κατανομή της μεταβλητής Hail. 
Hail Συχνότητα Ποσοστό 

1 47 63.5% 
2 17 23% 
3 10 13.5% 

Σύνολο 74 100% 
 
 
4.1.3. Σχέσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξηρτημένη κλάση 
Οι χαλαζόκοκκοι αναπτύσσονται μέσα στις καταιγίδες και λόγω του βάρους τους 
πέφτουν προς το έδαφος εγκαταλείποντας το νέφος Cumulonimbus της καταιγίδας 
σημειώνοντας το φαινόμενο του χαλαζιού. Η διάμετρος του μεγαλύτερου σε μέγεθος 
χαλαζοκόκκου που θα καταγραφεί στα χαλαζόμετρα από μια καταιγίδα, όπως αυτή 
ορίστηκε ως Σύμπλεγμα Κυττάρων Καταιγίδας, αποτελεί τη μέγιστη διάμετρο του 
χαλαζιού. Το μέγεθος του χαλαζιού εξαρτάται τόσο από τα χαρακτηριστικά της 
καταιγίδας όσο και της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία εξελίσσεται το φαινόμενο. Ο 
τύπος της καταιγίδας (παράμετρος Type), ο μήνας (Month) στον οποίο εμφανίζεται 
στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η έντασή της (Reflectivity), το μέγεθός της 
(Cloud_top), το υδάτινο περιεχόμενό της (VIL, VIL Density), όπως επίσης το ύψος 
του επιπέδου τήξης του χαλαζοκόκκου κατά την πτώση (WBZ) και η μέση 
θερμοκρασία του στρώματος τήξης (Mean_temperature) επηρεάζουν το μέγεθος του 
χαλαζιού στο έδαφος (Hail). 
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4.1.4. Εφαρμογή τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας - Αξιολόγηση 
Το λογισμικό Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA (Witten and Frank, 2005) 
χρησιμοποιήθηκε εφαρμόζοντας τους αλγόριθμους C4.5 και Naïve Bayes στα 
δεδομένα προορισμού. Η εκτέλεση και ο έλεγχος εγκυρότητας αυτών των δύο  
τεχνικών έγινε με εφαρμογή δύο διαφορετικών τρόπων της μεθόδου υποσυνόλων 
εκπαίδευσης/ελέγχου των δεδομένων. 

Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο το 66% των δεδομένων απετέλεσαν το υποσύνολο 
δεδομένων εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 34% το υποσύνολο δεδομένων ελέγχου. Ο 
δεύτερος τρόπος είναι η στατιστική πρακτική της Σταυρωτής Επικύρωσης k 
υποσυνόλων (k fold Cross Validation), όπου το αρχικό σύνολο m στιγμιότυπων 
χωρίζεται σε k υποσύνολα μεγέθους m/k. Για κάθε υποσύνολο, ο κατηγοριοποιητής 
εκπαιδεύεται από τα υπόλοιπα k-1 υποσύνολα (δεδομένα εκπαίδευσης) και ελέγχεται 
από το συγκεκριμένο υποσύνολο (δεδομένα ελέγχου). 

Στη συνέχεια, εκτελέστηκαν οι αλγόριθμοι πειραματιζόμενοι με διαφορετικά 
υποσύνολα αυτών των χαρακτηριστικών και συγκρίνοντας τη δυνατότητά τους να 
αναπτύξουν μοντέλα κατηγοριοποίησης, ικανά στην εκτίμηση της εξόδου, δηλαδή 
της κλάσης Hail. Ως μετρική αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η Accuracy (Ακρίβεια) 
που εκφράζει το ποσοστό των σωστά εκτιμώμενων στιγμιότυπων. Από τα 
αποτελέσματα φάνηκε ότι για τους δύο αλγόριθμους ο πρώτος τρόπος, 66% δεδομένα 
εκπαίδευσης και 34% δεδομένα ελέγχου, έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα όσον 
αφορά τη μετρική αξιολόγησης Accuracy. Στον Πίνακα 4.7 παρουσιάζεται το 
ποσοστό των σωστά κατηγοριοποιημένων στιγμιότυπων (Accuracy), εκτελώντας τους 
αλγόριθμους C4.5 και Naïve Bayes με διαχωρισμό των δεδομένων σε υποσύνολα 
εκπαίδευσης (66%) και ελέγχου (34%) και χρησιμοποιώντας διαφορετικά υποσύνολα 
μεταβλητών εισόδου. 

 
Πίνακας 4.7: Ακρίβεια για διαφορετικά υποσύνολα μεταβλητών εισόδου 

 Accuracy (%) 
Μεταβλητές εισόδου C4.5 Naïve Bayes 

Cloud_top, Reflectivity 0.73 0.846 
Cloud_top,Reflectivity, WBZ, 
 Mean_temperature 0.808 0.808 

Cloud_top, VIL Density 0.692 0.692 
 
Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές Cloud_top και Reflectivity εμφανίζουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Naïve Bayes (84.6%) και οι 
μεταβλητές Cloud_top, Reflectivity, WBZ και Mean_temperature χρησιμοποιώντας 
τον αλγόριθμο C4.5 (80.8%), όσον αφορά τη μετρική αξιολόγησης Accuracy.  

Οι Πίνακες 4.8 και 4.9 είναι οι Πίνακες Ενδεχομένων ή Πίνακες Σύγχυσης 
(Confusion Matrix) των αλγόριθμων Naïve Bayes και C4.5 αντίστοιχα που 
παρουσιάζουν τον αριθμό των στιγμιότυπων κάθε κλάσης τα οποία αποδίδονται σε 
κάθε κλάση, όπως επίσης και των τιμών των μετρικών αξιολόγησης Precision και 
Recall. Η μετρική αξιολόγησης Recall εκφράζει το λόγο των στιγμιότυπων που 
σωστά τοποθετήθηκαν σε μια κλάση προς το σύνολο των στιγμιότυπων που ανήκουν 
σε αυτή την κλάση και η Precision εκφράζει το λόγο των στιγμιότυπων που σωστά 
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τοποθετήθηκαν σε μια κλάση προς το σύνολο των στιγμιότυπων που τοποθετήθηκαν 
(σωστά ή λανθασμένα) σε αυτή την κλάση. 

 
Πίνακας 4.8: Πίνακας Ενδεχομένων των κλάσεων της μεταβλητής εξόδου Hail του 
αλγόριθμου Naïve Bayes με μεταβλητές εισόδου τις Cloud_top και Reflectivity 

Κλάση 
Hail 

Κατηγοριοποίηση ως 
Recall 

1 2 3 
1 18 0 0 1 
2 3 1 1 0.2 
3 0 0 3 1 

Precision 0.857 1 0.75  
 

Πίνακας 4.9: Πίνακας Ενδεχομένων των κλάσεων της μεταβλητής εξόδου Hail του 
αλγόριθμου C4.5 με μεταβλητές εισόδου τις Cloud_top, Reflectivity, WBZ και 

Mean_temperature 
Κλάση 

Hail 
Κατηγοριοποίηση ως Recall 1 2 3 

1 18 0 0 1 
2 5 0 0 0 
3 0 0 3 1 

Precision 0.783 0 1  
 
Η Εικόνα 4.1 εμφανίζει το Δέντρο Απόφασης που δημιουργήθηκε από τον αλγόριθμο 
C4.5 με μεταβλητές εισόδου τις Cloud_top, Reflectivity, WBZ και Mean_temperature 
και μεταβλητή εξόδου την κλάση Hail. 

 

 
Εικόνα 4.1: Δέντρο Απόφασης δημιουργημένο με τον αλγόριθμο C4.5 
 
Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις αλγορίθμων, η ικανότητα των μοντέλων 
περιορίζεται στην κατηγοριοποίηση των κλάσεων «1» και «3», δηλαδή χαλαζιού με 
μέγεθος «μπιζελιού» και «καρυδιού ή μεγαλύτερο» αντίστοιχα, ενώ είναι 
περιορισμένη για την κλάση «2» μεγέθους «σταφυλιού». 
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4.1.5. Συμπεράσματα 
Οι αλγόριθμοι Καθοδηγούμενης εκμάθησης C4.5 και Naïve Bayes εφαρμόστηκαν 
στα δεδομένα προορισμού που προήλθαν από την επιχειρησιακή Βάση Δεδομένων 
του Ελληνικού Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με σκοπό την 
εκτίμηση της κλάσης χαλαζιού στο έδαφος. Η μέθοδος διαχωρισμού των δεδομένων 
σε υποσύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 66% και ελέγχου 34% αντίστοιχα, έδωσε 
καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μετρική αξιολόγησης Accuracy σε σχέση με 
τη μέθοδο της Σταυρωτής Επικύρωσης. Ακόμη, οι μεταβλητές εισόδου Cloud_top, 
Reflectivity, WBZ και Mean_temperature έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα, 
σύμφωνα με την μετρική Accuracy, κατά την εφαρμογή του αλγόριθμου C4.5 και οι 
Cloud_top και Reflectivity κατά την εφαρμογή του αλγόριθμου Naïve Bayes. Επίσης, 
τα μοντέλα των δύο αλγορίθμων έδειξαν ικανότητα κατηγοριοποίησης μόνο των 
κλάσεων «1» και «3», δηλαδή χαλαζιού με μέγεθος «μπιζελιού» και «καρυδιού ή 
μεγαλύτερο» αντίστοιχα. 
 

 
4.2 Πρόβλεψη μεγίστου μεγέθους χαλαζιού 
 
4.2.1. Αντικείμενο 
Η μελέτη που αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης μελέτης με τίτλο «Εκτίμηση της 
κλάσης χαλαζιού με χρήση τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας», έχει ως σκοπό την 
ανάπτυξη ενός μοντέλου – εργαλείου πρόβλεψης βασισμένο στα δεδομένα του 
Ε.Π.Χ.Π. Ειδικότερα στην εκτίμηση και πρόβλεψη του μέγιστου μεγέθους χαλαζιού 
χρησιμοποιώντας δεδομένα του μετεωρολογικού Radar, της παρατήρησης ανώτερης 
ατμόσφαιρας και των επιχειρήσεων σποράς των νεφών. Στη φάση μετασχηματισμού 
των δεδομένων εφαρμόζεται η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) με μέθοδο 
εξαγωγής την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA) 
και στη φάση εφαρμογής τεχνικής Εξόρυξης Πληροφορίας η Γραμμική 
Παλινδρόμηση. Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών PCA χρησιμοποιείται για τη 
μείωση των διαστάσεων των δεδομένων εισόδου, Data Reduction, ώστε να 
προσδιοριστεί ένας δόκιμος αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών εισόδου που επιπλέον 
να είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Η μέθοδος της Γραμμικής Παλινδρόμησης 
επιλέχθηκε για την κατασκευή ενός απλού αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικού 
μοντέλου – εργαλείου πρόβλεψης της συνεχούς ποσοτικής μεταβλητής εξόδου, του 
μέγιστου μεγέθους χαλαζιού. Ενός μοντέλου – εργαλείου πρόβλεψης εύκολα 
εφαρμόσιμο από τον επιχειρησιακό μετεωρολόγο με σκοπό την εύκολη ερμηνεία και 
αντιστοίχιση των μετρήσεων του μετεωρολογικού Radar και της ατμόσφαιρας σε 
μέγεθος πιθανού χαλαζιού στο έδαφος. (Tsagalidis, et al., 2010). Σημειώνεται ότι στο 
πρόβλημα της διαπίστωσης της ύπαρξης χαλαζιού ή της εκτίμησης της πιθανότητας 
χαλαζιού και του μεγέθους χαλαζιού τόσο στα νέφη όσο στο έδαφος, έχει γίνει 
αρκετό ερευνητικό έργο με αναφορές στη βιβλιογραφία (Foote et al., 2005; Witt et 
al., 1998; Auer, 1994; Valdvogel et al., 1979). 

 
 



43 
 

4.2.2. Δεδομένα προορισμού 
Στα πλαίσια της μελέτης αυτής που αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης εργασίας, 
χρησιμοποιείται περίπου το ίδιο σύνολο δεδομένων προορισμού και συγκεκριμένα τα 
ίδια 74 στιγμιότυπα με τα δεδομένα των Καταιγίδων, των Ατμοσφαιρικών και 
Επιχειρησιακών παραμέτρων και των Χαλαζομέτρων. Τα χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιούνται είναι τα Type, Reflectivity, Cloud_top, VIL και Seeding του 
πίνακα Storms (Χαλαζοκαταιγίδες), τα WBZ και Mean_temperature του πίνακα 
Sounding_tsl (Παρατήρηση Ανώτερης Ατμόσφαιρας) και το Hailsize_mm του πίνακα 
Hail_measure (Μετρήσεις στο χαλαζόμετρο) της Βάσης Δεδομένων του Ε.Π.Χ.Π.  

Στον Πίνακα 4.10 παρουσιάζεται η μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και 
μέγιστη τιμή της εξηρτημένης μεταβλητής Hail size που εκφράζει το μέγεθος της 
μέγιστης διαμέτρου του χαλαζιού σε mm. 

 
Πίνακας 4.10: Μέση τιμή (Mean), τυπική απόκλιση (St. dev.), ελάχιστη (Min.) και μέγιστη 

τιμή (Max.) της μεταβλητής Hail size 
 Mean St. dev. Min. Max. 
Hail size (mm) 13.35 5.05 7 33 

 
 
4.2.3. Μετασχηματισμός δεδομένων 

Κατά τη φάση του μετασχηματισμού, όπως και στην προηγούμενη εργασία, η 
συνεχής ποσοτική μεταβλητή WBZ με χρήση της κανονικοποίησης Z-score 
μετατράπηκε σε διατάξιμη κατηγορική μεταβλητή με τιμές «1» όταν η τυποποιημένη 
τιμή είναι μικρότερη του -1, «2» όταν η τυποποιημένη τιμή ανήκει στο κλειστό 
διάστημα [-1, 1] και «3» όταν η τυποποιημένη τιμή είναι μεγαλύτερη από 1. Όπως 
ήδη αναφέρθηκε η παράμετρος WΒΖ εκφράζει το ύψος του επιπέδου τήξης του 
χαλαζοκόκκου κατά την πτώση του. Η τιμή «1» αντιστοιχεί σε σχετικά χαμηλό ύψος 
και ενδέχεται η ατμόσφαιρα να είναι ευσταθής και να μην ευνοείται η ανάπτυξη 
χαλαζοκαταιγίδων, η τιμή «3» αντιστοιχεί σε σχετικά υψηλό ύψος με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η πιθανότητα τήξης και μείωσης του μεγέθους του χαλαζόκοκκου, ενώ η 
τιμή «2» υποτίθεται ότι αντιστοιχεί σε ζώνη τιμών ύψους ευνοϊκών για εμφάνιση 
χαλαζιού στο έδαφος. 

Επίσης η παράμετρος VIL Density σε g·m-3 (Πυκνότητα κατακόρυφα 
ολοκληρωμένου περιεχόμενου υγρού νερού) προέκυψε από τη διαίρεση της VIL σε 
Kg·m-2 (Κατακόρυφα ολοκληρωμένο περιεχόμενο υγρό νερό) με την Cloud top σε m 
(Μέγιστο ύψος κορυφής νέφους) και πολλαπλασιάζοντας επί 1000. 

Με παρόμοιο τρόπο και η συνεχής ποσοτική μεταβλητή Mean_temperature που 
εκφράζει τη μέση θερμοκρασία του στρώματος τήξης, μετατράπηκε σε διατάξιμη 
κατηγορική μεταβλητή με τιμές ‘1’, ‘2’ και ‘3’. Η τιμή ‘1’ μπορεί να θεωρηθεί ότι 
χαρακτηρίζει ως ψυχρό το στρώμα τήξης, ενώ η τιμή ‘3’ ως θερμό.  

Επίσης, οι τιμές ‘0’ και ‘1’ της παραμέτρου Seeding που εκφράζουν τη μη σπορά και 
την ελλιπή σπορά της καταιγίδας αντίστοιχα, μετασχηματίστηκαν στην τιμή ‘0’ 
θεωρώντας ότι δεν έγινε σπορά στην καταιγίδα. Ακόμη, οι τιμές ‘2’ και ‘3’ της 
αποδεκτής και ικανοποιητικής σποράς αντίστοιχα, μετασχηματίστηκαν στην τιμή ‘1’ 
θεωρώντας ότι έγινε σπορά στην καταιγίδα. 
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4.2.4. Μετασχηματισμός δεδομένων - Μείωση διαστάσεων δεδομένων εισόδου 

Η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) εφαρμόστηκε με σκοπό τη μείωση των 
διαστάσεων των δεδομένων εισόδου (Data Reduction) και ειδικότερα τον 
προσδιορισμό αντιπροσωπευτικών μεταβλητών από τα δεδομένα προορισμού, οι 
οποίες επιπλέον είναι μη συσχετιζόμενες μεταξύ τους (Hair et al., 2006). Ως γνωστό 
με την Παραγοντική Ανάλυση εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και η 
υποκείμενη δομή των δεδομένων και αποτελεί σημείο εκκίνησης διαφόρων 
Πολυμεταβλητών τεχνικών (Multivariate Analysis), όπως η Παλινδρόμηση. 
Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS για την εφαρμογή της 
μείωσης των διαστάσεων των δεδομένων εισόδου, επιλέγοντας ως μέθοδο εξαγωγής 
την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA). Κατά τη 
διαδικασία εφαρμογής της ανάλυσης PCA επιλέχθηκαν οι ιδιοτιμές (eigenvalues) 
μεγαλύτερες της μονάδας και η Varimax μέθοδος περιστροφής για την επίτευξη της 
τελικής λύσης.  

 
Πίνακας 4.11: Πίνακας Περιστρεφόμενων Συνιστωσών της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών 

 

Components Communalities 

1 2 3 

Type 0.57 -0.26 0.41 0.55 

Cloud Top 0.59 0.28 0.47 0.65 

Reflectivity 0.84 0.05 0.13 0.73 

VIL 0.91 0.22 -0.13 0.89 

VIL Density 0.88 0.10 -0.23 0.85 

WBZ 0.07 0.83 -0.15 0.71 

Mean temperature 0.14 0.81 0.30 0.76 

Seeding 0.10 -0.05 -0.75 0.57 

 

Στον Πίνακα 4.11 παρουσιάζεται ο Πίνακας των Περιστρεφόμενων Συνιστωσών, ο 
οποίος εξηγεί τι αντιπροσωπεύουν οι 3 εξαγόμενες κύριες συνιστώσες, οι οποίες 
ερμηνεύουν το 72% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών. Τα σκιασμένα 
κελιά δείχνουν τα σημαντικά φορτία (loadings) με απόλυτες τιμές μεγαλύτερες του 
0.65. Το κατώφλι αυτό επιλέχθηκε λόγω του μεγέθους των δεδομένων με τις 74 
παρατηρήσεις. Παρατηρούμε ότι η πρώτη συνιστώσα είναι συσχετισμένη με τις 
μεταβλητές του μετεωρολογικού Radar VIL, VIL Density και Reflectivity που είναι 
χαρακτηριστικά κάθε καταιγίδας και εκφράζουν την έντασή της, η δεύτερη 
συνιστώσα με τις ατμοσφαιρικές μεταβλητές WBZ και Mean_temperature που 
εκφράζουν τα χαρακτηριστικά του στρώματος τήξης του χαλαζοκόκκου και η τρίτη 
συνιστώσα με την επιχειρησιακή μεταβλητή Seeding που είναι χαρακτηριστικό κάθε 
καταιγίδας και αποδίδει εάν έγινε τελικά σπορά στην καταιγίδα ή όχι στα πλαίσια 
εφαρμογής του προγράμματος καταστολής χαλαζιού (Ε.Π.Χ.Π.). Σημειώνουμε την 
απουσία Διασταυρωμένων φορτίων (cross–loadings) και των Κοινών παραγοντικών 
διακυμάνσεων (communalities) των μεταβλητών που είναι όλες μεγαλύτερες από 0.5 
στην τελική λύση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.11. Ειδικότερα, οι Κοινές 
παραγοντικές διακυμάνσεις που εκφράζουν την εκτίμηση της διακύμανσης κάθε 
μεταβλητής από τις συνιστώσες, έχουν όλες υψηλές τιμές μεταξύ 0.55 και 0.89, 
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ενδεικτικό της καλής αντιπροσώπευσης των μεταβλητών από τις εξαγόμενες 
συνιστώσες. 

 
 
4.2.5. Σχέσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη κλάση 
Οι σχέσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών εισόδου με το μέγεθος του χαλαζιού στο 
έδαφος (Hail size) έχουν ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη εργασία με τίτλο 
«Εκτίμηση και πρόβλεψη του μεγέθους χαλαζιού με χρήση τεχνικών Εξόρυξης 
Πληροφορίας». Η επιπλέον επιχειρησιακή παράμετρος Seeding που εισάγεται στην 
παρούσα εργασία και εκφράζει την εκτέλεση αποδεκτής ή μη σποράς στα πλαίσια 
εφαρμογής του Ε.Π.Χ.Π, θεωρείται ότι σχετίζεται με το μέγεθος του χαλαζιού και 
όπως έδειξε η παραπάνω Παραγοντική Ανάλυση αποτελεί την τρίτη κύρια 
συνιστώσα. 

 
 
4.2.6. Εφαρμογή τεχνικής Καθοδηγούμενης Εκμάθησης - Αξιολόγηση 
Η Παραγοντική Ανάλυση με σκοπό τη μείωση των διαστάσεων των δεδομένων 
εισόδου έδειξε τη δομή στα δεδομένα και τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών 
εισόδου. Ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα της τρίτης συνιστώσας που εκφράζεται από 
την επιχειρησιακή παράμετρο Seeding, αποφασίστηκε η διαίρεση του συνόλου 
δεδομένων σύμφωνα με τις τιμές «0», δηλαδή της μη σποράς και «1» της σποράς. 
Επίσης, η πρώτη συνιστώσα υποδεικνύει τις μεταβλητές του μετεωρολογικού Radar 
VIL, VIL Density και Reflectivity, ενώ η δεύτερη συνιστώσα τις ατμοσφαιρικές 
μεταβλητές WBZ και Mean_temperature.  

Το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της 
Γραμμικής Παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή εξόδου τη Hail size (SPSS; 
Neter et al., 1996). Επιλέγοντας διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές εισόδου έγιναν 
προσπάθειες ώστε να κατασκευαστεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο τουλάχιστον για 
την περίπτωση του υποσυνόλου των καταιγίδων χωρίς σπορά. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι ατμοσφαιρικές μεταβλητές WBZ και Mean_temperature δεν 
συμβάλουν στην πρόβλεψη. Αντίθετα, οι μεταβλητές Reflectivity ή VIL Density, 
ειδικά όταν συνδυάζονται με τη μεταβλητή Cloud_top μπορούν να σχηματίσουν ένα 
αποδεκτό μοντέλο. Η παραπέρα διερεύνηση βασισμένη στις μεταβλητές WBZ και 
Mean_temperature που εκφράζουν τη δεύτερη συνιστώσα θα μπορούσε να επιτευχθεί 
διαιρώντας το ήδη διαιρεμένο σύνολο δεδομένων, σύμφωνα με τις τιμές τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του αρχικού συνόλου δεδομένων προτιμήθηκε 
να μη θεωρηθούν αυτές οι μεταβλητές. 

 
Πίνακας 4.12: Συντελεστές Παλινδρόμησης (α) 

  B S.Error Beta t Sig. 

Seeding=0 
     (no) 

Constant 

Reflectivity 

-24.93 

0.738 

5.46 

0.10 

 

0.75 

-4.57 

7.07 

0.00 

0.00 

Seeding=1 
   (yes) 

Constant 

Reflectivity 

2.35 

0.206 

8.72 

0.17 

 

0.22 

0.27 

1.25 

0.79 

0.22 
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Πίνακας 4.13: Συντελεστές Παλινδρόμησης (β) 
  B S. Error Beta t Sig. 

Seeding=0 

     (no) 

Constant 

VIL Density 

Cloud top 

-6.56 

1.876 

1.53 

4.46 

0.57 

0.43 

 

0.41 

0.43 

-1.47 

3.29 

3.49 

0.15 

0.002 

0.001 

Seeding=1 

     (yes) 

Constant 

VIL Density 

Cloud top 

-2.44 

0.273 

1.463 

6.73 

0.86 

0.71 

 

0.06 

0.39 

-0.363 

0.316 

2.075 

0.719 

0.754 

0.047 

 
Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η επισήμανση Παλινδρόμηση (α) και Παλινδρόμηση 
(β) για την αναφορά στις δύο περιπτώσεις εφαρμογής της Παλινδρόμησης, όπου στην 
πρώτη ως ανεξάρτητη μεταβλητή εισόδου χρησιμοποιείται η Reflectivity και στη 
δεύτερη οι μεταβλητές VIL Density και Cloud_top. Οι προϋποθέσεις του μοντέλου 
της Γραμμικής Παλινδρόμησης ελέχθησαν και είναι έγκυρες μόνο στη περίπτωση του 
υποσυνόλου των καταιγίδων χωρίς σπορά. Οι ανωτέρω Πίνακες 4.12 και 4.13 
παρουσιάζουν τους αντίστοιχους συντελεστές των ευθειών παλινδρόμησης.   

Στην περίπτωση των καταιγίδων χωρίς σπορά, το μέγεθος του χαλαζιού σε mm είναι 
ίσο με 

                               0.738*Reflectivity - 24.93                 (11) 

ή                 1.876*VILDensity + 1.53*Cloudtop - 6.56     (12), 

ενώ στην περίπτωση των καταιγίδων με σπορά δεν ισχύει η εγκυρότητα των 
αντίστοιχων μοντέλων.   

Στους Πίνακες 4.14 και 4.15 παρουσιάζεται η ANOVA (Analysis of Variance) για 
τον έλεγχο της αποδοχής των μοντέλων από στατιστικής άποψης.  

 
Πίνακας 4.14: ANOVA της Παλινδρόμησης (α) 

  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Seeding=0 

     (no) 

Regression 

Residual 

Total 

553.7 

442.8 

996.5 

1 

40 

41 

553.7 

11.1 

50.02 0.00 

Seeding=1 

    (yes) 

Regression 

Residual 

Total 

42.7 

823.5 

866.2 

1 

30 

31 

42.7 

27.5 

1.55 0.22 

 
Πίνακας 4.15: ANOVA της Παλινδρόμησης (β) 

  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Seeding=0 

     (no) 

Regression 

Residual 

Total 

444 

552.5 

996.5 

2 

39 

41 

222 

14.2 

15.67 0.00 

Seeding=1 Regression 147.4 2 73.7 2.97 0.067 
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  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

    (yes) Residual 

Total 

718.8 

866.2 

29 

31 

24.8 

 
Παρατηρείται ότι μόνο στην περίπτωση των καταιγίδων χωρίς σπορά, η p-value ή η 
τιμή σημαντικότητας της F είναι μικρότερη από 0.05 που σημαίνει ότι η 
μεταβλητότητα που εξηγείται από το μοντέλο δεν είναι τυχαία. 

Στον Πίνακα 4.16 εμφανίζονται ο Πολλαπλός Συντελεστής Συσχέτισης R (Multiple 
Correlation Coefficient), ο Συντελεστής Προσδιορισμού R Square (Coefficient of 
Determination), ο Διορθωμένος R Square (Adjusted R Square) και το Τυπικό Σφάλμα 
(Standard Error) της εκτίμησης.  

 
Πίνακας 4.16: Συντελεστές Παλινδρόμησης 

  R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Standard 
Error 

Παλινδρόμηση (α) 
Seeding=0 (no) 0.745 0.556 0.545 3.33 

Seeding=1 (yes) 0.222 0.049 0.018 5.24 

Παλινδρόμηση (β) 
Seeding=0 (no) 0.668 0.446 0.417 3.76 

Seeding=1 (yes) 0.413 0.17 0.113 4.98 

 
Οι τιμές του Πολλαπλού Συντελεστή Συσχέτισης R στις περιπτώσεις των καταιγίδων 
χωρίς σπορά είναι σχετικά μεγάλες, ειδικά στην Παλινδρόμηση (α) που είναι 0.745. 
Αυτό δείχνει την ισχυρή σχέση μεταξύ των παρατηρούμενων και προβλεπόμενων από 
το μοντέλο τιμών του μεγέθους χαλαζιού. Η μέση τιμή της μεγίστης διαμέτρου 
χαλαζιού είναι 13.5mm και η τυπική απόκλιση 4.93mm. Συγκρίνοντας το τυπικό 
σφάλμα της εκτίμησης με την τυπική απόκλιση παρατηρείται ότι είναι μικρότερο 
μόνο στις περιπτώσεις των καταιγίδων χωρίς σπορά. 

 
 
4.2.7. Συμπεράσματα - Δράσεις 

Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή ενός μοντέλου για τη 
μετατροπή των παρατηρήσεων του μετεωρολογικού Radar σε μέγεθος πιθανού 
χαλαζιού στο έδαφος. Η μελέτη αποτελεί την αρχική προσπάθεια για την ανάπτυξη 
ενός μετεωρολογικού εργαλείου πρόβλεψης, το οποίο μπορεί στο μέλλον να 
ισχυροποιηθεί με την εξέταση περισσότερων καταιγίδων. Η εκμετάλλευση του 
προτεινόμενου μοντέλου μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη εφαρμογής και 
ενσωμάτωσή της στο σύστημα λογισμικού του μετεωρολογικού Radar. Με τον τρόπο 
αυτό θα αποτελέσει ένα στοιχείο λήψης αποφάσεων για το χρήστη, επιχειρησιακό 
μετεωρολόγο. 
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4.3 Πρόβλεψη των τιμών των παραμέτρων σποράς του Εθνικού 
Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας 
 
4.3.1. Αντικείμενο 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται δύο ομάδες δεδομένων, τα δεδομένα που 
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων και τα επιχειρησιακά 
δεδομένα σποράς τους. Το αντικείμενο της μελέτης διατυπώνεται στις παρακάτω 
τρεις προτάσεις (Tsagalidis and Evangelidis, 2006): 

• Η πρόβλεψη των τιμών των παραμέτρων σποράς από τα χαρακτηριστικά των 
χαλαζοκαταιγίδων. 

• Ο προσδιορισμός του τύπου της χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των 
παραμέτρων σποράς. 

• Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου σποράς της χαλαζοκαταιγίδας 
από τις τιμές των παραμέτρων που εκφράζουν την πραγματοποιούμενη σπορά. 

 
 
4.3.2. Δεδομένα προορισμού - Μετασχηματισμός δεδομένων 

Τα δεδομένα καταγράφηκαν κατά την επιχειρησιακή περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 
2005, στην οποία εφαρμόζεται το Ε.Π.Χ.Π. Τα χαρακτηριστικά του πίνακα Storms 
(Xαλαζοκαταιγίδες, ΣΚΚ) που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι ο 
τύπος Type, η περιοχή εμφάνισης Area, η ζώνη νέων αναπτύξεων Newgrowth, η 
χρονική στιγμή έναρξης του ΣΚΚ Stormstart_d, Stormstart_t, η χρονική στιγμή λήξης 
του ΣΚΚ Stormend_d, Stormend_t, η απαιτούμενη από το ΣΚΚ χρονική στιγμή 
έναρξης της σποράς Seedstart_d, Seedstart_t, η χρονική στιγμή λήξης της σποράς 
Seedstop_d, Seedstop_t, η ανακλαστικότητα Reflectivity που εκφράζει την ένταση 
της καταιγίδας, το ύψος της κορυφής του νέφους Cloud_top  και η διανυόμενη 
απόσταση από το ΣΚΚ Distance_km.  

Από τις χρονικές στιγμές έναρξης και λήξης του ΣΚΚ υπολογίζεται ο χρόνος ζωής 
Life time σε min, ενώ από τη διανυόμενη απόσταση και το χρόνο ζωής η ταχύτητα 
κίνησης Speed σε Km/h. Επίσης, από τις απαιτούμενες από το ΣΚΚ χρονικές στιγμές 
έναρξης και λήξης της σποράς υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος σποράς Required 
seeding time σε min κάθε χαλαζοκαταιγίδας, σύμφωνα με τα κριτήρια σποράς του 
Ε.Π.Χ.Π.  

Ο τύπος Type των χαλαζοκαταιγίδων παίρνει τις τιμές ‘S’ που αντιστοιχεί στην 
μονοκύτταρη απλού κυττάρου καταιγίδα, ‘M’ στην πολυκύτταρη καταιγίδα, ‘L’ στη 
γραμμή καταιγίδων ή γραμμή λαίλαπας και ‘SU’ στην μονοκύτταρη καταιγίδα 
υπερκυττάρου. Η περιοχή εμφάνισης Area τις τιμές ‘Μ’ που αναφέρεται στην περιοχή 
προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας και ‘L’ για την περιοχή προστασίας της 
Θεσσαλίας. Η ζώνη νέων αναπτύξεων Newgrowth, παίρνει τις οκτώ τιμές (‘N’, ‘NE’, 
‘Ε’, κλπ) που αντιστοιχούν στο γεωγραφικό προσανατολισμό της (βόρεια, 
βορειοανατολικά, ανατολικά, κλπ.) σε σχέση με το βασικό κύτταρο ή κύτταρα της 
χαλαζοκαταιγίδας. 

Στον Πίνακα 4.17 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των πέντε συνεχών 
ποσοτικών μεταβλητών που εκφράζουν χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων και 
στον Πίνακα 4.18 οι κατηγορίες των μεταβλητών αυτών μετά το μετασχηματισμό 
τους σε κατηγορικές μεταβλητές, διάταξης. Ο μετασχηματισμός έγινε με χρήση ίσων 
συχνοτήτων και ο αριθμός των κατηγοριών κάθε χαρακτηριστικού, επιλέχθηκε, 
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σύμφωνα με το ειδικό νόημα των επιχειρησιακών δεδομένων και τη συνεισφορά τους 
στην επίτευξη των σκοπών της μελέτης. 

 
Πίνακας 4.17: Στατιστικά στοιχεία των χαρακτηριστικών χαλαζοκαταιγίδας 

 Life time 
(min) 

Reflectivity 
(dBZ) 

Cloud top 
(Km) 

Speed 
(Km/h) 

Required seeding 
time (min) 

Mean 64.5 52 8.8 21.4 24.5 

St. dev. 34.3 6.2 1.6 13 20.8 

Min. 19 35 5.5 0 0 

Max. 240 69 13 61 161 

 
 
 

Πίνακας 4.18: Κατηγορίες των χαρακτηριστικών χαλαζοκαταιγίδων 
Life time (min) Reflectivity 

(dBZ) 
Cloud top (Km) Speed (Km/h) Required seeding 

time (min) 

19-38  
(short) 

35-45 5.5-7.5  
(low) 

0-12 0-12 (short) 

39-48  
(short-medium) 

46-49 8-8.5  
(low-medium) 

13-20 13-26 (medium) 

49-63  
(medium) 

50-51 9-9.5  
(medium-high) 

21-30 27-161 (long) 

64-81  
(medium-long) 

52-54 10-13  
(high) 

31-61  

82-240  
(long) 

55-58    

 59-69    

 
Οι τιμές των δεδομένων σποράς των χαλαζοκαταιγίδων (ΣΚΚ) παράγονται από τις 
τιμές χαρακτηριστικών των πινάκων Seeding (Σπορά) και Flares (Πυροδότηση 
φυσιγγίων). Τα χαρακτηριστικά του πίνακα Seeding που χρησιμοποιούνται,  είναι η 
χρονική στιγμή έναρξης της σποράς Seedstart_d, Seedstart_t και η χρονική στιγμή 
λήξης της σποράς Seedstop_d, Seedstop_t, κάθε ΣΚΚ από κάθε πτήση αεροσκάφους 
που επενέβη σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά του πίνακα Flares της αντίστοιχης πτήσης 
αεροσκάφους είναι η χρονική στιγμή πυροδότησης ενός φυσιγγίου κορυφής ή βάσης 
Flare_time και οι μετρητές πυροδότησης φυσιγγίων κορυφής T_flares και βάσης 
B_flares. Από τη σύγκριση της χρονικής στιγμής πυροδότησης ενός φυσιγγίου 
κορυφής ή βάσης με το χρονικό διάστημα της σποράς υπολογίζονται ο συνολικός 
αριθμός φυσιγγίων κορυφής και βάσης που πυροδοτήθηκαν σε ένα ΣΚΚ από μία ή 
περισσότερες πτήσεις αεροσκαφών. Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό φυσιγγίων με 
την ποσότητα πυροτεχνικού υλικού κάθε φυσιγγίου υπολογίζεται η ποσότητα του 
υλικού σποράς σε γραμμάρια που εμφυτεύθηκε σε κάθε χαλαζοκαταιγίδα Από τις 
χρονικές στιγμές έναρξης και λήξης της σποράς μιας χαλαζοκαταιγίδας που έγινε από 
μία ή περισσότερες πτήσεις αεροσκαφών, υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος σποράς 
σε λεπτά της ώρας. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον πραγματικό χρόνο σποράς σε 
αντίθεση με τον απαιτούμενο χρόνο σποράς που είναι χαρακτηριστικό της 
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χαλαζοκαταιγίδας. Τέλος, από τη διαίρεση των δύο ανωτέρω παραμέτρων προκύπτει 
ο μέσος ρυθμός σποράς σε κάθε χαλαζοκαταιγίδα.  

 
Πίνακας 4.19: Στατιστικά στοιχεία των παραμέτρων σποράς 

 Seeding material 
mass 

consumption (g) 

Seeding time 
(min) 

Seeding rate 
(g/s) 

Mean 1606.5 22.1 1.23 

St. dev. 1538 19.2 0.59 

Min. 20 3 0.03 

Max. 8520 94 3.43 

 
Ανακεφαλαιώνοντας, τα δεδομένα σποράς των χαλαζοκαταιγίδων εκφράζονται από 
την ποσότητα του υλικού σποράς σε γραμμάρια Seeding material mass consumption 
που εμφυτεύθηκαν σε κάθε χαλαζοκαταιγίδα , τον πραγματικό χρόνο σποράς σε 
λεπτά της ώρας Seeding time και το ρυθμό σποράς Seeding rate που εκφράζει το 
μέσο ρυθμό σποράς ανά καταιγίδα σε γραμμάρια ανά δευτερόλεπτο. Όπως 
προηγουμένως, οι συνεχείς ποσοτικές μεταβλητές μετασχηματίστηκαν σε 
κατηγορικές, διάταξης. Τα στατιστικά στοιχεία των αρχικών ποσοτικών μεταβλητών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.19 και οι τρεις αντιπροσωπευτικές κατηγορίες για τα 
δεδομένα με χρήση ίσων συχνοτήτων στον Πίνακα 4.20.  

 
Πίνακας 4.20: Κατηγορίες των παραμέτρων σποράς 

Seeding material mass 
consumption (g) 

Seeding time (min) Seeding rate (g/s) 

20-670 small 3-10 short 0.03-0.89 low 

671-1810 medium 11-25 medium 0.90-1.41 medium 

1811-8520 large 26-94 long 1.42-3.43 high 

 
Τα δεδομένα σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας υπολογίστηκαν από την εφαρμογή 
Βάσης Δεδομένων του Ε.Π.Χ.Π. 

 
 
4.3.3. Εφαρμογή τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας - Αξιολόγηση 
Οι τρεις προτάσεις με τις οποίες διατυπώνεται το αντικείμενο της μελέτης και οι δύο 
ομάδες των δεδομένων περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν διάφορους 
ρόλους στη διαδικασία Εξόρυξης Πληροφορίας. Αυτό οδηγεί στην επιλογή χρήσης 
της τεχνικής των Κανόνων Συσχετισμού (Association Rules), ώστε να αναδειχτεί η 
πιθανή ύπαρξη συσχετισμών μεταξύ των χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων και 
των παραμέτρων σποράς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

Σημειώνεται ότι στους Κανόνες Συσχετισμού σε αντίθεση με τους κανόνες που 
προκύπτουν από την παραδοσιακή Κατηγοριοποίηση, ένα χαρακτηριστικό το οποίο 
εμφανίζεται ως προηγούμενο σε ένα κανόνα μπορεί να εμφανίζεται ως επακόλουθο 
σε ένα άλλο κανόνα. Επίσης, στο επακόλουθο ενός κανόνα μπορεί να συνυπάρχουν οι 
τιμές περισσότερων του ενός χαρακτηριστικών. 
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Το Ε.Π.Χ.Π εφαρμόζεται με τις πτήσεις αεροσκαφών στον κατάλληλο χρόνο και 
θέση εντός των χαλαζοκαταιγίδων, όπου εκτελούν σπορά με σκοπό την καταστολή 
του χαλαζιού και τη μείωση των ζημιών στις καλλιέργειες. Τα αντίστοιχα 
επιχειρησιακά δεδομένα της περιόδου Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2005 αποθηκεύτηκαν 
σε σχεσιακή Βάση Δεδομένων. Από τη βάση αυτή εξήχθη ένα αρχείο με 241 
εγγραφές, καθεμιά εκ των οποίων αντιστοιχεί στις τιμές των χαρακτηριστικών μιας 
χαλαζοκαταιγίδας, καθώς και στις αντίστοιχες τιμές των παραμέτρων σποράς της. Το 
αρχείο αυτό περιέχει τα δεδομένα προορισμού, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω. 

Στη συνέχεια, στο περιβάλλον Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA (Witten and Frank, 
2005) έγινε ο μετασχηματισμός τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και τα 
μετασχηματισμένα αυτά δεδομένα αποτελούν την είσοδο στην τεχνική των Κανόνων 
Συσχετισμού. Ο αλγόριθμος Apriori επιλέγεται για την κατασκευή του μοντέλου, 
θέτοντας τις ελάχιστες τιμές 0.7 για την Εμπιστοσύνη (Confidence) και 0.1 για την 
Υποστήριξη (Support). Επίσης, ο αλγόριθμος εφαρμόζεται για δεύτερη φορά, 
μειώνοντας το κατώτερο όριο της Υποστήριξης σχεδόν στο μηδέν και αυξάνοντας το 
ελάχιστο όριο της Εμπιστοσύνης στο 0.8 με σκοπό την εμφάνιση των σπάνιων, αλλά 
με μεγάλο ενδιαφέρον, τύπων ‘SU’ και ‘L’ των χαλαζοκαταιγίδων στο προηγούμενο 
και στο επακόλουθο των παραγομένων κανόνων. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο 389 κανόνων, εκ των οποίων μόνο οι 84 επιλέγονται 
ως οι πιο ενδιαφέροντες και με κατανομή 44 κανόνες να αναφέρονται στην πρώτη 
πρόταση της παρούσας μελέτης, 25 στη δεύτερη και 15 στην τρίτη. Επίσης με τη 
δεύτερη εφαρμογή του αλγορίθμου, προστέθηκαν επιπλέον 7 κανόνες στη δεύτερη 
πρόταση και 8 στην τρίτη.  

 
Κανόνες της 1ης πρότασης 
Όσον αφορά την πρώτη πρόταση, της πρόβλεψης των τιμών παραμέτρων σποράς από 
τα χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων, η έξοδος του μοντέλου έδωσε 44 κανόνες 
εκ των οποίων οι 15 έχουν στο Επακόλουθο την ποσότητα του υλικού σποράς 
Seeding material mass consumption, οι 23 το χρόνο σποράς Seeding time και οι 6 
μαζί τις δύο αυτές παραμέτρους σποράς. Η παράμετρος του ρυθμού σποράς Seeding 
rate δεν εμφανίστηκε στο Επακόλουθο κανενός κανόνα. Επίσης, αναφέρεται ότι η 
δεύτερη εφαρμογή του αλγορίθμου δεν παρήγαγε κανένα κανόνα σχετικά με την 
πρώτη πρόταση. 

Στον Πίνακα 4.21 παρουσιάζονται οι ενδιαφέροντας κανόνες που σχετίζονται με την 
πρώτη πρόταση.    

 
Πίνακας 4.21: Πρόβλεψη των τιμών παραμέτρων σποράς από τα χαρακτηριστικά των 

χαλαζοκαταιγίδων 
Life 
time 

Required 
seeding 

time 

Cloud 
top 

Type New 
growth 

Seeding 
material 

mass 
consumption 

Seeding 
time 

CONF. 

short     small  0.7 
short short    small  0.76 

 short  S  small  0.73 
 long    large  0.73 
 long  M  large  0.76 

long long    large  0.76 
long  high   large  0.75 
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Life 
time 

Required 
seeding 

time 

Cloud 
top 

Type New 
growth 

Seeding 
material 

mass 
consumption 

Seeding 
time 

CONF. 

 long high   large  0.82 
 long high M  large  0.84 

short      short 0.75 
short short     short 0.81 

 short     short 0.71 
 short  S   short 0.75 
 short low    short 0.79 
 short   NE  short 0.83 
  low S   short 0.7 

long      long 0.71 
long   M   long 0.76 
long  high    long 0.81 

 long     long 0.76 
 long  M   long 0.79 
 long high    long 0.82 

long long     long 0.83 
 long high M   long 0.84 

long long high    long 0.86 
long long  M   long 0.86 

 long high   large long 0.76 
long long    large long 0.73 

 long  M  large long 0.7 
 
Από τον ανωτέρω Πίνακα 4.21 παρατηρούμε ότι μια χαλαζοκαταιγίδα με μικρό χρόνο 
ζωής (έως 38min) δέχεται μικρή ποσότητα υλικού σποράς Seeding material mass 
consumption (έως 670g) με επίπεδο 0.7 ακρίβειας. Επίσης, μια χαλαζοκαταιγίδα με 
μεγάλο απαιτούμενο χρόνο σποράς Required seeding time (μεγαλύτερο από 26 min) 
δέχεται μεγάλη ποσότητα υλικού σποράς Seeding material mass consumption 
(μεγαλύτερη από 1810g) με επίπεδο 0.73 ακρίβειας. Ο μικρός χρόνος ζωής (έως 
38min) μιας χαλαζοκαταιγίδας οδηγεί σε μικρό χρόνο σποράς Seeding time (έως 
10min) με επίπεδο ακρίβειας 0.75 και μια χαλαζοκαταιγίδα με μικρό ύψος κορυφής 
του νέφους Cloud_top (έως 7.5Km) και τύπου Type ‘S’ έχει επίσης μικρό χρόνο 
σποράς Seeding time με επίπεδο 0.7 ακρίβειας. Μια χαλαζοκαταιγίδα με μεγάλο 
χρόνο ζωής (μεγαλύτερο από 81min), μεγάλο απαιτούμενο χρόνο σποράς Required 
seeding time (μεγαλύτερο από 26 min) και μεγάλο ύψος κορυφής του νέφους Cloud 
top (μεγαλύτερο από 9.5Km) παρουσιάζει μεγάλο χρόνο σποράς Seeding time 
(μεγαλύτερο από 25min) με επίπεδο 0.86 ακρίβειας. 

 
Κανόνες της 2ης πρότασης 
Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση που αναφέρεται στον προσδιορισμό του τύπου της 
χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των παραμέτρων σποράς, η έξοδος του μοντέλου 
έδωσε 28 κανόνες έχοντας στο Επακόλουθο τον τύπο Type ‘M’ της 
χαλαζοκαταιγίδας. Σημειώνεται ότι οι 7 από τους 28 κανόνες παρήχθησαν κατά τη 
δεύτερη εκτέλεση του αλγόριθμου. Επίσης, κατά την πρώτη εκτέλεση του 
αλγόριθμου παρήχθησαν 4 επιπλέον κανόνες έχοντας στο Επακόλουθο τον τύπο Type 
‘S’ της χαλαζοκαταιγίδας. Τέλος, αναφέρεται ότι οι σπάνια εμφανιζόμενοι τύποι Type 
‘SU’ και ‘L’ των χαλαζοκαταιγίδων δεν εμφανίστηκαν καθόλου στους παραγόμενους 
κανόνες, ούτε ακόμη με τη δεύτερη εκτέλεση του αλγορίθμου.  
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Στον παρακάτω Πίνακα 4.22 παρουσιάζονται οι ενδιαφέροντες κανόνες που αφορούν 
τη δεύτερη πρόταση, όπου στο Προηγούμενο ενός κανόνα μπορεί να εμφανίζονται ο 
χρόνος σποράς Seeding time, η ποσότητα του υλικού σποράς Seeding material mass 
consumption και ο ρυθμός σποράς Seeding rate, ενώ στο Επακόλουθο ο τύπος Type 
της χαλαζοκαταιγίδας. 
 

Πίνακας 4.22: Προσδιορισμός του τύπου της χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των 
παραμέτρων σποράς 

Seeding time Seeding material 
mass consumption 

Seeding rate Type CONF. 

 large  M 0.91 
long   M 0.85 

  high M 0.7 
 large high M 0.92 

long  medium M 0.88 
long  high M 0.88 

medium large  M 1 
short  low S 0.71 
short small low S 0.71 
short small  S 0.7 

 
Από τον ανωτέρω Πίνακα 4.22 παρατηρούμε ότι η μεγάλη ποσότητα του υλικού 
σποράς Seeding material mass consumption (μεγαλύτερη από 1810g) οδηγεί στο 
συχνότερο τύπο Type ‘M’ χαλαζοκαταιγίδας με επίπεδο ακρίβειας 0.91 και σε 
συνδυασμό με μέτριο χρόνο σποράς Seeding time (μεταξύ 11 και 25min) οδηγούν 
επίσης στον τύπο Type ‘M’, αλλά με το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας 1. Ο μικρός 
χρόνος σποράς Seeding time (έως 10min) και ο μικρός ρυθμός σποράς Seeding rate 
(μικρότερος από 0.9 g/s) οδηγούν στον τύπο Type ‘S’ με επίπεδο 0.71 ακρίβειας. 

 
Κανόνες της 3ης πρότασης 
Όσον αφορά την τρίτη πρόταση που αναφέρεται στον προσδιορισμό του 
απαιτούμενου χρόνου σποράς της χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των παραμέτρων 
που εκφράζουν την πραγματοποιούμενη σπορά, η έξοδος του μοντέλου έδωσε 15 
κανόνες έχοντας στο Επακόλουθο τη μικρή (6 κανόνες) και μεγάλη (9 κανόνες) 
κατηγορία του απαιτούμενου χρόνου σποράς Required seeding time και επιπλέον 8 
κανόνες με τη δεύτερη εκτέλεση του αλγόριθμου έχοντας στο Επακόλουθο τη μέτρια 
κατηγορία. Στον Πίνακα 4.23 παρουσιάζονται οι ενδιαφέροντες κανόνες που 
σχετίζονται με την τρίτη πρόταση, όπου στο Προηγούμενο εμφανίζονται ο χρόνος 
σποράς Seeding time, η ποσότητα του υλικού σποράς Seeding material mass 
consumption και ο ρυθμός σποράς Seeding rate, ενώ στο Επακόλουθο ο 
απαιτούμενος χρόνος σποράς Required seeding time.  
 

Πίνακας 4.23: Προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου σποράς από τις τιμές των 
παραμέτρων που εκφράζουν την πραγματοποιούμενη σπορά 

Seeding time Seeding material 
mass consumption 

Seeding rate Required 
seeding time 

CONF. 

 large  long 0.72 
 large medium long 0.79 
 large low long 0.89 

long   long 0.78 
long  medium long 0.81 
long  high long 0.83 
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Seeding time Seeding material 
mass consumption 

Seeding rate Required 
seeding time 

CONF. 

long large  long 0.84 
long large low long 0.89 
long small  medium 1 
long medium medium medium 1 
short small  short 0.72 
short  low short 0.71 

 
Από τον ανωτέρω Πίνακα 4.23 παρατηρούμε ότι η μεγάλη ποσότητα υλικού σποράς 
Seeding material mass consumption (μεγαλύτερη από 1810g) και ο μικρός ρυθμός 
σποράς Seeding rate (μικρότερος από 0.9 g/s) οδηγούν σε μεγάλο απαιτούμενο χρόνο 
σποράς Required seeding time (μεγαλύτερος από 26min) με επίπεδο 0.89 ακρίβειας. 
Επίσης, ο μεγάλος χρόνος σποράς Seeding time (μεγαλύτερος από 25min) και η 
μικρή ποσότητα υλικού σποράς Seeding material mass consumption (έως 670g) 
οδηγούν σε μέτριο απαιτούμενο χρόνο σποράς Required seeding time (μεταξύ 13 and 
26min) με το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας 1. Ενώ, ο μικρός χρόνος σποράς Seeding 
time (έως 10min) και ο μικρός ρυθμός σποράς Seeding rate (μικρότερος από 0.9 g/s) 
οδηγούν σε μικρό απαιτούμενο χρόνο σποράς Required seeding time (έως 12min) με 
επίπεδο 0.71 ακρίβειας. 

 
 
4.3.4. Συμπεράσματα - Δράσεις 

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων 
είναι η ερμηνεία της εξόδου των τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας και της εξαγωγής 
συμπερασμάτων, όπως επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για 
την αξιοποίησή τους. Η έξοδος αποτελείται από τρεις ομάδες επιλεγμένων κανόνων 
που είναι οι απαντήσεις στις αντίστοιχες τρεις προτάσεις και οι οποίες συνιστούν το 
αντικείμενο της μελέτης. 

Σύμφωνα με τους κανόνες που σχετίζονται με την πρώτη πρόταση, παρατηρούμε ότι 
τα κύρια χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων, τα οποία μπορούν να 
προσδιορίσουν τις τιμές των παραμέτρων σποράς είναι ο χρόνος ζωής Life time και ο 
απαιτούμενος χρόνος σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας Required seeding time. Ο 
απαιτούμενος χρόνος σποράς της χαλαζοκαταιγίδας είναι ένα τμήμα του χρόνου ζωής 
της και ως εκ τούτου ο ρόλος του χρόνου ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Επίσης, 
συνεισφορά στην ακρίβεια ενός κανόνα έχουν το ύψος της κορυφής του νέφους 
Cloud top και ο τύπος Type της χαλαζοκαταιγίδας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
συμβάλει και η ζώνη νέων αναπτύξεων New growth. Η περιοχή εμφάνισης Area 
εμφανίζεται πολλές φορές στο προηγούμενο ενός κανόνα, αλλά η συμμετοχή της 
στην ακρίβεια του κανόνα είναι δευτερεύουσα. Αντίθετα, η ανακλαστικότητα 
Reflectivity και η ταχύτητα κίνησης Speed δεν εμφανίζεται στο προηγούμενο 
σημαντικών κανόνων. 

Στο επακόλουθο των κανόνων εμφανίζονται οι ακραίες κατηγορίες δύο μόνο 
παραμέτρων σποράς, η μικρή και μεγάλη ποσότητα του υλικού σποράς Seeding 
material mass consumption και ο μικρός και μεγάλος πραγματικός χρόνος σποράς 
Seeding time με ακρίβεια που κυμαίνεται μεταξύ 0.7 και 0.86. Η μεσαία κατηγορία 
των παραμέτρων αυτών δεν μπορεί να προσδιοριστεί, όπως επίσης δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν και οι τιμές της τρίτης παραμέτρου, του ρυθμού σποράς Seeding rate.  
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Όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται με τη δεύτερη πρόταση, έχουν ως 
επακόλουθο τον τύπο Type των χαλαζοκαταιγίδων και μπορούν να προσδιορίσουν 
τους συχνά εμφανιζόμενους τύπους “M” και “S”, ενώ δεν μπορούν να προσδιορίσουν 
τους σπάνια εμφανιζόμενους τύπους  (συχνότητες μικρότερες από 1%) “SU” and “L”. 
Η ακρίβεια για τον τύπο “M” φθάνει σε κάποιες περιπτώσεις το ανώτατο επίπεδο 1 
και για τον τύπο “S” 0.71. Όλες οι παράμετροι σποράς μπορούν να προσδιορίσουν 
τους τύπους “M” και “S” και φαίνεται ότι η πλέον ακριβής παράμετρος είναι 
ποσότητα του υλικού σποράς Seeding material mass consumption, ακολουθούμενη 
από το χρόνο σποράς Seeding time.   

Οι κανόνες που σχετίζονται με την τρίτη πρόταση έχουν ως επακόλουθο τον 
απαιτούμενο χρόνο σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας Required seeding time και 
μπορούν να προσδιορίσουν όλες τις δυνατές τιμές του. Όλες οι παράμετροι σποράς, 
ευρισκόμενες στο προηγούμενο των κανόνων, μπορούν να συνεισφέρουν στον 
προσδιορισμό των τιμών του απαιτούμενου χρόνου σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας 
με το ρυθμό σποράς Seeding rate να έχει δευτερεύοντα ρόλο. Η ακρίβεια σε κάποιες 
περιπτώσεις φτάνει το ανώτατο επίπεδο 1. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρήχθησαν ακριβείς και απλοί κανόνες με ένα ή δύο μόνο 
χαρακτηριστικά στο προηγούμενο, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι κανόνες που 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 21, 22 και 23, είναι εύκολα εφαρμόσιμοι και έχουν 
πρακτική αξία. Μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση των πόρων, στην ανάλυση 
των εικόνων του μετεωρολογικού Radar και στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων 
σποράς των νεφών του Ε.Π.Χ.Π. 

 

 

4.4 Προσδιορισμός του Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας 
Σωρειτόμορφης Ημέρας  (Convective Day Category, CDC) 
 
4.4.1. Αντικείμενο 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός, στα πλαίσια του Ε.Π.Χ.Π, του 
Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας Σωρειτόμορφης Ημέρας (Παρατηρούμενος 
Δείκτης CDC) από επιχειρησιακά δεδομένα για κάθε ημέρα εφαρμογής του 
Προγράμματος. Το αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ένα πρόβλημα 
Κατηγοριοποίησης, όπου χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος C4.5 των Δέντρων 
Απόφασης για την ανάπτυξη του αντίστοιχου μοντέλου. Το παραγόμενο μοντέλο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματης εξαγωγής του 
Παρατηρούμενου Δείκτη CDC. (Tsagalidis, et al., 2005; Kass, 1980; Murthy, 1998).  

 
 
4.4.2. Δεδομένα προορισμού 
Τα δεδομένα καταγράφηκαν κατά τις 169 επιχειρησιακές ημέρες εφαρμογής του 
Ε.Π.Χ.Π από 15 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2000. Καθημερινά εκτελείται 
μετεωρολογική πρόγνωση που σχετίζεται με τη σωρειτόμορφη καιρική 
δραστηριότητα στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με την 
πρόγνωση, η ημέρα κατηγοριοποιείται με τον προσδιορισμό από το μετεωρολόγο του 
Προγνωστικού Δείκτη CDC (Τσαγκαλίδης και Φόρης, 1999).  
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Πίνακας 4.24: Τιμές Δείκτη CDC Ελληνικού Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής 

Προστασίας. 
Τιμή Περιγραφή 

-3 Μη σωρειτόμορφη δραστηριότητα 

-2 Ασθενή σωρειτόμορφα νέφη 

-1 Όμβροι 

0 Καταιγίδες χωρίς χαλάζι 

+1 Καταιγίδες με χαλάζι διαμέτρου d ≤ 12mm 

+2 Καταιγίδες με χαλάζι διαμέτρου 13 ≤ d ≤ 20mm 

+3 Καταιγίδες με χαλάζι διαμέτρου 21 ≤ d ≤ 32mm 

+4 Καταιγίδες με χαλάζι διαμέτρου 33 ≤ d ≤ 52mm 

+5 Καταιγίδες με χαλάζι διαμέτρου d ≥ 53mm 

 

Ο Δείκτης CDC είναι κατηγορική μεταβλητή διάταξης, όπου κάθε κατηγορία 
συμβολίζεται με ένα ακέραιο αριθμό με τιμές από -3 έως +5. Στον ανωτέρω Πίνακα 
4.24 παρουσιάζονται οι τιμές του Δείκτη CDC και η περιγραφή τους. Σημειώνεται ότι 
ο Προγνωστικός Δείκτης CDC καθορίζει το επίπεδο ετοιμότητας του Ε.Π.Χ.Π και 
συμβάλλει στη διαχείριση των πόρων του προγράμματος. 

Τις επόμενες ημέρες προσδιορίζεται από τους μετεωρολόγους για κάθε παρελθούσα 
ημέρα και ο Παρατηρούμενος Δείκτης CDC με χρήση καταγεγραμμένων 
επιχειρησιακών δεδομένων στις περιοχές αναφοράς της πρόγνωσης. Οι περιοχές 
αναφοράς είναι οι περιοχές προστασίας και μια επιπλέον ζώνη περιμετρικά αυτών. Ο 
Παρατηρούμενος Δείκτης CDC καθορίζεται από την υψηλότερη τιμή του δείκτη κατά 
τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, η σειρά των οποίων 
αποτελεί και τη μεταξύ τους προτεραιότητα (Τσαγκαλίδης και Φόρης, 1999). 

• Καταγραφή και μέτρηση του μεγέθους χαλαζιού στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων. 
• Έγκυρες αναφορές ζημιών στις καλλιέργειες επιβεβαιωμένες από τους 

γεωπόνους του ΕΛ.Γ.Α. 
• Ανακλαστικότητα των ηχώ radar με την οποία εκφράζεται η ένταση των 

νεφών. 
• Πρότυπα σχήματα ηχώ radar στο PPI (Plan Position Indicator) ή CAPPI 

(Constant Altitude PPI) και RHI (Range Height Indicator) ή VCS (Vertical 
Cross Section) του μετεωρολογικού radar. 

• Ύψος της κορυφής των νεφών μετρημένη με το μετεωρολογικό radar. 
 
Τα μεγέθη χαλαζιού στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων εκφράζονται από τις τιμές του 
χαρακτηριστικού hailsizemm του πίνακα Hail_measure σε κάθε χαλαζόμετρο για 
κάθε ημέρα. Από τα δεδομένα αυτά εξάγεται η μέγιστη διάμετρος χαλαζιού που 
καταγράφηκε σε κάποιο χαλαζόμετρο του δικτύου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Οι 
έγκυρες αναφορές ζημιών στις καλλιέργειες στην περιοχή προστασίας της Κεντρικής 
Μακεδονίας, εκφράζονται από τις τιμές του χαρακτηριστικού hail_a1 του πίνακα 
Hail_reports, οι δυαδικές τιμές του οποίου αποδίδουν την ύπαρξη ή μη χαλαζιού. Η 
ανακλαστικότητα των ηχώ radar και το ύψος της κορυφής των νεφών εκφράζονται 
από τις τιμές των χαρακτηριστικών reflectivity και cloud_top αντίστοιχα του πίνακα 
Storms. Από τα δεδομένα αυτά εξάγεται η μέγιστη ανακλαστικότητα και το μέγιστο 
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ύψος κορυφής νέφους που καταγράφηκαν από το μετεωρολογικό radar κατά τη 
διάρκεια μιας ημέρας. Όσον αφορά τα πρότυπα σχήματα ηχώ που μπορεί να 
εμφανιστούν στις οθόνες απεικόνισης του radar, σχετίζονται με τον τύπο της 
χαλαζοκαταιγίδας που αποδίδεται από το χαρακτηριστικό type του πίνακα Storms. 

Με στόχο τον αντικειμενικό προσδιορισμό του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC 
αναπτύχθηκε ειδική εφαρμογή με το πρόγραμμα Έμπειρων Συστημάτων CLIPS 
(Giarratano, 1998). Η εφαρμογή ακολουθεί πιστά τους ανωτέρω κανόνες και 
ειδικότερα τα κριτήρια και την προτεραιότητά τους, οδηγώντας στον 
αντιπροσωπευτικό Δείκτη CDC της επιχειρησιακής ημέρας μέσω ενός συστήματος 
αλληλεπίδρασης με ερωτήσεις - απαντήσεις προς το χρήστη. Εκτελώντας την 
εφαρμογή αυτή Έμπειρου Συστήματος για τις 169 επιχειρησιακές ημέρες του 
Ε.Π.Χ.Π του έτους 2000, υπολογίστηκαν οι τιμές του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC. 

Συνεπώς, τα δεδομένα προορισμού με τα οποία εκπαιδεύονται οι αλγόριθμοι 
Εξόρυξης Πληροφορίας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μοντέλου κατηγοριοποίησης 
συνίστανται από τις τιμές του καταγεγραμμένου μεγέθους χαλαζιού, της αναφοράς 
ζημιών από χαλάζι, της ανακλαστικότητας radar, της ύπαρξης πρότυπων σχημάτων 
στο radar, του ύψους κορυφής των νεφών και του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC. 

 
 
4.4.3. Μετασχηματισμός δεδομένων 
Κατά τη φάση μετασχηματισμού των δεδομένων οι δύο πρώτες μεταβλητές εισόδου, 
δηλαδή το καταγεγραμμένο μέγεθος του χαλαζιού στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων και η 
αναφορά ζημιών από χαλάζι ενοποιήθηκαν στη μεταβλητή Hailsr με τιμές που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.25. 

 
Πίνακας 4.25: Τιμές της μεταβλητής εισόδου Hailsr. 

Τιμή Περιγραφή 

0 Μη ύπαρξη χαλαζιού στο έδαφος 

1 Χαλάζι στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων κατηγορίας μεγέθους 1 

2 Χαλάζι στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων κατηγορίας μεγέθους 2 

3 Χαλάζι στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων κατηγορίας μεγέθους 3 

4 Χαλάζι στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων κατηγορίας μεγέθους 4 

5 Χαλάζι στο Δίκτυο Χαλαζομέτρων κατηγορίας μεγέθους 5 

6 Μη ύπαρξη χαλαζιού στο Δίκτυο, αλλά έγκυρη αναφορά εκτός Δικτύου 

 
Η ανακλαστικότητα των ηχώ μετεωρολογικού radar εκφράζεται από τη μεταβλητή 
Reflectivity με τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.26. 

 
Πίνακας 4.26: Τιμές της μεταβλητής εισόδου Reflectivity. 

Τιμή Περιγραφή 

-3 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας -3 

-2 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας -2 

-1 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας -1 

0 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας 0 
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Τιμή Περιγραφή 

1 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας 1 

2 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας 2 

3 Ανακλαστικότητα ηχώ radar κατηγορίας 3 

 
Τα Πρότυπα σχήματα ηχώ radar εκφράζονται από τη μεταβλητή Ppirhi με τιμές που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.27. Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει τις τιμές +3, 
+4 και +5 του Δείκτη CDC και γι’ αυτό η μεταβλητή Ppirhi εξαλείφθηκε από την 
ανάλυση. 

 
Πίνακας 4.27: Τιμές της μεταβλητής εισόδου Ppirhi. 
Τιμή Περιγραφή 

3 Πρότυπα σχήματα ηχώ radar κατηγορίας 3. 

4 Πρότυπα σχήματα ηχώ radar κατηγορίας 4. 

5 Πρότυπα σχήματα ηχώ radar κατηγορίας 5. 

 

Το Ύψος της κορυφής των νεφών εκφράζεται από τη μεταβλητή Cloud_top με τιμές 
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.28. 

 
Πίνακας 4.28: Τιμές της μεταβλητής εισόδου Cloud_top. 

Τιμή Περιγραφή 

-3 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας -3. 

-2 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας -2. 

-1 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας -1. 

0 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας 0. 

1 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας 1. 

2 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας 2. 

3 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας 3. 

4 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας 4. 

5 Ύψος κορυφής των νεφών κατηγορίας 5. 

 
 
4.4.4. Εφαρμογή τεχνικής Εξόρυξης Πληροφορίας - Αξιολόγηση 
Ο αλγόριθμος Δέντρου Απόφασης C4.5 εφαρμόζεται στο ανωτέρω σύνολο 
δεδομένων για την κατηγοριοποίηση του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο ο αλγόριθμος C4.5 αναπτύσσει ένα 
δέντρο διαχωρίζοντας τα στιγμιότυπα σε κάθε κόμβο σύμφωνα με την έννοια του 
Κέρδους Πληροφορίας και το αντίστοιχο μέτρο είναι η Εντροπία ή Πληροφορία. Το 
περιβάλλον Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA (Witten and Frank, 2005) 
χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή του αλγόριθμου C4.5. Επίσης, η μέθοδος της 
Σταυρωτής Επικύρωσης 10-αναδιπλώσεων (Cross Validation 10-fold) επιλέχθηκε ως 
μέθοδος επιλογής του συνόλου δεδομένων εκμάθησης και ελέγχου. Ακόμη, 



59 
 

επιλέχθηκαν οι μέθοδοι μη-πριονισμού (unpruned) του παραγόμενου δέντρου 
απόφασης και της διόρθωσης Laplace. 

 
Πίνακας 4.29: Πίνακας Ενδεχομένων των κλάσεων της μεταβλητής εξόδου CDC 
Κλάση 

CDC 

Κατηγοριοποίηση ως 

-3 -2 -1 0 1 2 Recall 

-3 92 1 0 0 0 0 0.989 

-2 0 4 0 0 0 0 1 

-1 0 0 11 0 0 0 1 

0 0 0 0 42 0 1 0.977 

1 0 0 0 2 10 1 0.769 

2 0 0 0 1 1 3 0.6 

Precision 1 0.8 1 0.933 0.909 0.6  
 

Ο Πίνακας  4.29 των Ενδεχομένων (Confusion Matrix) του αλγόριθμου C4.5 
παρουσιάζει τον αριθμό των στιγμιότυπων κάθε κλάσης τα οποία αποδίδονται σε 
κάθε κλάση, όπως επίσης και των τιμών των μετρικών αξιολόγησης Precision και 
Recall. Η μετρική αξιολόγησης Recall εκφράζει το λόγο των στιγμιότυπων που 
σωστά τοποθετήθηκαν σε μια κλάση προς το σύνολο των στιγμιότυπων που ανήκουν 
σε αυτή την κλάση και η Precision εκφράζει το λόγο των στιγμιότυπων που σωστά 
τοποθετήθηκαν σε μια κλάση προς το σύνολο των στιγμιότυπων που τοποθετήθηκαν 
(σωστά ή λανθασμένα) σε αυτή την κλάση. Παρατηρούμε ότι το μοντέλο έχει υψηλή 
ικανότητα κατηγοριοποίησης των κλάσεων -3, -2, -1 και 0 του Παρατηρούμενου 
Δείκτη CDC και σχετικά χαμηλότερη των κλάσεων 1 και 2. Επίσης, η ακρίβεια των 
κατηγοριοποιήσεων μπορεί να θεωρηθεί υψηλή για όλες τις κλάσεις εκτός της 
κλάσης 2. 

 

 
Εικόνα 4.2: Δέντρο Απόφασης δημιουργημένο με τον αλγόριθμο C4.5 
 
Στην ανωτέρω Εικόνα 4.2 παρουσιάζεται το Δέντρο Απόφασης που παρήχθη με τον 
αλγόριθμο C4.5, το οποίο έχει μικρό βάθος λόγω του μικρού αριθμού των 
μεταβλητών εισόδου. Παρ’ όλα αυτά οι μεταβλητές αυτές είναι ικανές για τον 
προσδιορισμό του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC. Η μεταβλητή Reflectivity εκφράζει 
την ένταση των νεφικών συστημάτων που αναγνωρίζονται από το μετεωρολογικό 
radar και συνεπώς έχει την ικανότητα να κατηγοριοποιεί τον Παρατηρούμενο Δείκτη 
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CDC σε όλο το φάσμα των κλάσεων. Επίσης, σχετίζεται με τη μεταβλητή εισόδου 
Cloud_top, η οποία για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει στο Δέντρο Απόφασης. Τέλος, η 
μεταβλητή Hailsr, η οποία προέρχεται από το συνδυασμό των μετρήσεων χαλαζιού 
στο δίκτυο χαλαζομέτρων και των έγκυρων αναφορών χαλαζιού, συνδυάζεται με τη 
μεταβλητή Reflectivity για την κατηγοριοποίηση των κλάσεων 0, 1 και 2 που 
αντιστοιχούν στις καταιγίδες και στις χαλαζοκαταιγίδες.   

 
 
4.4.5. Συμπεράσματα - Δράσεις 
Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή ενός μοντέλου για τον 
προσδιορισμό του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC από επιχειρησιακές μεταβλητές του 
Ε.Π.Χ.Π. Η εκτέλεση της εφαρμογής του Έμπειρου Συστήματος είναι ακριβής αλλά 
χρονοβόρος και επίπονη με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλη για σχετικά 
περιορισμένο αριθμό επιχειρησιακών ημερών. Αντίθετα ένα μοντέλο 
κατηγοριοποίησης μπορεί σε ασήμαντο πρακτικά χρόνο να χειριστεί μεγάλα σύνολα 
δεδομένων, δηλαδή πολλών επιχειρησιακών ετών.   

Επίσης, ο Παρατηρούμενος Δείκτης CDC συγκρινόμενος με τον Προγνωστικό οδηγεί 
στην αξιολόγηση της πρόγνωσης, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα δεδομένα 
συμβάλλοντας σε μελέτες και στην έρευνα που σχετίζεται με τη βελτίωση της 
εφαρμογής του Ε.Π.Χ.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
5.1 Προτεινόμενη διαδικασία Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις 
Δεδομένων 
 
Η διαδικασία της Ανακάλυψης Γνώσης ή Εξόρυξης Πληροφορίας από Βάσεις 
Δεδομένων (KDD) στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή 
ερευνητικού έργου.  

 

 
Εικόνα 5.1: Διεξαγωγή ερευνητικού έργου σύμφωνα με το τροποποιημένο μοντέλο CRISP-
DM. 
 
Αρχικά, μετά την εξέταση μετεωρολογικών βάσεων δεδομένων επιλέγεται ένα 
μεγάλο σχετικά σύνολο δεδομένων, το μέγεθος του οποίου βοηθά στη σχεδιαζόμενη 
έρευνα και επιπλέον μπορεί να θεωρηθεί άρτιο και αξιόπιστο. Αμέσως μετά 
διατυπώνεται ένα πρόβλημα, στο οποίο μπορεί να δοθεί λύση με εφαρμογή τεχνικών 
Εξόρυξης Πληροφορίας (Data Mining). Στη συνέχεια, στα πλαίσια της έρευνας 
διατυπώνονται διαφορετικά σενάρια και στρατηγικές επιλογής ή μετασχηματισμού 
των δεδομένων με κατεύθυνση την εξέταση θεμάτων που δύνανται να επηρεάσουν 
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την απόδοση των τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας. Στο στάδιο προετοιμασίας των 
δεδομένων υλοποιούνται τα σενάρια και οι στρατηγικές με την επιλογή ενός σχετικά 
μεγάλου αριθμού τυχαίων δειγμάτων δεδομένων. Το καθένα από αυτά τα δείγματα 
αποτελεί την είσοδο σε διαφορετικές τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η γενίκευση των συμπερασμάτων. Μετά το στάδιο της αξιολόγησης, 
ακολουθεί η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων και στρατηγικών 
αναδεικνύοντας την επίδρασή τους στην απόδοση κάθε χρησιμοποιούμενης τεχνικής 
Εξόρυξης Πληροφορίας. 

Το μοντέλο CRISP-DM (Chapman et al., 2000) που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 2, έχει 
τροποποιηθεί κατάλληλα, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 5.1. Ειδικότερα, μετά το 
στάδιο Κατανόησης των Δεδομένων με τη διατύπωση ενός προβλήματος ή μιας 
υπόθεσης, προστίθεται το στάδιο Διατύπωσης Σεναρίων και Στρατηγικών επιλογής ή 
μετασχηματισμού των δεδομένων. Ακόμη, στο επόμενο στάδιο Προετοιμασίας των 
Δεδομένων τονίζεται η Επιλογή τυχαίων δειγμάτων δεδομένων, ενώ μετά το στάδιο 
της Αξιολόγησης προστίθεται το στάδιο Σύγκρισης των προτεινόμενων σεναρίων και 
στρατηγικών. Τέλος, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μετά το στάδιο Σύγκρισης 
των προτεινόμενων σεναρίων και στρατηγικών με τη Διατύπωση νέων Σεναρίων και 
Στρατηγικών επιλογής ή μετασχηματισμού των δεδομένων. 

 
 
5.2 Σύνολο δεδομένων 
 
Το σύνολο δεδομένων ERA-40 του ECMWF και των Παρατηρήσεων Υετού του 
μετεωρολογικού σταθμού Μίκρας Θεσσαλονίκης της ΕΜΥ χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης με την οποία 
υλοποιείται η διεξαγωγή ερευνητικού έργου. Αυτό το σύνολο δεδομένων μπορεί να 
θεωρηθεί άρτιο και αξιόπιστο, ενώ το μεγάλο σχετικά μέγεθός του βοηθά στη 
σχεδίαση και διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών. Τα δύο ανωτέρω υποσύνολα 
δεδομένων μετά την κατάλληλη επεξεργασία αποθηκεύονται στους πίνακες 
ERA40_LEVELS, ERA40_MSL και MET_OBSERVATIONS της βάσης δεδομένων. 
Από τους πίνακες αυτούς εξάγονται δεδομένα με τη δημιουργία Όψεων (Views) της 
βάσης δεδομένων, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία και μετασχηματισμούς 
παράγουν τα δεδομένα προορισμού. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά προορισμού 
αποτελούν το αρχικό σύνολο δεδομένων από το οποίο με την κατάλληλη 
δειγματοληψία παράγονται τα δεδομένα εισόδου σε διαφορετικούς αλγόριθμους 
Εξόρυξης Πληροφορίας. Στο επόμενο Κεφάλαιο 6 γίνεται λεπτομερέστερη αναφορά 
στο ανωτέρω σύνολο δεδομένων, στην επεξεργασία και το μετασχηματισμό τους. 

 
 
5.3 Αντικείμενο της εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης 
 
Το αντικείμενο της εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων (KDD) 
είναι η δημιουργία ενός ή περισσότερων μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας (Data 
Mining) για τον προσδιορισμό της καταγραφής ή μη υετού στο έδαφος (κλάση ή 
εξαρτημένη μεταβλητή), στο μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης κατά τη 
χρονική περίοδο αναφοράς μιας κύριας συνοπτικής ώρας (00, 06, 12 και 18UTC). Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές, οι τιμές των 
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μεταβλητών των δεδομένων ERA-40, του πλησιέστερου προς το σταθμό της Μίκρας 
κόμβο του πλέγματος, στην αντίστοιχη κύρια συνοπτική ώρα.   

Σημειώνεται ότι ο κόμβος του πλέγματος των δεδομένων ERA-40 με συντεταγμένες 
γεωγραφικού πλάτους 400Β και μήκους 22.50Α, είναι ο πλησιέστερος στο 
Μετεωρολογικό Σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει συντεταγμένες 
γεωγραφικού πλάτους 40.520Β και μήκους 22.970Α αντίστοιχα. 

Η ανωτέρω διατύπωση του εξεταζόμενου θέματος, στο πεδίο της Εξόρυξης 
Πληροφορίας (Data Mining), αφορά μια περίπτωση Καθοδηγούμενης Εκμάθησης και 
μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Με παρόμοιο τρόπο 
λειτουργεί επιχειρησιακά και ο μετεωρολόγος προγνώστης κατά τη διαδικασία 
έκδοσης της πρόγνωσης καιρού σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 

 
 
5.4 Μετεωρολογία - Μέθοδοι πρόγνωσης καιρού 
 
Η απαίτηση μετεωρολογικών μελετών προέρχεται από την επιθυμία και 
αναγκαιότητα πρόγνωσης των αλλαγών του καιρού. Το θέμα της πρόγνωσης μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με την καταγραφή της κατάστασης της ατμόσφαιρας σε μια 
δεδομένη χρονική στιγμή και στη συνέχεια με την εφαρμογή των φυσικών νόμων που 
διέπουν τις αλλαγές αυτής της κατάστασης. Στην πράξη, παρατηρούνται κάποιες 
δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλή. Παρά το 
γεγονός ότι η επιστήμη και τα τεχνολογικά μέσα έχουν προχωρήσει σημαντικά στον 
τομέα των παρατηρήσεων των μετεωρολογικών μεγεθών με τα οποία περιγράφεται η 
κατάσταση της ατμόσφαιρας, εν τούτοις η πυκνότητα αυτών των παρατηρήσεων 
περιορίζεται πάνω από τη ξηρά και κυρίως σε εδάφη χωρών με οικονομική ανάπτυξη. 
Οι μετρήσεις πάνω από τις θάλασσες και τους ωκεανούς που ως γνωστό καλύπτουν 
το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της γης, είναι ελάχιστες και ακόμη οι 
παρατηρήσεις από τους δορυφόρους με τη δυνατότητα κάλυψης που διαθέτουν δεν 
έχουν μέχρι σήμερα καταφέρει να αντικαταστήσουν με επιτυχία τις μετρήσεις από το 
έδαφος. Μια άλλη δυσκολία προκύπτει από την πολυπλοκότητα των μαθηματικών 
εξισώσεων, οι οποίες εκφράζουν τους φυσικούς νόμους με τους οποίους 
περιγράφονται οι αλλαγές της κατάστασης της ατμόσφαιρας. (Ζιακόπουλος, 2009; 
Lutgens and Tarbuck, 2006; Ahrens, 2000). 

Παρά τις βασικές αυτές δυσκολίες γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την 
πρόγνωση του καιρού, οι οποίες βασίζονται σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, την 
αντικειμενική και την υποκειμενική. 

Σύμφωνα με την αντικειμενική προσέγγιση οι εξισώσεις, οι οποίες εκφράζουν τους 
φυσικούς νόμους που διέπουν τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα, διαμορφώνονται και 
λύνονται με τη μέγιστη σήμερα δυνατή ακρίβεια, παρά τη χρήση επεξεργαστικά 
ισχυρών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρόγνωση των μετεωρολογικών στοιχείων 
γίνεται με αυτή τη διαδικασία που αποτελεί την αριθμητική πρόγνωση καιρού και 
περιλαμβάνει τη χρήση τρισδιάστατου πλέγματος σημείων για την εισαγωγή των 
αρχικών δεδομένων και στη συνέχεια την επίλυση των εξισώσεων. Καθώς υπάρχει 
αντικειμενική δυσκολία να γίνει παραμετροποίηση όλων των φυσικών διεργασιών 
που λαμβάνουν χώρα στην πραγματική ατμόσφαιρα και των λεπτομερειών της 
ορογραφίας και της φύσης του εδάφους, οι εξισώσεις αποτελούν μια προσέγγιση της 
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κατάστασης του εξεταζόμενου συστήματος, η δε επίλυσή τους δεν είναι αναλυτική, 
αλλά προσεγγιστική αριθμητική λύση.   

Η υποκειμενική προσέγγιση αφορά την προσπάθεια του μετεωρολόγου να προγνώσει 
τις αλλαγές του καιρού που βασίζεται στη γενική θεωρητική γνώση του αντικειμένου 
και στην πρακτική εμπειρία από το παρελθόν, των κανονικών ή αναμενόμενων 
εξελίξεων των καιρικών συνθηκών. Οι καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας ενός 
επιχειρησιακού μετεωρολόγου - προγνώστη να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο, 
καθιστούν δύσκολη την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται 
στις προβλέψεις. Σημειώνεται ότι με την έκφραση ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο 
που χρησιμοποιείται στη μετεωρολογία, νοείται η διατύπωση της αυριανής για 
παράδειγμα πρόγνωσης του καιρού, πριν από την αυριανή ημέρα. Συνήθως, η 
εργασία του βασίζεται στην ποιοτική εκτίμηση διαφόρων στοιχείων που περιγράφουν 
την εξεταζόμενη κατάσταση με θεωρητικό και εμπειρικό τρόπο. Από τη μελέτη και 
την εμπειρία ενός μεγάλου αριθμού μετεωρολογικών καταστάσεων και των 
αντίστοιχων καιρικών φαινομένων σε μια περιοχή, καταγράφονται οι ενδείξεις του 
τρόπου με τον οποίο ο καιρός θα εξελιχθεί σε κάποιες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτή 
η διαδικασία που χρησιμοποιείται γενικότερα από τον άνθρωπο στην καθημερινή του 
ζωή δεν λύνει τα προβλήματα της μετεωρολογίας, παρά μόνο ενδεικτικά προτείνει 
πιθανές λύσεις.  

Εξετάζοντας συνεχόμενους μετεωρολογικούς χάρτες για κάποιο χρονικό διάστημα 
παρατηρείται ότι ο καιρός δεν αλλάζει με ένα τελείως τυχαίο τρόπο και για το λόγο 
αυτό είναι δυνατή η πρόγνωσή του. Οι μετεωρολογικοί χάρτες περιλαμβάνουν ένα 
γεωγραφικό χάρτη πάνω στον οποίο αναπαριστώνται ισοπληθείς καμπύλες είτε στη 
μέση στάθμη θαλάσσης (χάρτης επιφάνειας) είτε σε διάφορα σταθερά επίπεδα πίεσης 
της τροπόσφαιρας (χάρτης 500hPa, 850hPa κ.ά.). Κάθε οικογένεια ισοπληθών 
καμπυλών αφορά και μια μετεωρολογική παράμετρο (βαρομετρική πίεση, 
θερμοκρασία, γεωδυναμικό ύψος κ.ά) που σχηματίζεται ενώνοντας ίσες τιμές της 
συγκεκριμένης παραμέτρου από σημειακές παρατηρήσεις. Οι μετεωρολογικοί αυτοί 
χάρτες μπορεί να είναι είτε αναλύσεις με παρατηρούμενες μετρήσεις είτε 
προγνωστικοί με τις προγνωστικές τιμές των παραμέτρων σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή στο μέλλον. Οι προγνωστικές αυτές τιμές αποτελούν την έξοδο των 
μετεωρολογικών μοντέλων της αριθμητικής πρόγνωσης καιρού. 

Μια πολύ χρήσιμη τεχνική που εφαρμόζεται στην πρόγνωση, είναι η πρόβλεψη της 
κίνησης του παρατηρούμενου πραγματικού καιρού, σύμφωνα με την τάση επέκτασής 
του από το πρόσφατο παρελθόν προς το εγγύς μέλλον (extrapolating). Από την 
εξέταση συνεχόμενων χρονικά μετεωρολογικών χαρτών μπορούν να διαφανούν οι 
ταχύτητες και οι επιταχύνσεις βασικών στοιχείων, όπως κέντρα πίεσης, μέτωπα 
καιρού αυλώνες (troughs) κ.ά. Η κίνηση αυτών των στοιχείων μπορεί να επεκταθεί 
στο μέλλον θεωρώντας ότι οι αλλαγές θα γίνουν με παρόμοιο τρόπο και αυτό 
χρησιμοποιείται μόνο για μικρού χρόνου προγνώσεις, όπως για παράδειγμα των 
δώδεκα (12) ωρών.  

Ο μετεωρολόγος έχοντας στη διάθεσή του, τους προγνωστικούς χάρτες των μοντέλων 
της αριθμητικής πρόγνωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα των 
έξι (6) ωρών που αφορούν τη χρονική περίοδο από σήμερα μέχρι και μια εβδομάδα 
στο μέλλον, έχει τη δυνατότητα πέραν της τάσης επέκτασης (extrapolation) να 
χρησιμοποιήσει και τη μέθοδο της παρεμβολής (interpolation) και να συγκρίνει, όπως 
και να ρυθμίσει την πρόγνωσή του με τους προγνωστικούς μετεωρολογικούς χάρτες. 
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Μια μέθοδος πρόγνωσης μελλοντικών καιρικών συνθηκών που ακολουθούν 
συγκεκριμένες μετεωρολογικές καταστάσεις είναι αυτή η οποία συνίσταται στην 
έρευνα παρόμοιων ή ανάλογων καταστάσεων στο παρελθόν και στο αποτέλεσμα το 
οποίο είχαν. Ουσιαστικά, το κύριο μέρος της πρακτικής εμπειρίας του επιχειρησιακού 
μετεωρολόγου – προγνώστη συνίσταται ακριβώς σε αυτό. Αυτή είναι και η 
περίπτωση της επαγωγικής καθοδηγούμενης εκμάθησης εννοιών, η οποία ως θέμα 
κατηγοριοποίησης, αποτελεί το αντικείμενο της προτεινόμενης εφαρμογής 
Ανακάλυψης Γνώσης σε Μετεωρολογικές Βάσεις Δεδομένων και διατυπώνεται στην 
παραπάνω παράγραφο. 

Επίσης, η κλιματολογία που είναι η μελέτη των καιρικών συνθηκών οι οποίες 
επικρατούν συνήθως σε μια περιοχή για μια χρονική περίοδο, λαμβάνεται υπόψη από 
το μετεωρολόγο στην πρόγνωση, εξετάζοντας τη δυνατότητα απόκλισης των τιμών 
των καιρικών στοιχείων από τις μέσες και ακραίες κανονικές τιμές. Κανονικές 
θεωρούνται οι τιμές ενός καιρικού στοιχείου, όπως για παράδειγμα η απόλυτη 
ελάχιστη θερμοκρασία, μέση ελάχιστη, μέση, μέση μέγιστη και απόλυτη μέγιστη, του 
μηνός Φεβρουαρίου σε μια περιοχή που προκύπτουν από μια σειρά παρατηρήσεων 
που φθάνει τουλάχιστον τα τριάντα χρόνια. 

Τέλος, καθώς τα καιρικά φαινόμενα εξαρτώνται από τα τοπικά χαρακτηριστικά μιας 
περιοχής, ο προγνώστης που καλείται να εκτελέσει προγνώσεις για μια περιοχή, 
ενημερώνεται τόσο για τη μορφολογία της περιοχής όσο για τις επικρατούσες τιμές 
των καιρικών στοιχείων εξετάζοντας τις ιδιομορφίες της περιοχής. (Lutgens and 
Tarbuck, 2006; Ahrens, 2000). 
 
 
5.5 Διατύπωση σεναρίων και στρατηγικών επιλογής ή 
μετασχηματισμού των δεδομένων 
 
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου διατυπώνονται διαφορετικά σενάρια και 
στρατηγικές επιλογής ή μετασχηματισμού των δεδομένων με κατεύθυνση την 
εξέταση θεμάτων που δύνανται να επηρεάσουν την απόδοση των τεχνικών Εξόρυξης 
Πληροφορίας. Συγκεκριμένα: 

1. Μελέτη της επίδρασης του μεγέθους του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης 
στην απόδοση διαφόρων αλγορίθμων Εξόρυξης Πληροφορίας και ιδιαίτερα η 
διαπίστωση της ύπαρξης ενός ελαχίστου μεγέθους και ο προσδιορισμός της 
τιμής του με την οποία είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση ενός 
αλγορίθμου. Ακόμη, η εξέταση δύο διαφορετικών σεναρίων σχηματισμού των 
δεδομένων εκπαίδευσης με την επιλογή τυχαίων στιγμιότυπων ή την επιλογή 
όλων των στιγμιότυπων τυχαία επιλεγόμενων ετών. 

2. Εξέταση τριών διαφορετικών σεναρίων που σχετίζονται με το 
μετασχηματισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών ή χαρακτηριστικών εισόδου. 
Συγκεκριμένα, στο πρώτο σύνολο δεδομένων εισόδου χρησιμοποιούνται οι 
τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο 
σύνολο δεδομένων προορισμού. Στο δεύτερο σενάριο, το σύνολο δεδομένων 
εισόδου αποτελείται από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές των τιμών των 
ανεξάρτητων μεταβλητών κάθε κύριας συνοπτικής ώρας. Ενώ στο τρίτο 
σενάριο, το σύνολο δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις τιμές των 
ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο σύνολο 
δεδομένων προορισμού και επιπλέον από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές 
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των τιμών των μεταβλητών κάθε κύριας συνοπτικής ώρας που σχετίζονται με 
τα στοιχεία ανέμου. Τέλος, τα τρία αυτά σενάρια εξετάζονται τόσο για τη 
φυσική κατανομή των δεδομένων υετού (κλάση ή εξαρτημένη μεταβλητή), 
όσο για την ισόρροπη κατανομή τους. 

3. Αντιμετώπιση του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης, στην περίπτωση του 
οποίου εμπίπτει η κλάση υετού του χρησιμοποιούμενου συνόλου δεδομένων 
με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών Επαναληπτικής Δειγματοληψίας, τόσο 
από τη βιβλιογραφία όσο νέων προτεινόμενων που βασίζονται στην εμπειρία 
στο πεδίο των μετεωρολογικών δεδομένων. 

 
 
5.6 Προετοιμασία δεδομένων – Επιλογή τυχαίων δειγμάτων 
 
Στο στάδιο προετοιμασίας των δεδομένων υλοποιούνται τα σενάρια και οι 
στρατηγικές με την επιλογή ενός σχετικά μεγάλου αριθμού (εκατό ή περισσότερων) 
τυχαίων δειγμάτων δεδομένων. Το καθένα από αυτά τα δείγματα αποτελεί την είσοδο 
σε διαφορετικές τεχνικές Εξόρυξης Πληροφορίας, ώστε να εξασφαλιστεί η γενίκευση 
των συμπερασμάτων. Η δυνατότητα επιλογής μεγάλου αριθμού τυχαίων δειγμάτων 
δεδομένων εξασφαλίζεται καθώς το σύνολο δεδομένων προορισμού είναι αρκετά 
μεγάλο σε σχέση με το αποτέλεσμα της μελέτης προσδιορισμού του ελαχίστου 
μεγέθους του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης στους εξεταζόμενους αλγόριθμους 
Εξόρυξης Πληροφορίας. 

Το περιβάλλον λογισμικού WEKA συνδέεται με το RDBMS Oracle, όπου είναι 
εγκατεστημένη η Βάση Δεδομένων για τη λήψη του συνόλου δεδομένων προορισμού. 
Από το σύνολο αυτό, στο περιβάλλον Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA, επιλέγονται τα 
τυχαία δείγματα, τα οποία εισάγονται στους αλγόριθμους κατηγοριοποίησης.   

 

 

5.7 Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας - Μοντελοποίηση 
 
Ο προσδιορισμός της καταγραφής ή μη υετού (τιμές ‘yes’ ή ‘no’ αντίστοιχα) στο 
μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης από τις τιμές των μεταβλητών των 
δεδομένων ERA-40, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ένα πρόβλημα 
κατηγοριοποίησης. Οι αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας που εφαρμόζονται για την 
ανάπτυξη μοντέλων κατηγοριοποίησης, είναι οι κάτωθι: 

• Ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης χωρίς πριονισμό του Δέντρου και χρήση του 
εκτιμητή Laplace. 

• Ο k-Πλησιέστερος Γείτονας (k-Nearest Neighbor) με k=5 και χρήση της 
Ευκλείδειας απόστασης. 

• Το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση 
(Multilayer Perceptron neural network with back-propagation). 

• Ο Naïve Bayesian 

• Ο RIPPER 
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Σημειώνεται ότι οι τελευταίοι τρεις αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις του λογισμικού WEKA. 

Τέλος, σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι σκοπός της παρούσας 
διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης της επεξεργασίας και του μετασχηματισμού 
των δεδομένων εισόδου στην απόδοση διαφορετικών αλγόριθμων Εξόρυξης 
Πληροφορίας και συγκεκριμένα στους ανωτέρω πέντε, καθένας εκ των οποίων 
εκφράζει και μια διαφορετική κατηγορία κατηγοριοποιητή.  

 
 
5.8 Αξιολόγηση μοντέλων – Σύγκριση σεναρίων και στρατηγικών 
 
Η μετρική αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η Περιοχή Κάτω από την ROC 
Καμπύλη (Area Under the ROC Curve) ή απλά AUC. Τα δισδιάστατα ROC, Receiver 
Operating Characteristics, γραφήματα (Fawcett, 2003) έχουν στον άξονα Y τον 
Αληθή Θετικό Ρυθμό (True Positive Rate, TPR) και στον άξονα X τον Ψευδή Θετικό 
Ρυθμό (False Positive Rate, FPR). O Αληθής Θετικός Ρυθμός (TPR) εκφράζει το 
εκατοστιαίο ποσοστό των θετικών περιπτώσεων (τιμή ‘yes’ του υετού) που σωστά 
κατηγοριοποιήθηκαν στη θετική κλάση (τιμή ‘yes’ του υετού), ενώ ο Ψευδής Θετικός 
Ρυθμός (FPR) εκφράζει το εκατοστιαίο ποσοστό των αρνητικών περιπτώσεων (τιμή 
‘no’ του υετού) που λανθασμένα κατηγοριοποιήθηκαν στη θετική κλάση. Το ROC 
γράφημα απεικονίζει τη σχετική αντιστάθμιση μεταξύ του οφέλους (αληθείς θετικές 
περιπτώσεις) και του κόστους (ψευδείς θετικές περιπτώσεις). Η μετρική AUC στο 
δισδιάστατο ROC γράφημα είναι το εμβαδό που περικλείεται από την ROC καμπύλη 
και τον άξονα X (FPR) και μετρά την απόδοση του αλγόριθμου ως ένας αδιάστατος 
πραγματικός αριθμός. Η μέγιστη τιμή της μετρικής AUC είναι 1 (100%), όταν ο TPR 
είναι ίσος με 1 (100%) και ο FPR είναι ίσος με μηδέν. Αντίθετα, η ελάχιστη τιμή είναι 
ίση με μηδέν όταν ο TPR είναι ίσος με μηδέν και ο FPR είναι ίσος με 1 (100%).    
Η μετρική AUC είναι μια αξιόπιστη μέτρηση που εκφράζει τη γενική απόδοση ενός 
κατηγοριοποιητή και τη σύγκρισή της με την απόδοση ενός άλλου, ιδιαίτερα όσον 
αφορά σύνολα δεδομένων Ασύμμετρης Κλάσης, όπως το εξεταζόμενο σύνολο. 
(Weiss, 2003; Weiss, 2004; Batista et al., 2004;) 

Μετά το στάδιο της αξιολόγησης, ακολουθεί η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών 
σεναρίων και στρατηγικών αναδεικνύοντας την επίδρασή τους στην απόδοση κάθε 
χρησιμοποιούμενης τεχνικής Εξόρυξης Πληροφορίας. Η σύγκριση αυτή ανάγεται σε  
ένα ζήτημα ανάλυσης των διαφορών διαφορετικών ομάδων που προκύπτουν από το 
συνδυασμό σεναρίων ή στρατηγικών και αλγορίθμων και αφορούν μία εξαρτημένη 
μεταβλητή, τη μετρική AUC. Η ανάλυση αυτή των διαφορών των ομάδων, οι οποίες 
στην παρούσα περίπτωση είναι πολύ περισσότερες σε πλήθος από δύο, θα μπορούσε 
να προσεγγιστεί με την Ανάλυση της Διακύμανσης, Analysis of Variance ή ANOVA 
(Hair et al., 2006). Εν τούτοις, καθώς οι εκτελέσεις κάθε αλγόριθμου για κάθε 
εξεταζόμενο σενάριο ή στρατηγική επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 100 φορές 
επιλέγοντας αντίστοιχο αριθμό τυχαίων δειγμάτων συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης, 
η χρήση αντίστοιχων Θηκογραμμάτων δίνει τη δυνατότητα με τη γραφική 
απεικόνιση, της εξέτασης των διαφορών και της εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απλότητα της δεύτερης επιλογής των Θηκογραμμάτων 
υιοθετείται τελικά για την επιδιωκόμενη σύγκριση έναντι της πολύπλοκης Ανάλυσης 
της Διακύμανσης. 
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Κάθε Θηκόγραμμα αντιπροσωπεύει τις τιμές τουλάχιστον 100 ανεξάρτητων 
παρατηρήσεων της μετρικής AUC ενός αλγορίθμου και ενός σεναρίου ή στρατηγικής, 
όπως αυτά παρουσιάζονται στα παρακάτω Κεφάλαια 7, 8 και 9.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
 
 
 
6.1 Δεδομένα υετού μετεωρολογικού σταθμού - Επεξεργασία και 
μετασχηματισμός 
 
Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Μίκρας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) είναι εγκατεστημένος στο Αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει 
συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους 40.520Β και μήκους 22.970Α σε υψόμετρο 4m 
από την επιφάνεια θαλάσσης. Αποστολή του σταθμού είναι η εκτέλεση 
μετεωρολογικών παρατηρήσεων Εδάφους και Ανώτερης Ατμόσφαιρας. Στην 
παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα καιρού του σταθμού, τα οποία 
εξήχθησαν από τις αναφορές των κύριων συνοπτικών παρατηρήσεων 00, 06, 12 και 
18UTC κάθε ημέρας κατά την περίοδο 1/1/1960 – 31/12/2001 (42 χρόνια). Στο 
περιβάλλον του RDBMS Oracle αναπτύχθηκαν διαδικασίες και συναρτήσεις PL/SQL 
για την επεξεργασία των αρχικών δεδομένων και τη μετατροπή τους σε ενδιάμεσα 
δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στον πίνακα MET_OBSERVATIONS και στη 
συνέχεια εξαγωγή τους με Όψεις (Views) ως δεδομένα προορισμού σε αλγορίθμους 
Εξόρυξης Πληροφορίας. Ειδικότερα, αποδόθηκαν τιμές στα χαρακτηριστικά παρών 
καιρός Wx και παρελθόν καιρός Past_wx του πίνακα MET_OBSERVATIONS.  

Παρών καιρός είναι ο χαρακτηρισμός των καιρικών φαινομένων (βροχή, χιόνι κλπ.) 
στο σταθμό κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου ακριβώς πριν την κύρια 
συνοπτική ώρα, ενώ ο παρελθών καιρός αναφέρεται στο χρονικό διάστημα των 5 
ωρών και 50 λεπτά από την προηγούμενη κύρια συνοπτική ώρα μέχρι τη χρονική 
στιγμή 10 λεπτά πριν την κύρια συνοπτική ώρα αναφοράς. Στην απόδοση μιας τιμής 
για τα καιρικά φαινόμενα, στην περίπτωση κατά την οποία συμβαίνουν δύο ή 
περισσότερα φαινόμενα στη χρονική περίοδο αναφοράς του παρόντα και του 
παρελθόντα καιρού αντίστοιχα της κύριας συνοπτικής ώρας, έγινε αρχικά 
ομαδοποίησή τους σε 5 κλάσεις και στη συνέχεια ορίστηκε η μεταξύ των κλάσεων 
προτεραιότητα. Η βροχή και οι ψεκάδες ομαδοποιήθηκαν στην κλάση της βροχής, το 
χιόνι και το χιονόλυτο ή χιονόβρεχο στην κλάση του χιονιού, η καταιγίδα στο σταθμό 
στην κλάση της καταιγίδας, η ομίχλη στην κλάση της ομίχλης και όλα τα υπόλοιπα 
φαινόμενα (δρόσος, πάχνη, αχλύδα κ.ά) συμπεριλαμβανομένης της μη ύπαρξης 
φαινομένων στην κλάση των μη σημαντικών φαινομένων καιρού. Όσον αφορά την 
προτεραιότητα, η κατάταξη των κλάσεων από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη είναι 
το χιόνι ή η καταιγίδα, η βροχή, η ομίχλη και τελευταία τα μη σημαντικά φαινόμενα. 
Σημειώνεται ότι οι κλάσεις χιόνι και καταιγίδα δεν εμφανίστηκαν μαζί στη χρονική 
περίοδο αναφοράς της κύριας συνοπτικής ώρας. Με βάση τα ανωτέρω αποδόθηκε μια 
τιμή στα χαρακτηριστικά παρόντα καιρού Wx και παρελθόντα καιρού Past_wx του 
πίνακα MET_OBSERVATIONS για καθεμιά κύρια συνοπτική ώρα. 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η Όψη (View) PREC_TSL της βάσης Δεδομένων από 
τον πίνακα MET_OBSERVATIONS, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτοποίησης 
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της κύριας συνοπτικής ώρας num, το φαινόμενο καιρού wx και την ύπαρξη ή μη 
υετού prec κατά τη διάρκεια του 6-ωρου αναφοράς της κύριας συνοπτικής ώρας. Το 
φαινόμενο καιρού έχει ως τιμή το όνομα μιας από τις πέντε κλάσεις (χιόνι, καταιγίδα, 
βροχή, ομίχλη, μη σημαντικό). Για την απόδοση μιας τιμής, χρησιμοποιήθηκε η 
προτεραιότητα των κλάσεων που αναφέρθηκε παραπάνω, μεταξύ των 
χαρακτηριστικών παρόντα καιρού Wx και παρελθόντα καιρού Past_wx. Η 
καταγραφή ή μη υετού στο έδαφος παίρνει την τιμή yes στην περίπτωση που το 
φαινόμενο είναι χιόνι ή καταιγίδα ή βροχή και την τιμή no στην περίπτωση που το 
φαινόμενο είναι ομίχλη ή μη σημαντικό. 

Στους παρακάτω Πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζεται η κατανομή των καιρικών 
φαινομένων και της καταγραφής υετού στο έδαφος στο Μετεωρολογικό Σταθμό 
Μίκρας Θεσσαλονίκης, των κύριων συνοπτικών παρατηρήσεων 00, 06, 12 και 
18UTC κάθε ημέρας κατά την περίοδο 1/1/1960 – 31/12/2001 (42 έτη). 

 
Πίνακας 6.1: Κατανομή των καιρικών φαινομένων και της καταγραφής υετού στο έδαφος 

Υετός ‘yes’ 
Βροχή Χιόνι Καταιγίδα Σύνολο 
7154 547 2181 9882 

11.66% 0.89% 3.55% 16.1% 
 
Πίνακας 6.2: Κατανομή των καιρικών φαινομένων χωρίς την καταγραφή υετού στο έδαφος 

Υετός ‘no’ 
Ομίχλη Μη σημαντικό Σύνολο 

1395 50087 51482 
2.27% 81.62% 83.9% 

 
 
6.2 Σύνολο δεδομένων ERA-40 
 
Το πρόγραμμα Επαναληπτικής Ανάλυσης ERA-40 (Re-Analysis ERA-40) του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Καιρού (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) είναι μια συνολική ατμοσφαιρική 
ανάλυση των επίγειων μετεωρολογικών παρατηρήσεων και των δορυφορικών 
δεδομένων και αναφέρεται κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 1957 μέχρι τον 
Αύγουστο 2002. Τα τελευταία χρόνια, τα σύνολα δεδομένων που προέκυψαν από την 
εφαρμογή της Επαναληπτικής Ανάλυσης (Reanalysis) σε χρονοσειρές 
μετεωρολογικών παρατηρήσεων, χρησιμοποιούνται ευρέως στις μελέτες της 
ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Η Επαναληπτική Ανάλυση χρησιμοποιεί τη μέθοδο 
της Αφομοίωσης Δεδομένων (Data Assimilation) που αναπτύχθηκε για την 
Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού, σύμφωνα με την οποία επιχειρείται η εξισορρόπηση 
των δεδομένων των αριθμητικών μοντέλων και των παρατηρήσεων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την καταλληλότητα εφαρμογής της Επαναληπτικής Ανάλυσης στις 
μελέτες διαφόρων επιστημονικών πεδίων, όπου απαιτείται η καταγραφή της 
κατάστασης της ατμόσφαιρας και του υποκείμενου αυτής εδάφους ή επιφάνειας των 
ωκεανών. 

Υπάρχουν διάφορα σύνολα δεδομένων ανάλογα με τη διακριτική ικανότητα του 
πλέγματος των κόμβων, της αναφοράς της κατακόρυφης συντεταγμένης και του 
πεδίου της έρευνας. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το σύνολο δεδομένων 
ERA-40 με πλέγμα 2.5 μοίρες γεωγραφικού μήκους και πλάτους για ανάλυση 
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ανώτερης ατμόσφαιρας σε επιφάνειες πίεσης. Αυτό το σύνολο δεδομένων 
περιλαμβάνει 11 μεταβλητές σε 23 επιφάνειες πίεσης σε ένα συνολικό πλέγμα 2.5 
μοιρών γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Οι τιμές των μεταβλητών αναφέρονται 
τέσσερεις φορές την ημέρα και συγκεκριμένα τις κύριες συνοπτικές ώρες 00, 06, 12 
και 18 UTC σε όλη την περίοδο Σεπτεμβρίου 1957 – Αυγούστου 2002.    

Το ανωτέρω σύνολο δεδομένων ERA-40 παρέχεται από το ECMWF σε μορφή grib 
αρχείων. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα wgrib, τα grib αρχεία μετατράπηκαν σε 
ASCII αρχεία, τα οποία μετά από επεξεργασία αποθηκεύτηκαν στη Βάση Δεδομένων 
στους πίνακες ERA40_LEVELS και ERA40_MSL. Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
τα δεδομένα των κόμβων του πλέγματος αποθηκεύονται στον πίνακα 
ERA40_KNOTS και τα δεδομένα των κύριων συνοπτικών ωρών που αφορούν την 
περίοδο του συνόλου δεδομένων ERA-40, αποθηκεύονται στον πίνακα DATE_N. 

 
 
6.3 Επιλογή δείγματος δεδομένων από το σύνολο δεδομένων ERA-40 
 

Το αρχικό σύνολο δεδομένων για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, δημιουργήθηκε 
με την επιλογή 10 μεταβλητών και 7 επιπέδων πίεσης σε ένα κόμβο του πλέγματος. 
Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του κόμβου με γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτους 
400Β και μήκους 22.50Α, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος κόμβος στο Μετεωρολογικό 
Σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης. 

Οι 10 μεταβλητές είναι το γεωδυναμικό σε m2·s-2 (geopotential), η θερμοκρασία σε Κ 
(temperature), η οριζόντια συνιστώσα στον άξονα x της ταχύτητας του ανέμου σε m· 
s-1 (u velocity), η οριζόντια συνιστώσα στον άξονα y της ταχύτητας του ανέμου σε m· 
s-1 (v velocity), η ειδική υγρασία σε kg·kg-1 (specific humidity), η σχετική υγρασία ως 
εκατοστιαίο ποσοστό (relative humidity), ο σχετικός στροβιλισμός σε s-1 (relative 
vorticity), ο δυνητικός στροβιλισμός σε K·m2·kg-1·s-1 (potential vorticity), η απόκλιση 
σε s-1 (divergence) και η κατακόρυφη ταχύτητα σε Pa·s-1 (vertical velocity). Η 
ενδέκατη μεταβλητή αναλογία μίγματος μάζας όζοντος (Ozone mass mixing ratio) 
παραλείφθηκε, επειδή δεν σχετίζεται με την παρούσα μετεωρολογική μελέτη. 

Οι επτά (7) επιφάνειες πίεσης των 1000hPa, 925hPa, 850hPa, 700hPa, 500hPa, 
300hPa και 200hPa επιλέχθηκαν, καθώς είναι εκείνες που συνήθως χρησιμοποιούνται 
από τους επιχειρησιακούς μετεωρολόγους για την έκδοση της πρόγνωσης καιρού. Οι 
10 μεταβλητές σε 7 διαφορετικά επίπεδα πίεσης συνιστούν ένα σύνολο 70 
μεταβλητών, στο οποίο προστίθεται και η βαρομετρική πίεση στη μέση στάθμη 
θαλάσσης σε Pa. Οι τιμές αυτών των 71 μεταβλητών στον κόμβο του πλέγματος που 
είναι πλησιέστερος στο Μετεωρολογικό Σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης, στις 4 κύριες 
συνοπτικές ώρες της ημέρας για όλες τις ημέρες της περιόδου Σεπτεμβρίου 1957 - 
Αυγούστου 2002, σχηματίζουν το αρχικό σύνολο δεδομένων. 

 
 
6.4 Επεξεργασία και μετασχηματισμός των δεδομένων ERA-40 
 
Οι τιμές των περισσότερων μεταβλητών σε κάθε επιφάνεια πίεσης και η βαρομετρική 
πίεση στη μέση στάθμη θαλάσσης τροποποιούνται ώστε να γίνουν περισσότερο 
κατανοητές. Η επεξεργασία αυτή των δεδομένων έγινε στο περιβάλλον του RDBMS 
Oracle με την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών και συναρτήσεων PL/SQL, 
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ακριβώς ένα βήμα πριν την αποθήκευσή τους στους πίνακες ERA40_LEVELS και 
ERA40_MSL της βάσης δεδομένων. Ειδικότερα, οι τιμές της ειδικής υγρασίας 
μετατρέπονται σε g·kg-1 και της κατακόρυφης ταχύτητας σε hPa·h-1. Οι σχετικά 
μικρές τιμές του σχετικού στροβιλισμού και της απόκλισης πολλαπλασιάζονται με 
106 και οι τιμές του δυνητικού στροβιλισμού με 108. Όσον αφορά τον άνεμο, από τις 
οριζόντιες συνιστώσες u και v της ταχύτητας του ανέμου υπολογίζονται η διεύθυνση 
(αζιμούθιο) και η ένταση του ανέμου σε κόμβους (kt). Επιπλέον, γίνεται αντιστοίχιση 
των βαθμών αζιμούθιου στις οκτώ διακριτές τιμές διεύθυνσης ανέμου, του Βορείου 
(N), Βορειοανατολικού (NE), Ανατολικού (E) κλπ που χρησιμοποιούνται στη 
μετεωρολογία. Το γεωδυναμικό διαιρείται με την τιμή 9.80665m·s-2 της επιτάχυνσης 
της βαρύτητας, της σταθεράς που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο 
Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization, WMO), 
μετατρέποντάς το σε γεωδυναμικό ύψος σε gpm (geopotential height). Ακόμη, οι 
τιμές της βαρομετρικής πίεσης στη μέση στάθμη θαλάσσης μετατρέπονται σε hPa, 
ενώ οι τιμές της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στις επιφάνειες πίεσης 
παραμένουν ως έχουν.  

 
 
6.5 Επιλογή Χαρακτηριστικών – Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 
 
Το αντικείμενο της εξόρυξης πληροφορίας είναι η πρόβλεψη της καταγραφής υετού 
στο μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης από το σύνολο δεδομένων ERA-
40 του πλησιέστερου στο σταθμό, κόμβου του πλέγματός του και αποτελεί ένα 
πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Τα 71 χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων ERA-
40 που αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, είναι συσχετιζόμενα μεταξύ τους. Σ’ 
αυτή την περίπτωση των συσχετιζόμενων μεταξύ τους χαρακτηριστικών εισόδου, η 
απόδοση των αλγόριθμων κατηγοριοποίησης παρουσιάζει μειωμένη απόδοση. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται πλεονάζοντα και πέραν της μείωσης της απόδοσης 
του αλγόριθμου, επιβαρύνουν το χρόνο απόκρισής του, καθώς απαιτούν μεγαλύτερη 
επεξεργαστική ισχύ.  

Η αντιμετώπιση του θέματος αυτού επιχειρείται με την εφαρμογή της μείωσης των 
διαστάσεων του συνόλου δεδομένων ERA-40 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών, Principal Component Analysis ή PCA (Hair et al., 
2006; SPSS;). Με την PCA επιχειρείται η απομάκρυνση των συσχετιζόμενων 
χαρακτηριστικών, ώστε να προκύψει ένα υποσύνολο ανεξάρτητων μεταξύ τους 
χαρακτηριστικών που θα αποτελέσουν τα χαρακτηριστικά εισόδου στους 
αλγόριθμους εξόρυξης πληροφορίας (Roiger and Geatz, 2003).  

Η μέθοδος PCA μαθηματικά ορίζεται ως ο ορθογώνιος γραμμικός μετασχηματισμός 
που μετατρέπει τα δεδομένα σε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων, έτσι ώστε η 
μέγιστη διακύμανση μιας οποιασδήποτε προβολής των δεδομένων να γίνεται στην 
πρώτη συνιστώσα, η οποία θα αποτελεί την πρώτη κύρια συνιστώσα, η δεύτερη 
μεγαλύτερη διακύμανση στη δεύτερη συνιστώσα κ.ο.κ. Με τη μέθοδο υπολογίζεται 
ένα πλήθος ορθογώνιων γραμμικών συνδυασμών των αρχικών μεταβλητών με τη 
μέγιστη διακύμανση, οι οποίοι αποτελούν τις κύριες συνιστώσες. Η πρώτη κύρια 
συνιστώσα είναι ο γραμμικός συνδυασμός με τη μέγιστη κατά το δυνατόν 
διακύμανση. Η δεύτερη κύρια συνιστώσα είναι ο γραμμικός συνδυασμός με τη 
μεγαλύτερη από την εναπομένουσα διακύμανση και η οποία είναι μη συσχετιζόμενη 
με την πρώτη ή είναι ορθογώνια στην πρώτη κ.ο.κ. Ο αριθμός των κύριων 
συνιστωσών που δημιουργούνται είναι ίσος με τον αριθμό των αρχικών μεταβλητών, 
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αλλά για ορισμένα σύνολα δεδομένων, όπως το ERA-40, οι πρώτες κύριες 
συνιστώσες ερμηνεύουν το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των δεδομένων με 
αποτέλεσμα οι υπόλοιπες να μπορούν να παραληφθούν με μικρή απώλεια 
πληροφορίας.  

Η εφαρμογή της PCA έγινε σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων ERA-40 στο 
περιβάλλον του στατιστικού πακέτου λογισμικού SPSS. Η επιλογή των συνιστωσών 
(components) έγινε για τιμές των ιδιοτιμών (eigenvalues) μεγαλύτερες από 1. 
Σημειώνεται ότι εάν Α είναι ένας τετραγωνικός πίνακας (square matrix), το μη 
μηδενικό διάνυσμά του v είναι ένα ιδιοδιάνυσμα ή χαρακτηριστικό διάνυσμα του Α, 
εάν υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός λ, ώστε να ισχύει Αv=λv. Ο πραγματικός 
αριθμός λ ονομάζεται ιδιοτιμή ή χαρακτηριστική τιμή του Α αναφορικά με το v. Ο 
πολλαπλασιασμός ενός πίνακα με ένα διάνυσμα μπορεί να ερμηνευτεί ως αλλαγή του 
συστήματος συντεταγμένων, καθώς αποτελεί απεικόνιση του διανύσματος σε ένα νέο 
χώρο με διανύσματα βάσης τις γραμμές του πίνακα. Οι έννοιες αυτές σχετίζονται με 
τους μαθηματικούς υπολογισμούς της PCA με την οποία επιχειρείται η αναφορά των 
δεδομένων σε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων. 

 
Εικόνα 6.1: Απεικόνιση (scree plot) των τιμών των ιδιοτιμών των συνιστωσών 
 
Στην Εικόνα 6.1 απεικονίζεται το διάγραμμα Scree plot, όπου ο οριζόντιος άξονας 
παρουσιάζει τον αριθμό της συνιστώσας και ο κάθετος άξονας την ιδιοτιμή 
(eigenvalue) κάθε συνιστώσας (component). Το διάγραμμα αυτό συνεπικουρεί στην 
επιλογή των κύριων συνιστωσών που ξεκίνησε αρχικά με το όριο της τιμής (ίση με 1) 
της ιδιοτιμής κάθε συνιστώσας. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη των ιδιοτιμών τείνει να 
γίνει οριζόντια μετά από κάποιο αριθμό συνιστωσών. Η επιλογή του σημείου καμπής 
προσδιορίζει και το πλήθος των κύριων συνιστωσών, θεωρώντας ότι αυτές 
ερμηνεύουν το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης, ενώ καθεμιά από τις υπόλοιπες 
συνιστώσες δεν έχει σημαντική συνεισφορά στην ερμηνεία της διακύμανσης και 
επομένως στο σύνολο της πληροφορίας που εκφράζεται με τα δεδομένα. Από το 
διάγραμμα μπορούμε να θεωρήσουμε τις εννέα πρώτες συνιστώσες, οι οποίες έχουν 
επιπλέον και ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1, ως τις κύριες συνιστώσες.   
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Στη συνέχεια, εξετάζεται ο πίνακας συνιστωσών με τα φορτία (component matrix of 
loadings). Τα φορτία των συνιστωσών αντιπροσωπεύουν το βαθμό συσχέτισης κάθε 
μεταβλητής με κάθε συνιστώσα. Σύμφωνα με το σχετικά μεγάλο μέγεθος του 
συνόλου δεδομένων ERA-40, το οποίο αποτελείται από 61364 στιγμιότυπα 
(εγγραφές), επιλέγεται ως κατώτερο όριο η απόλυτη τιμή του 0.4 για τον 
προσδιορισμό των σημαντικών φορτίων κάθε μεταβλητής. Επιπρόσθετα, και οι 
communalities των μεταβλητών, οι οποίες υπολογίζονται αθροίζοντας τα τετράγωνα 
των φορτίων των συνιστωσών κάθε μεταβλητής, εξετάζονται για τον προσδιορισμό 
των σημαντικών μεταβλητών θέτοντας ως κατώτερο όριο την τιμή 0.5 (50% της 
διακύμανσης). Η τιμή της communality δείχνει πόσο καλά κάθε μεταβλητή 
ερμηνεύεται από τις κύριες συνιστώσες. Τα κατώτερα όρια, 0.4 για την τιμή του 
φορτίου και 0.5 για την τιμή της communality, επιλέχθηκαν βάσει της αντίστοιχης 
ανάλυσης που αναφέρεται στο κεφάλαιο 3 με τίτλο Factor Analysis του βιβλίου 
Multivariate Data Analysis, 6th Edition (Hair et al., 2006).  

Επιπλέον, εφαρμόζεται η ορθογώνια μέθοδος περιστροφής Varimax με την Kaiser 
Κανονικοποίηση ώστε να επιτευχθούν απλούστερες και με μεγαλύτερη σημασία 
λύσεις συνιστωσών, μειώνοντας ορισμένες ασάφειες, οι οποίες συχνά συνοδεύουν τις 
αρχικές λύσεις χωρίς περιστροφή των αξόνων του συστήματος συντεταγμένων. Στην 
περίπτωση κατά την οποία μια μεταβλητή δεν έχει σημαντικά φορτία ή έχει 
περισσότερα από ένα σημαντικά φορτία (cross-loading) ή έχει ένα σημαντικό φορτίο 
αλλά ταυτόχρονα η τιμή της communality είναι μικρή (≤0.5), τότε η μεταβλητή είναι 
υποψήφια για διαγραφή και το μοντέλο επανακαθορίζεται με τις υπόλοιπες 
μεταβλητές (Hair et al., 2006; SPSS). 

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου PCA και της εξέτασης του πίνακα συνιστωσών με 
τα φορτία και τις communalities των μεταβλητών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έγινε 
απαλοιφή 36 μεταβλητών από το αρχικό σύνολο των 71 μεταβλητών. Το μοντέλο 
επανακαθορίστηκε έξι φορές καταλήγοντας σε 35 μεταβλητές και 9 κύριες 
συνιστώσες με ιδιοτιμές μεγαλύτερες από 1. 

Στον παρακάτω Πίνακα 6.3 παρουσιάζεται ο τελικός πίνακας συνιστωσών με τα 
φορτία και με εφαρμογή της περιστροφής των αξόνων. Οι γραμμοσκιασμένες τιμές 
του Πίνακα 6.3 απεικονίζουν τη μέγιστη τιμή του φορτίου κάθε μεταβλητής και 
παρατηρούμε ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες από το κατώτερο όριο του 
0.4, όπως επίσης οι υπόλοιπες οκτώ τιμές του φορτίου κάθε μεταβλητής που 
αντιστοιχούν στις υπόλοιπες οκτώ κύριες συνιστώσες είναι μικρότερες του 0.4 και 
τέλος η τιμή της communality κάθε μεταβλητής είναι πολύ μεγαλύτερη του 
κατώτερου ορίου 0.5. Οι γραμμοσκιασμένες λοιπόν τιμές των φορτίων φανερώνουν 
για καθεμιά μεταβλητή, από ποια κύρια συνιστώσα ερμηνεύεται και επειδή κάθε 
φορτίο εκφράζει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ της μεταβλητής και της κύριας 
συνιστώσας, αποδίδει επιπλέον και το βαθμό συνεισφοράς της μεταβλητής στη 
διαμόρφωση της κύριας συνιστώσας.    

Από τον Πίνακα 6.3 φαίνεται ότι με την πρώτη κύρια συνιστώσα συσχετίζονται και 
μάλιστα με υψηλό βαθμό συσχέτισης οι θερμοκρασίες σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και 
ειδικότερα στα 1000hPa (T1000), 925hPa (T925), 850hPa (T850), 700hPa (T700), 
500hPa (T500) και 300hPa (T300), η ειδική υγρασία στα χαμηλά επίπεδα και 
ειδικότερα στα 1000hPa (SH1000) και 925hPa (SH925) και το γεωδυναμικό ύψος στα 
μεσαία και υψηλά επίπεδα και ειδικότερα στα 500hPa (G500), 300hPa (G300) και 
200hPa (G200). Το μεγαλύτερο φορτίο 0.961 παρουσιάζει το γεωδυναμικό ύψος στο 
επίπεδο των 200hPa. 
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Πίνακας 6.3: Πίνακας συνιστωσών με τα φορτία και με εφαρμογή της περιστροφής 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Comm. 
MSL -0,281 -0,755 0,112 -0,075 -0,088 0,078 0,365 0,016 0,212 0,860 
T1000 0,937 0,123 0,022 -0,047 -0,097 0,053 -0,120 -0,019 -0,040 0,925 
SH1000 0,852 0,137 -0,089 -0,103 -0,036 -0,078 -0,092 0,085 -0,120 0,801 
D1000 -0,078 -0,198 0,062 -0,101 0,069 0,044 -0,113 0,054 0,820 0,754 
F1000 -0,273 -0,180 -0,087 -0,030 0,805 -0,033 -0,057 0,057 0,133 0,790 
RV1000 0,031 0,918 -0,052 0,141 -0,054 -0,065 0,018 0,092 0,000 0,882 
G925 0,086 -0,758 0,141 -0,093 -0,155 0,112 0,381 0,004 0,204 0,834 
T925 0,945 0,130 0,023 -0,042 -0,100 0,049 -0,096 -0,033 -0,041 0,937 
SH925 0,812 0,175 -0,114 -0,094 -0,024 -0,090 -0,081 0,106 -0,139 0,758 
D925 0,026 -0,028 0,215 -0,102 0,084 0,117 -0,123 0,054 0,832 0,790 
F925 -0,175 -0,037 -0,078 0,086 0,942 -0,032 -0,013 0,048 0,076 0,942 
RV925 -0,030 0,911 -0,105 0,188 -0,071 -0,080 0,107 0,076 -0,090 0,913 
T850 0,960 0,095 -0,009 -0,051 -0,098 0,029 -0,009 -0,077 -0,041 0,954 
F850 -0,114 0,221 -0,043 0,238 0,837 -0,065 0,036 -0,012 -0,040 0,829 
RV850 -0,126 0,838 -0,159 0,129 -0,024 -0,133 0,019 0,214 0,050 0,827 
T700 0,952 -0,021 -0,019 -0,037 -0,075 0,027 0,108 -0,147 -0,011 0,948 
D700 0,117 -0,093 0,724 0,000 -0,099 0,128 -0,088 -0,020 0,206 0,623 
G500 0,899 -0,285 0,056 -0,064 -0,130 0,069 0,195 -0,092 0,070 0,969 
T500 0,953 -0,071 0,045 0,018 -0,067 0,043 0,089 -0,064 0,029 0,934 
D500 0,051 -0,106 0,847 0,006 -0,069 0,148 -0,007 -0,004 0,084 0,766 
F500 -0,125 0,231 0,044 0,848 0,193 0,006 0,108 -0,024 -0,077 0,846 
RV500 -0,211 0,255 -0,016 0,010 0,053 0,021 -0,293 0,820 0,099 0,880 
PV500 0,094 0,094 0,027 0,028 0,040 0,008 -0,105 0,922 0,029 0,883 
VV500 0,088 -0,171 0,264 0,005 -0,061 0,865 -0,025 0,006 0,083 0,866 
G300 0,946 -0,206 0,056 -0,009 -0,106 0,064 0,149 -0,043 0,056 0,983 
T300 0,907 -0,048 0,050 0,122 -0,050 0,080 -0,074 0,140 0,070 0,881 
D300 -0,014 -0,086 0,849 0,017 -0,036 0,156 0,048 0,026 0,002 0,757 
F300 -0,147 0,157 0,011 0,925 0,083 0,020 -0,001 0,063 -0,052 0,916 
DIV300 -0,017 0,049 -0,072 -0,010 0,003 -0,885 -0,031 0,000 -0,006 0,792 
VV300 0,092 -0,142 0,295 -0,018 -0,069 0,787 -0,095 0,021 0,105 0,761 
G200 0,961 -0,166 0,049 0,006 -0,094 0,076 0,000 0,018 0,080 0,974 
T200 0,193 0,104 -0,038 -0,050 0,006 0,048 -0,871 0,232 0,148 0,889 
RH200 0,194 -0,071 0,018 -0,007 -0,003 -0,040 0,870 -0,127 -0,132 0,835 
D200 -0,129 -0,102 0,796 -0,020 0,008 0,109 0,117 0,006 0,011 0,688 
F200 0,086 0,122 -0,042 0,901 0,012 -0,021 -0,066 0,001 -0,087 0,848 

 
Με τη δεύτερη κύρια συνιστώσα συσχετίζονται μεταβλητές από τα χαμηλά στρώματα 
της τροπόσφαιρας και ειδικότερα η βαρομετρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας 
(MSL), το γεωδυναμικό ύψος στα 925hPa (G925) και ο σχετικός στροβιλισμός στα 
επίπεδα 1000hPa (RV1000), 925hPa (RV925) και 850hPa (RV850). Το μεγαλύτερο 
φορτίο 0.918 παρουσιάζει ο σχετικός στροβιλισμός στο επίπεδο των 1000hPa. 
Με την τρίτη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται η διεύθυνση του ανέμου στα μεσαία και 
υψηλά στρώματα και ειδικότερα στα 700hPa (D700), 500hPa (D500), 300hPa (D300) 
και 200hPa (D200). Το μεγαλύτερο φορτίο 0.849 παρουσιάζει η διεύθυνση του 
ανέμου στο επίπεδο των 300hPa. 
Με την τέταρτη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται η ένταση του ανέμου στα μεσαία και 
υψηλά στρώματα και ειδικότερα στα 500hPa (F500), 300hPa (F300) και 200hPa 
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(F200). Το μεγαλύτερο φορτίο 0.925 παρουσιάζει η ένταση του ανέμου στο επίπεδο 
των 300hPa. 
Με την πέμπτη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται η ένταση του ανέμου στα χαμηλά 
στρώματα και ειδικότερα στα 1000hPa (F1000), 925hPa (F925) και 850hPa (F850). 
Το μεγαλύτερο φορτίο 0.942 παρουσιάζει η ένταση του ανέμου στο επίπεδο των 
925hPa. 
Με την έκτη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται η κατακόρυφη ταχύτητα στα μεσαία και 
υψηλά στρώματα και ειδικότερα στα 500hPa (VV500) και 300hPa (VV300), καθώς 
επίσης και η απόκλιση στα 300hPa (DIV300). Το μεγαλύτερο κατ’ απόλυτη τιμή 
φορτίο 0.885 παρουσιάζει η απόκλιση στα 300hPa. 
Με την έβδομη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία 
στα 200hPa. Το μεγαλύτερο κατ’ απόλυτη τιμή φορτίο 0.871 παρουσιάζει η 
θερμοκρασία στα 200hPa. 
Με την όγδοη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται ο σχετικός στροβιλισμός και ο 
δυνητικός στροβιλισμός στα 500hPa. Το μεγαλύτερο φορτίο 0.922 παρουσιάζει ο 
δυνητικός στροβιλισμός στα 500hPa.  
Τέλος, με την ένατη κύρια συνιστώσα συσχετίζεται η διεύθυνση του ανέμου στα 
χαμηλά στρώματα και ειδικότερα στα 1000hPa (D1000) και στα 925hPa (D925). Το 
μεγαλύτερο φορτίο 0.832 παρουσιάζει η διεύθυνση του ανέμου στο επίπεδο των 
925hPa. 
Από τα ανωτέρω παρατηρούμε την υψηλή τιμή όλων των φορτίων, των ομάδων των 
μεταβλητών που συσχετίζονται με τις κύριες συνιστώσες και αναφέρθηκαν παραπάνω 
και ιδιαίτερα της μεταβλητής με την υψηλότερη τιμή φορτίου για κάθε κύρια 
συνιστώσα. Από αυτή την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) συμπεραίνουμε ότι 
οι εννέα αυτές μεταβλητές που συσχετίζονται με τις εννέα κύριες συνιστώσες, 
μπορούν να αντιπροσωπεύσουν κάθε κύρια συνιστώσα δημιουργώντας ένα σύνολο 
ανεξάρτητων μεταξύ τους χαρακτηριστικών, οι τιμές των οποίων μπορούν να 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση του συνόλου εισόδου σε τεχνικές Εξόρυξης 
Πληροφορίας. 
 
Πίνακας 6.4: Διακύμανση που ερμηνεύεται από τις κύριες συνιστώσες με περιστροφή και οι 

αντιπροσωπευτικές μεταβλητές του συνόλου δεδομένων ERA-40 
Κύρια 

Συνιστώσα 
Μεταβλητή Σύνολο Ποσοστό (%) 

της Διακύμανσης 
Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

1 Γεωδυναμικό ύψος 200hPa 9.8 28.0 28.0 
2 Σχετικός στροβιλισμός 1000hPa 4.2 11.9 39.9 
3 Διεύθυνση ανέμου 300hPa 2.9 8.4 48.3 
4 Ταχύτητα ανέμου 300hPa 2.6 7.5 55.7 
5 Ταχύτητα ανέμου 925hPa 2.4 7.0 62.7 
6 Απόκλιση 300hPa 2.3 6.7 69.4 
7 Θερμοκρασία 200hPa 2.1 6.0 75.4 
8 Δυνητικός στροβιλισμός 500hPa 1.8 5.0 80.4 
9 Διεύθυνση ανέμου 925hPa 1.7 4.8 85.2 

 
Ο Πίνακας 6.4 παρουσιάζει τη διακύμανση που ερμηνεύεται από τις συνιστώσες μετά 
την περιστροφή και επιπρόσθετα τις εννέα υψηλότερα συσχετισμένες μεταβλητές του 
συνόλου δεδομένων ERA-40 με τις αντίστοιχες κύριες συνιστώσες. Η στήλη Σύνολο 
αποδίδει την ιδιοτιμή ή το ποσό της διακύμανσης των δεδομένων στις μεταβλητές 
που λογίζεται σε κάθε κύρια συνιστώσα. Η στήλη Ποσοστό (%) της Διακύμανσης 
αποδίδει το λόγο της διακύμανσης, εκφρασμένο σε εκατοστιαίο ποσοστό που 
λογίζεται για κάθε κύρια συνιστώσα ως προς τη συνολική διακύμανση σε όλες τις 



77 
 

μεταβλητές. Η στήλη Αθροιστικό ποσοστό (%) αποδίδει το εκατοστιαίο ποσοστό της 
διακύμανσης που λογίζεται στις εννέα κύριες συνιστώσες. Οι εννέα αυτές συνιστώσες 
εκφράζουν περίπου το 85.2% της μεταβλητότητας στις αρχικές μεταβλητές και αυτό 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η μείωση των διαστάσεων και συνεπώς της 
πολυπλοκότητας στα δεδομένα, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνιστώσες με απώλεια 
πληροφορίας ίση με 14.8%.  
Ως αποτέλεσμα, η μείωση των διαστάσεων του συνόλου δεδομένων ERA-40 είναι 
εφικτή με την επιλογή των εννέα χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 
και τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, ενώ συσχετίζονται με υψηλό βαθμό 
συσχέτισης με τις αντίστοιχες εννέα κύριες συνιστώσες, τις οποίες και 
αντιπροσωπεύουν. 

 
 
6.6 Σύνολο δεδομένων προορισμού 
 
Από την Όψη (View) PREC_TSL και τον Πίνακα ERA40_LEVELS της Βάσης 
Δεδομένων επιλέγεται το σύνολο Δεδομένων Προορισμού, το οποίο αποθηκεύεται 
στη νέα δημιουργούμενη Όψη TARGET_DATA της βάσης δεδομένων. Η Όψη αυτή 
περιλαμβάνει τις τιμές 10 χαρακτηριστικών που είναι το χαρακτηριστικό Υετός 
(PREC) της Όψης PREC_TSL και αναφέρεται στην καταγραφή ή μη υετού στο 
μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης και 9 χαρακτηριστικά του Πίνακα 
ERA40_LEVELS, τα οποία είναι το Γεωδυναμικό ύψος στα 200hPa (G200), ο 
Σχετικός Στροβιλισμός στα 1000hPa  (RV1000), η Διεύθυνση ανέμου στα 300hPa 
(D300), η Ένταση ανέμου στα 300hPa (F300), η Ένταση ανέμου στα 925hPa (F925), 
η Απόκλιση στα 300hPa (DIV300), η Θερμοκρασία στα 200hPa (T200), ο Δυνητικός 
στροβιλισμός στα 500hPa (PV500) και η Διεύθυνση ανέμου στα 925hPa (D925). Οι 
τιμές αυτών των 10 χαρακτηριστικών αφορούν ένα σύνολο 61364 εγγραφών και 
αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 1/1/1960 έως 31/12/2001 (42 έτη). 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ ενδεικτικά παρουσιάζονται τα θηκογράμματα (Box plots) ανά 
έτος, του Γεωδυναμικού ύψους στα 200hPa, του Σχετικού Στροβιλισμού στα 
1000hPa, της Έντασης του Ανέμου στα 300hPa και της Θερμοκρασίας στα 200hPa, 
από τα οποία φαίνεται η ομοιογένεια των τιμών κάθε παραμέτρου κατά την περίοδο 
1960 – 2001.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
 
7.1 Αντικείμενο μελέτης 
 
Το σύνολο δεδομένων της Όψης TARGET_DATA της βάσης δεδομένων 
χρησιμοποιείται στην Καθοδηγούμενη εκμάθηση της έννοιας της καταγραφής υετού 
στο μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή Υετού αποτελεί το 
χαρακτηριστικό εξόδου ή την εξηρτημένη μεταβλητή, ενώ τα χαρακτηριστικά 
εισόδου ή οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι εννέα (9) ανεξάρτητες μεταξύ τους 
μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις εννέα (9) κύριες συνιστώσες της Ανάλυσης 
Κύριων Συνιστωσών (PCA) του συνόλου δεδομένων ERA-40. Πρόκειται για το 
Γεωδυναμικό ύψος στα 200hPa, το Σχετικό στροβιλισμό στα 1000hPa, τη Διεύθυνση 
ανέμου στα 300hPa, την Ένταση ανέμου στα 300hPa, την Ένταση ανέμου στα 
925hPa, την Απόκλιση στα 300hPa, τη Θερμοκρασία στα 200hPa, το Δυνητικό 
στροβιλισμό στα 500hPa και τη Διεύθυνση ανέμου στα 925hPa. Η επίλυση του 
ανωτέρω ζητήματος επιχειρείται με τη δημιουργία μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας 
εφαρμόζοντας 5 διαφορετικούς αλγόριθμους κατηγοριοποίησης.    

Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η μελέτη της επιλογής του συνόλου 
δεδομένων εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή των αλγορίθμων Εξόρυξης Πληροφορίας 
και της επίδρασης στην απόδοσή τους, στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας 
Ανακάλυψης Γνώσης στη Μετεωρολογική Βάση Δεδομένων (Tsagalidis and 
Evangelidis, PCI 2010). Ειδικότερα: 

• Μελετάται η επίδραση του μεγέθους του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης και 
ιδιαίτερα η διαπίστωση της ύπαρξης ενός ελαχίστου μεγέθους και ο 
προσδιορισμός της τιμής του με την οποία είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη απόδοση κάθε αλγορίθμου. 

• Εξετάζονται δύο διαφορετικά σενάρια σχηματισμού των δεδομένων 
εκπαίδευσης με την επιλογή τυχαίων στιγμιότυπων (στρατηγική 
Στιγμιότυπων) ή την επιλογή όλων των στιγμιότυπων τυχαία επιλεγόμενων 
ετών (στρατηγική Ετών). Η μελέτη της δεύτερης επιλογής προκύπτει από την 
ετήσια περιοδικότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σε μια περιοχή.  

Σχετικά με το θέμα αυτό, της επιλογής του μικρότερου αλλά ταυτόχρονα ικανού 
πλήθους των στιγμιότυπων εκπαίδευσης που απαρτίζουν την είσοδο σε αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ερευνητικών προσπαθειών και 
προσεγγίσεων από τη βιβλιογραφία (Weiss, 2003; Dendek and Maridziuk, 2008; 
Malinowski et al., 1994). 
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7.2 Σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου 
 
Η μέθοδος των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου χρησιμοποιείται για 
την ανάπτυξη και αξιολόγηση των μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας. Σύμφωνα με τη 
στρατηγική των Στιγμιότυπων, το αρχικό σύνολο δεδομένων προορισμού με τα 61364 
στιγμιότυπα διαιρείται σε 7 μη επικαλυπτόμενα υποσύνολα. Κάθε ένα από τα 7 
υποσύνολα λαμβάνεται ως σύνολο Ελέγχου και τα υπόλοιπα 6 σχηματίζουν συνολικά 
7 νέα σύνολα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επιλογή τυχαίων δειγμάτων 
Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται 7 ομάδες συνόλων Εκπαίδευσης και 
Ελέγχου, όπου κάθε ομάδα αποτελείται από περίπου 52598 στιγμιότυπα Εκπαίδευσης 
(αντιστοιχούν σε δεδομένα 36 ετών) και περίπου 8766 στιγμιότυπα Ελέγχου 
(αντιστοιχούν σε δεδομένα 6 ετών). Κάθε ένα από τα 7 υποσύνολα (περίπου 8766 
στιγμιότυπα) επιλέγονται τυχαία, ακολουθώντας τη φυσική κατανομή, σύμφωνα με 
τις 5 συστάδες (clusters) των καιρικών φαινομένων της εξαρτημένης μεταβλητής 
Υετού, οι οποίες παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.1 και 6.2 του Κεφαλαίου 6. 
Δημιουργούνται λοιπόν, 7 σύνολα δεδομένων Ελέγχου που καλύπτουν ολόκληρο το 
αρχικό σύνολο δεδομένων.   

Με παρόμοιο τρόπο ακολουθώντας τη στρατηγική των Ετών, το αρχικό σύνολο 
δεδομένων με 42 έτη (61364 στιγμιότυπα) διαιρείται σε 7 μη επικαλυπτόμενα 
υποσύνολα, καθένα εκ των οποίων συνίσταται από ολόκληρο το σύνολο των 
στιγμιότυπων 6 ετών. Κάθε ένα από τα 7 υποσύνολα λαμβάνεται ως σύνολο Ελέγχου 
και τα υπόλοιπα 6 σχηματίζουν συνολικά 7 νέα σύνολα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για την επιλογή τυχαίων δειγμάτων Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται 
7 ομάδες αρχικών συνόλων Εκπαίδευσης και Ελέγχου, όπου κάθε ομάδα αποτελείται 
από στιγμιότυπα Εκπαίδευσης 36 ετών και στιγμιότυπα Ελέγχου 6 ετών, αμφότερα 
ομαδοποιημένα ανά έτος. 
Όσον αφορά τα δεδομένα Εκπαίδευσης και σύμφωνα με τη στρατηγική των 
Στιγμιότυπων, δημιουργούνται 630 σύνολα δεδομένων (15 x 7 x 6) ακολουθώντας τη 
φυσική κατανομή του Υετού. Αυτό επιτυγχάνεται με την τυχαία δειγματοληψία και 
επανατοποθέτηση, 15 συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης, από τα στιγμιότυπα 
Εκπαίδευσης καθεμιάς από τις 7 ομάδες. Επίσης, τα σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης 
που σχηματίζονται, επιλέγονται σε 6 διαφορετικά μεγέθη, λαμβάνοντας κάθε φορά 
4386, 8766, 13150, 17538, 21918 και 26302 στιγμιότυπα που αντιστοιχούν σε 
μέγεθος δεδομένων 3, 6, 9, 12, 15 και 18 ετών αντίστοιχα. Στη συνέχεια, σε καθένα 
από τα 90 (15 δείγματα x 6 μεγέθη) σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης που 
αντιστοιχούν σε καθεμιά από τις 7  ομάδες, προσθέτουμε το αντίστοιχο σύνολο 
δεδομένων Ελέγχου, το οποίο αντιστοιχεί στην ομάδα. 
Όσον αφορά τα δεδομένα Εκπαίδευσης και σύμφωνα με τη στρατηγική των Ετών, 
δημιουργούνται επιπλέον 630 σύνολα δεδομένων (15 x 7 x 6). Η επιλογή γίνεται με 
τυχαία δειγματοληψία και επανατοποθέτηση, 15 συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης 
ομαδοποιημένων στιγμιότυπων ανά έτος, από τα στιγμιότυπα Εκπαίδευσης καθεμιάς 
από τις 7 ομάδες. Αυτό επαναλαμβάνεται 6 φορές παίρνοντας 630 (105 x 6) δείγματα 
δεδομένων Εκπαίδευσης αποτελούμενα από όλα τα στιγμιότυπα 3, 6, 9, 12, 15 και 18 
ετών. Στη συνέχεια, σε καθένα από τα 90 (15 δείγματα x 6 μεγέθη) σύνολα 
δεδομένων Εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε καθεμιά από τις 7  ομάδες, 
προσθέτουμε το αντίστοιχο σύνολο δεδομένων Ελέγχου, το οποίο αντιστοιχεί στην 
ομάδα, όπως έγινε και στην περίπτωση της στρατηγικής των Στιγμιότυπων. 
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Πίνακας 7.1: Μεγέθη συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου των στρατηγικών των 
Ετών και των Στιγμιότυπων 

Μέγεθος δεδομένων Εκπαίδευσης Μέγεθος δεδομένων Ελέγχου 
Έτη Στιγμιότυπα Ε.Π. (%) Έτη Στιγμιότυπα Ε.Π. (%) 

3 4386 33.3% 6 8766 66.7% 
6 8766 50.0% 6 8766 50.0% 
9 13150 60.0% 6 8766 40.0% 

12 17538 66.7% 6 8766 33.3% 
15 21918 71.4% 6 8766 28.6% 
18 26302 75.0% 6 8766 25.0% 

 
Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται τα μεγέθη των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης 
και Ελέγχου και των αντίστοιχων εκατοστιαίων ποσοστών (%), τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της εισόδου στους αλγόριθμους και αφορούν τις 
στρατηγικές των Ετών και των Στιγμιότυπων. 
 
 
7.3 Ανάλυση 
 
7.3.1. Εκτέλεση αλγορίθμων - Μοντελοποίηση 
Οι 2 στρατηγικές επιλογής των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και τα 6 
διαφορετικά μεγέθη συνιστούν 12 ομάδες (2 x 6), καθεμιά εκ των οποίων 
περιλαμβάνει 105 (7 x 15) σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου, συνολικά 
1260 (12 x 105) σύνολα δεδομένων. Τα αντίστοιχα 1260 αρχεία με τα σύνολα 
δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου αποτελούν την είσοδο στους 5 αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης, οι οποίοι εκτελούνται και αξιολογούνται στο περιβάλλον του 
λογισμικού Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA (Witten and Frank, 2005; Hall et al., 
2009). Οι αλγόριθμοι είναι ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης (Decision Tree), ο k-
Πλησιέστερος Γείτονας (k-NN), το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron), ο Naïve Bayesian (Naïve Bayes) και ο RIPPER. Ο 
C4.5 των Δέντρων Απόφασης εκτελείται χωρίς πριονισμό του Δέντρου και χρήση του 
εκτιμητή Laplace, ο k-Πλησιέστερος Γείτονας με k=5 και χρήση της Ευκλείδειας 
απόστασης, ενώ οι υπόλοιποι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του λογισμικού WEKA.  
 
7.3.2. Αξιολόγηση  

Συνεπώς γίνονται 6300 εκτελέσεις και αξιολογήσεις (5 x 1260) εξάγοντας 6300 τιμές 
της μετρικής AUC, οι οποίες αφορούν τους 5 αλγόριθμους, τις 2 στρατηγικές 
επιλογής και τα 6 μεγέθη των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου. 
Δηλαδή, σχηματίζονται 60 ομάδες (5 x 2 x 6), καθεμιά εκ των οποίων συνίσταται από 
105 παρατηρήσεις, οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους. Στους Πίνακες 7.2 και 7.3 
παρουσιάζονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της μετρικής AUC των 105 
παρατηρήσεων – εκτελέσεων για κάθε αλγόριθμο και κάθε μέγεθος των συνόλων 
δεδομένων Εκπαίδευσης, της στρατηγικής των Ετών και της στρατηγικής των 
Στιγμιότυπων αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 7.2: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της μετρικής AUC, της στρατηγικής των Ετών 

για κάθε αλγόριθμο και μέγεθος των δεδομένων Εκπαίδευσης 
Μέγεθος  D. Tree k-NN M.Perc. N. Bayes RIPPER 

3 Μ.Τ. .704 .690 .745 .770 .576 
Τ.Α. .012 .012 .012 .011 .019 

6 Μ.Τ. .721 .702 .769 .772 .577 
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Μέγεθος  D. Tree k-NN M.Perc. N. Bayes RIPPER 
Τ.Α. .010 .009 .010 .010 .017 

9 Μ.Τ. .727 .708 .780 .773 .579 
Τ.Α. .008 .009 .008 .010 .014 

12 Μ.Τ. .733 .711 .787 .773 .582 
Τ.Α. .009 .009 .007 .009 .014 

15 Μ.Τ. .739 .714 .792 .773 .585 
Τ.Α. .007 .010 .007 .010 .013 

18 Μ.Τ. .743 .716 .793 .773 .584 
Τ.Α. .007 .008 .007 .009 .013 

 
Πίνακας 7.3: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της μετρικής AUC της στρατηγικής των 

Στιγμιότυπων για κάθε αλγόριθμο και μέγεθος των δεδομένων Εκπαίδευσης 
Μέγεθος  D. Tree k-NN M.Perc. N. Bayes RIPPER 

3 Μ.Τ. .708 .696 .751 .772 .574 
Τ.Α. .011 .009 .012 .007 .017 

6 Μ.Τ. .722 .706 .772 .773 .580 
Τ.Α. .007 .007 .008 .007 .014 

9 Μ.Τ. .725 .709 .781 .773 .585 
Τ.Α. .008 .007 .007 .006 .013 

12 Μ.Τ. .728 .711 .787 .773 .586 
Τ.Α. .007 .007 .006 .006 .013 

15 Μ.Τ. .730 .711 .789 .773 .587 
Τ.Α. .009 .010 .006 .006 .011 

18 Μ.Τ. .730 .709 .791 .774 .588 
Τ.Α. .007 .008 .005 .007 .012 

 
 
7.3.3. Συγκρίσεις  
Η Εικόνα 7.1 απεικονίζει τα θηκογράμματα (box plots) των αντίστοιχων τιμών της 
μετρικής AUC, όπου το άσπρο θηκόγραμμα αντιπροσωπεύει το μέγεθος 3 ετών του 
συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης, το ανοικτό γκρι το μέγεθος 6 ετών, το σκούρο γκρι 
το μέγεθος 9 ετών, το άσπρο με σταυρωτό πλέγμα το μέγεθος 12 ετών, το ανοικτό 
γκρι με σταυρωτό πλέγμα το μέγεθος 15 ετών και το σκούρο γκρι με σταυρωτό 
πλέγμα το μέγεθος 18 ετών, τόσο για τη στρατηγική των Ετών (y3, y6, y9, y12, y15, 
y18), όσο για τη στρατηγική των Στιγμιότυπων (i3, i6, i9, i12, i15, i18). Σημειώνεται 
ότι για κάθε αλγόριθμο, παρουσιάζονται τα 6 θηκογράμματα της στρατηγικής των 
Ετών κατ’ αύξουσα τιμή του μεγέθους του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης, 
ακολουθούμενη από τα αντίστοιχα θηκογράμματα της στρατηγικής των 
Στιγμιότυπων. 
 
Σύγκριση των στρατηγικών των Ετών και Στιγμιότυπων   
Από τη σύγκριση των θηκογραμμάτων των δύο στρατηγικών διαπιστώνεται ότι δεν 
υπάρχει σημαντική διαφορά στην απόδοση των αλγορίθμων, σύμφωνα με τη μετρική 
AUC. Ο αλγόριθμος C4.5 των Δέντρων Απόφασης (Decision Tree) είναι ο μόνος 
αλγόριθμος, όπου η στρατηγική των Ετών φαίνεται να έχει ελαφρά αυξημένη 
απόδοση έναντι της στρατηγικής των Στιγμιότυπων, ιδιαίτερα για τα μεγάλα μεγέθη 
των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης. 
 
Επίδραση του μεγέθους του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης στην απόδοση 
κάθε αλγόριθμου   
Όσον αφορά το μέγεθος των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και σύμφωνα με τη 
μετρική AUC, η απόδοση του αλγόριθμου των Δέντρων Απόφασης C4.5 (Decision 
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Tree) στην περίπτωση της στρατηγικής των Ετών, αυξάνεται σταδιακά με το μέγεθος, 
ενώ στην περίπτωση της στρατηγικής των Στιγμιότυπων δεν ξεπερνά ένα ανώτατο 
όριο, ιδιαίτερα μετά το μέγεθος των 9 ετών.  
Η απόδοση του αλγόριθμου k-Πλησιέστερου Γείτονα (k-NN) αυξάνεται ελαφρά με το 
μέγεθος του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης, αλλά μετά το μέγεθος των 9 ετών δεν 
ξεπερνά ένα ανώτατο όριο, ειδικά στην περίπτωση της στρατηγικής των 
Στιγμιότυπων. 
Η απόδοση του αλγόριθμου Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron) αυξάνεται με το μέγεθος του συνόλου δεδομένων 
Εκπαίδευσης μέχρι το μέγεθος των 12 ετών, ενώ μετά από αυτό φαίνεται να 
παραμένει σταθερή. 
Τέλος, όσον αφορά την απόδοση των αλγόριθμων Naïve Bayesian και RIPPER, από 
τα αντίστοιχα θηκογράμματα, φαίνεται ότι δεν εξαρτάται από το μέγεθος του 
συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης, καθώς παραμένει σταθερή. 
 

RIPPERNaive BayesM. Perceptronk-NNDecision Tree
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Εικόνα 7.1: Θηκογράμματα (box plots) των τιμών της μετρικής AUC για κάθε στρατηγική, 
μέγεθος συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και αλγόριθμο 
 
 
Σύγκριση αλγορίθμων  
Από τα θηκογράμματα της Εικόνας 7.1 συνάγεται επίσης ότι στην περίπτωση του 
σχετικά μεγάλου μεγέθους συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 
μεγαλύτερο των 6 ετών, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων 
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με Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron) έχει μεγαλύτερη απόδοση από τους υπόλοιπους 
εξεταζόμενους αλγόριθμους, όσον αφορά τη μετρική AUC. Αντίθετα, ο αλγόριθμος 
Naïve Bayesian έχει μεγαλύτερη απόδοση από τους υπόλοιπους, στην περίπτωση των 
σχετικά μικρών μεγεθών του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης (μικρότερου των 6 
ετών). 
 
 
7.4 Συμπεράσματα 
 
Από την ανωτέρω μελέτη, του πεδίου Ανακάλυψης Γνώσης σε Μετεωρολογικές 
Βάσεις Δεδομένων, προκύπτει ότι η απόδοση, σύμφωνα με τη μετρική AUC, των 
αλγόριθμων Δέντρων Απόφασης C4.5, k-Πλησιέστερου Γείτονα και Νευρωνικού 
Δικτύου Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση δεν αυξάνεται σημαντικά για 
μεγέθη των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης που ξεπερνούν τα 9 έτη. Επίσης, η 
απόδοση των αλγόριθμων Naïve Bayesian και RIPPER είναι ανεξάρτητη από το 
μέγεθος του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης. 
Ακόμη, ο τρόπος επιλογής των στιγμιότυπων για το σχηματισμό των συνόλων 
δεδομένων Εκπαίδευσης είτε ως τυχαία μεμονωμένα στιγμιότυπα είτε ως τυχαία 
ετήσια σύνολα στιγμιότυπων, φάνηκε ότι δεν επηρεάζει την απόδοση των 
αλγόριθμων, όσον αφορά τη μετρική AUC. 
Τέλος, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση είναι ο επικρατέστερος και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ο 
προτιμητέος σε σχετικά μεγάλα μεγέθη συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης 
(μεγαλύτερα των 6 ετών), ενώ ο αλγόριθμος Naïve Bayesian είναι επικρατέστερος σε 
σχετικά μικρά μεγέθη (μικρότερα των 6 ετών).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 
8.1 Αντικείμενο μελέτης 
 
Στο Κεφάλαιο αυτό, όπως και στο προηγούμενο, χρησιμοποιείται το ίδιο σύνολο 
δεδομένων της Όψης TARGET_DATA της βάσης δεδομένων. Σκοπός είναι η 
Καθοδηγούμενη εκμάθηση της έννοιας της καταγραφής υετού στο μετεωρολογικό 
σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί το χαρακτηριστικό εξόδου ή την 
εξηρτημένη μεταβλητή, ενώ τα χαρακτηριστικά εισόδου ή οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
είναι οι 9 ανεξάρτητες μεταξύ τους μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις 9 κύριες 
συνιστώσες της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) του συνόλου δεδομένων 
ERA-40. Επαναλαμβάνεται για ακόμη μια φορά ότι πρόκειται για το Γεωδυναμικό 
ύψος στα 200hPa, το Σχετικό στροβιλισμό στα 1000hPa, τη Διεύθυνση ανέμου στα 
300hPa, την Ένταση ανέμου στα 300hPa, την Ένταση ανέμου στα 925hPa, την 
Απόκλιση στα 300hPa, τη Θερμοκρασία στα 200hPa, το Δυνητικό στροβιλισμό στα 
500hPa και τη Διεύθυνση ανέμου στα 925hPa. Η επίλυση του ζητήματος αυτού, 
επιχειρείται με τη δημιουργία μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας εφαρμόζοντας 5 
διαφορετικούς αλγόριθμους κατηγοριοποίησης.    

Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η μελέτη της επίδρασης του 
μετασχηματισμού των δεδομένων εισόδου στην απόδοση των αλγορίθμων Εξόρυξης 
Πληροφορίας, στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης στη 
Μετεωρολογική Βάση Δεδομένων. Εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια που 
σχετίζονται με το μετασχηματισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών ή χαρακτηριστικών 
εισόδου (Tsagalidis and Evangelidis, COMECAP 2010). Συγκεκριμένα: 

• Στο πρώτο σενάριο, το σύνολο δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις 
κανονικές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί στο σύνολο δεδομένων προορισμού. 

• Στο δεύτερο σενάριο, το σύνολο δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις 
παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών 
κάθε κύριας συνοπτικής ώρας. 

• Στο τρίτο σενάριο, το σύνολο δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις τιμές 
των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο σύνολο 
δεδομένων προορισμού και επιπλέον από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές 
των τιμών των μεταβλητών κάθε κύριας συνοπτικής ώρας που σχετίζονται με 
τα στοιχεία ανέμου. 

• Τα τρία αυτά σενάρια εξετάζονται τόσο για τη φυσική κατανομή των 
δεδομένων υετού (κλάση ή εξαρτημένη μεταβλητή), όσο για την Ισόρροπη 
κατανομή τους. 
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8.2 Σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου 
 
8.2.1. Σενάρια μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης 
Κοινή πρακτική των επιχειρησιακών μετεωρολόγων κατά τη διαδικασία πρόγνωσης 
του καιρού σε μια περιοχή, είναι ο υπολογισμός των διαφορών μεταξύ διαδοχικών 
τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική και μετά 
την εφαρμογή της μείωσης των διαστάσεων (μέθοδος PCA, Principal Component 
Analysis) στο σύνολο δεδομένων ERA-40 (Hair et al., 2006; SPSS), επιχειρείται ο 
πειραματισμός με δύο επιπλέον σενάρια πέραν του αρχικού σεναρίου, σύμφωνα με το 
οποίο χρησιμοποιούνται οι κανονικές τιμές των 9 ανεξάρτητων μεταβλητών που 
αντιπροσωπεύουν τις 9 κύριες συνιστώσες (Σύνολο Δεδομένων 1). Στο δεύτερο 
σενάριο, οι τιμές σε κάθε κύρια συνοπτική ώρα, αντικαθίστανται από τις διαφορές 
των τιμών μεταξύ αυτής της κύριας συνοπτικής ώρας και της παρελθούσας κύριας 
συνοπτικής ώρας πριν από 24 ώρες (Σύνολο Δεδομένων 2). Τέλος, στο τρίτο σενάριο, 
εκτός από τις 24-ωρες διαφορές των 9 ανεξάρτητων μεταβλητών, χρησιμοποιούνται 
επιπλέον οι κανονικές τιμές των 4 μεταβλητών που εκφράζουν στοιχεία ανέμου, τα 
οποία είναι η διεύθυνση και ένταση ανέμου στα 300 και 925hPa (Σύνολο Δεδομένων 
3). 

Όσον αφορά τις διαφορές των τιμών στην περίπτωση της διεύθυνσης του ανέμου, 
χρησιμοποιούνται οι τιμές -1, -2, -3 και -4 όταν ο άνεμος στρέφεται με φορά αντίθετη 
της φοράς κίνησης των ρολογιών, οι τιμές 1, 2 και 3 όταν ο άνεμος στρέφεται με τη 
φορά κίνησης των ρολογιών και 0 στην περίπτωση που η διεύθυνση του ανέμου 
παραμένει σταθερή. Για παράδειγμα όταν σε μια κύρια συνοπτική ώρα ο άνεμος είναι 
νοτιοδυτικός (ΝΔ), ενώ στην αντίστοιχη παρελθούσα κύρια συνοπτική ώρα 24 ώρες 
πριν, ο άνεμος ήταν δυτικός (Δ), τότε η διαφορά στην τιμή της διεύθυνσης του 
ανέμου εκφράζεται με την τιμή -1, καθώς στράφηκε από δυτικό σε νοτιοδυτικό. Στην 
ίδια περίπτωση, εάν στην αντίστοιχη παρελθούσα κύρια συνοπτική ώρα 24 ώρες πριν, 
ο άνεμος ήταν νοτιοανατολικός (ΝΑ), τότε η διαφορά στην τιμή της διεύθυνσης του 
ανέμου εκφράζεται με την τιμή 2, καθώς στράφηκε από νοτιοανατολικό σε 
νοτιοδυτικό.     

 

8.2.2. Ασύμμετρη Κλάση 
Στα προβλήματα Καθοδηγούμενης εκμάθησης παρατηρείται το φαινόμενο της 
Ασύμμετρης Κλάσης (Class Imbalance) στα δεδομένα, στην περίπτωση κατά την 
οποία κάποιες κλάσεις έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό στιγμιότυπων από τις 
υπόλοιπες. Αυτά τα σύνολα δεδομένων προκαλούν προβλήματα στην απόδοση 
τυπικών κατηγοριοποιητών, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη την κατανομή των κλάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι κατηγοριοποιητές 
αυτοί έχουν την τάση να αγνοούν τις κλάσεις με τη μικρή συχνότητα εμφάνισης, ενώ 
αντίθετα υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κλάσεις με τη μεγάλη συχνότητα 
εμφάνισης. Το πρόβλημα αυτό της Ασύμμετρης Κλάσης εμφανίζεται πολύ συχνά στα 
περισσότερα πεδία με σύνολα δεδομένων και ειδικά στο εξεταζόμενο σύνολο 
δεδομένων της παρούσας μελέτης, όπου μόνο το 16.1% των στιγμιότυπων αντιστοιχεί 
στη θετική τιμή ‘yes’ του υετού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό στην αρνητική τιμή ‘no’. 
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Μια μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είναι η Αναθεωρημένη 
Δειγματοληψία (Re-sampling) που είναι μια διαδικασία χειρισμού της κατανομής των 
στιγμιότυπων εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται η 
μέθοδος της Τυχαίας Υπο-δειγματοληψίας (Random Under-Sampling method), 
σύμφωνα με την οποία αφαιρούνται τυχαία στιγμιότυπα της κλάσης με τη 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, ώστε να μειωθεί το μέγεθος της κλάσης στο 
μέγεθος της κλάσης με τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνται σύνολα δεδομένων με Ισόρροπη κατανομή (50% - 50%), όσον αφορά 
τη συχνότητα εμφάνισης των κλάσεων.  

 
8.2.3. Δημιουργία συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου 
Η μέθοδος των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου χρησιμοποιείται για 
την ανάπτυξη και αξιολόγηση των μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας. Κάθε ένα από 
τα τρία αρχικά σύνολα δεδομένων πειραματισμού (Σενάρια) με τα 61364 στιγμιότυπα 
διαιρείται σε 10 υποσύνολα. Παίρνοντας κάθε ένα από τα 10 υποσύνολα ως το 
σύνολο δεδομένων Ελέγχου και τα υπόλοιπα 9 ως ένα σύνολο στιγμιότυπων για την 
επιλογή των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης, σχηματίζονται 10 ομάδες με 55228 
στιγμιότυπα εκπαίδευσης και 6136 στιγμιότυπα ελέγχου. Στη συνέχεια, από τα 
στιγμιότυπα εκπαίδευσης κάθε ομάδας, επιλέγονται τυχαία 10 δείγματα με 
επανατοποθέτηση, καθένα εκ των οποίων συνίσταται από 17788 στιγμιότυπα. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργούνται 100 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου που 
συνίστανται από 23924 στιγμιότυπα (17788 στιγμιότυπα εκπαίδευσης και 6136 
στιγμιότυπα ελέγχου, 74.35% - 25.65%) για κάθε  ένα σενάριο και συνεπώς ένα 
σύνολο 300 συνόλων δεδομένων. Τα στιγμιότυπα κάθε υποσυνόλου και κάθε 
δείγματος επιλέγονται τυχαία, αλλά ακολουθείται η φυσική κατανομή, σύμφωνα με 
τις συστάδες της κλάσης Υετού, όπως αυτή παρουσιάζεται στους Πίνακες 6.1 και 6.2 
στο Κεφάλαιο 6. 

Επιπλέον, από κάθε μία ομάδα από τις 10 συνολικά, σχηματίζονται 10 ισορροπημένα 
σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, όπου ο αριθμός των στιγμιότυπων με την τιμή ‘yes’ 
της κλάσης Υετού είναι ίσος με τον αριθμό των στιγμιότυπων με την τιμή ‘no’. Αυτά 
τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από 8894 τυχαία με επανατοποθέτηση 
επιλεγμένα στιγμιότυπα με τιμή της κλάσης Υετού ‘no’ και όλα τα 8894 διαθέσιμα 
στιγμιότυπα με τιμή της κλάσης Υετού ‘yes’. Σημειώνεται ότι αυτά τα επιλεγμένα 
8894 στιγμιότυπα με την τιμή ‘no’ ακολουθούν τη φυσική κατανομή, σύμφωνα με τις 
συστάδες της κλάσης Υετού που παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.2 στο Κεφάλαιο 6. Η 
αξιολόγηση των δημιουργούμενων μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας γίνεται με 
χρήση των 10 υποσυνόλων με μέγεθος 6136 στιγμιότυπα έκαστο, στα οποία 
χωρίστηκε το αρχικό σύνολο, ως σύνολο δεδομένων Ελέγχου. Το καθένα από αυτά τα 
σύνολα δεδομένων Ελέγχου ενώνεται χωριστά και με τα 10 τυχαία δείγματα των 
συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης σχηματίζοντας 10 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης 
και Ελέγχου και επομένως 100 (10 x 10) συνολικά. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνται 100 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου που συνίστανται 
από 23924 στιγμιότυπα (17788 στιγμιότυπα εκπαίδευσης και 6136 στιγμιότυπα 
ελέγχου, 74.35% - 25.65%) για κάθε  ένα σενάριο και συνεπώς ένα σύνολο 300 
συνόλων δεδομένων.    

 
 



87 
 

8.3 Ανάλυση 
 
8.3.1. Εκτέλεση αλγορίθμων - Μοντελοποίηση 

Οι 2 πολιτικές σχηματισμού των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης είτε 
ακολουθώντας τη Φυσική κατανομή της κλάσης Υετού είτε την απολύτως Ισόρροπη 
κατανομή, τα 3 σενάρια μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και 
τα 100 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου για κάθε πολιτική και κάθε 
σενάριο σχηματίζουν 600 (2 x 3 x 100) σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου. 
Τα αντίστοιχα 600 αρχεία με τα σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου 
αποτελούν την είσοδο στους 5 αλγόριθμους κατηγοριοποίησης, οι οποίοι εκτελούνται 
και αξιολογούνται στο περιβάλλον του λογισμικού Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA 
(Witten and Frank, 2005).  
Οι αλγόριθμοι είναι ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης (D. Tree), ο k-Πλησιέστερος 
Γείτονας (k-N.Neighbor), το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron), ο Naïve Bayesian (N. Bayesian) και ο RIPPER. Ο 
C4.5 των Δέντρων Απόφασης εκτελείται χωρίς πριονισμό του Δέντρου και χρήση του 
εκτιμητή Laplace, ο k-Πλησιέστερος Γείτονας με k=3 και χρήση της Ευκλείδειας 
απόστασης, ενώ οι υπόλοιποι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του λογισμικού WEKA.  
 
 
8.3.2. Αξιολόγηση  
Συνεπώς γίνονται 3000 εκτελέσεις και αξιολογήσεις (5 x 600) εξάγοντας 3000 τιμές 
της μετρικής AUC, οι οποίες αφορούν τους 5 αλγόριθμους, τις 2 πολιτικές 
σχηματισμού και τα 3 σενάρια μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων 
Εκπαίδευσης και Ελέγχου. Δηλαδή, σχηματίζονται 30 ομάδες (5 x 2 x 3), καθεμιά εκ 
των οποίων συνίσταται από 100 παρατηρήσεις, οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους. 
Στους Πίνακες 8.1 και 8.2 παρουσιάζονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της 
μετρικής AUC των 100 παρατηρήσεων – εκτελέσεων για κάθε αλγόριθμο και για 
κάθε σενάριο μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης (Σύνολο 
Δεδομένων 1, 2 και 3), τόσο της Φυσικής κατανομής όσο της Ισόρροπης κατανομής 
των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 8.1: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της μετρικής AUC για τη Φυσική Κατανομή 

του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης 
 Φυσική Κατανομή 

Αλγόριθμος Σύνολο Δεδομένων 1 Σύνολο Δεδομένων 2 Σύνολο Δεδομένων 3 
 Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. 

D. Tree .728 .011 .641 .009 .679 .009 
k-NN .679 .009 .588 .009 .639 .011 

M. Perceptron .786 .009 .703 .008 .727 .011 
N. Bayesian .773 .008 .703 .007 .736 .007 

RIPPER .586 .014 .538 .007 .546 .009 
 

Πίνακας 8.2: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση της μετρικής AUC για την Ισόρροπη 
Κατανομή του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης 

 Ισόρροπη Κατανομή 
Αλγόριθμος Σύνολο Δεδομένων 1 Σύνολο Δεδομένων 2 Σύνολο Δεδομένων 3 

 Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. 
D. Tree .737 .008 .653 .009 .683 .010 
k-NN .734 .007 .623 .010 .693 .011 

M. Perceptron .803 .008 .716 .005 .758 .009 



88 
 

 Ισόρροπη Κατανομή 
Αλγόριθμος Σύνολο Δεδομένων 1 Σύνολο Δεδομένων 2 Σύνολο Δεδομένων 3 

 Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. 
N. Bayesian .774 .008 .704 .006 .737 .007 

RIPPER .732 .010 .656 .009 .684 .011 
 
 
8.3.3. Συγκρίσεις 
Η Εικόνα 8.1 απεικονίζει τα θηκογράμματα (box plots) των αντίστοιχων τιμών της 
μετρικής AUC, όπου το άσπρο θηκόγραμμα αντιπροσωπεύει το Σύνολο Δεδομένων 1 
(D1), το ανοικτό γκρι το Σύνολο Δεδομένων 2 (D2) και το σκούρο γκρι το Σύνολο 
Δεδομένων 3 (D3). Τα θηκογράμματα της Ισόρροπης Κατανομής (Balanced) 
ξεχωρίζουν από τα αντίστοιχα της Φυσικής κατανομής (Natural), καθώς διαθέτουν 
επιπρόσθετα στο φόντο, ένα πλέγμα από μαύρα διάσπαρτα τετράγωνα σημεία. 
 

RIPPERN. BayesianM. Perceptronk-N. NeighbourD. Tree

0,8

0,7

0,6

0,5

A
U

C

D3_Balanced
D3_Natural
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D1_Balanced
D1_Natural

 
Εικόνα 8.1: Θηκογράμματα (box plots) των τιμών της μετρικής AUC για κάθε αλγόριθμο, 
σύνολο δεδομένων και κατανομή 
 
 
Σύγκριση Φυσικής και Ισόρροπης κατανομής των συνόλων δεδομένων 
Εκπαίδευσης 
Παρατηρούμε ότι η πολιτική της απολύτως Ισόρροπης κατανομής υπερτερεί στην 
απόδοση, όσον αφορά τη μετρική AUC, της Φυσικής κατανομής, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των αλγόριθμων k-Πλησιέστερου Γείτονα (k-N.Neighbor), RIPPER και 
Νευρωνικού Δικτύου Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron). 
Επίσης, υπερτερεί ελαφρά και στην περίπτωση του αλγόριθμου C4.5 των Δέντρων 
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Απόφασης (D. Tree), ενώ δεν παρουσιάζει καμιά διαφορά στην περίπτωση του 
αλγόριθμου Naïve Bayesian.   
 
Σύγκριση σεναρίων μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης 
Όσον αφορά τα 3 διαφορετικά σενάρια μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων 
Εκπαίδευσης, το Σύνολο Δεδομένων 1 με τις κανονικές τιμές έχει καλύτερη απόδοση 
από τα υπόλοιπα δύο και το Σύνολο Δεδομένων 3 με τις 24ωρες διαφορές και 
επιπρόσθετα τις κανονικές τιμές των στοιχείων του ανέμου υπερτερεί στην απόδοση 
του Συνόλου Δεδομένων 2 με μόνο τις 24ωρες διαφορές. 
 
Σύγκριση αλγορίθμων 
Στην ακολουθούμενη πολιτική της Φυσικής κατανομής των συνόλων δεδομένων 
Εκπαίδευσης, η σειρά των αλγόριθμων με απόδοση από τη μεγαλύτερη προς τη 
μικρότερη είναι Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση, 
Naïve Bayesian, C4.5 των Δέντρων Απόφασης, k-Πλησιέστερος Γείτονας και 
RIPPER. Στην πολιτική της Ισόρροπης κατανομής των συνόλων δεδομένων 
Εκπαίδευσης, η απόδοση των αλγόριθμων k-Πλησιέστερος Γείτονας και RIPPER 
αυξάνεται σημαντικά με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ίση με την απόδοση του C4.5 
των Δέντρων Απόφασης, ενώ τη μεγαλύτερη απόδοση έχει ξανά ο αλγόριθμος 
Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση και τη δεύτερη 
καλύτερη ο Naïve Bayesian.     
 
 
8.4 Συμπεράσματα 
 
Το μειωμένων διαστάσεων σύνολο δεδομένων ERA-40 και τα ιστορικά στοιχεία 
καταγραφής υετού στο Μετεωρολογικό Σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης αποτελούν 
την είσοδο σε 5 αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας με σκοπό τη δημιουργία 
μοντέλων κατηγοριοποίησης - πρόβλεψης της εμφάνισης υετού στο σταθμό. Το 
σύνολο δεδομένων με τις κανονικές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών του ERA-40 
παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το σύνολο δεδομένων στο οποίο 
έχουν αντικατασταθεί οι κανονικές τιμές από τις 24ωρες διαφορές, όπως επίσης και 
από το σύνολο δεδομένων στο οποίο χρησιμοποιούνται οι 24ωρες διαφορές και 
επιπρόσθετα οι κανονικές τιμές των στοιχείων ανέμου.    
Ακόμη, όταν χρησιμοποιούνται σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης με Ισόρροπη 
κατανομή σε αντικατάσταση της Φυσικής κατανομής της εξηρτημένης μεταβλητής 
Υετός, όλοι οι αλγόριθμοι με εξαίρεση τον Naïve Bayesian, παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη απόδοση, όσον αφορά τη μετρική AUC και στις 3 περιπτώσεις (σενάρια) 
μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης. 
Επίσης, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (Multilayer Perceptron Neural Network with backpropagation) έχει 
τη μεγαλύτερη απόδοση ως προς τη μετρική AUC, υπερτερώντας όλων των 
υπολοίπων εξεταζόμενων αλγορίθμων στο συγκεκριμένο μετεωρολογικό πεδίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 
 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΛΑΣΗ 
 
 
 
9.1 Το πρόβλημα της Ασύμμετρης Κλάσης 
 
Η Όψη TARGET_DATA της βάσης δεδομένων συνίσταται από τις 9 ανεξάρτητες 
μεταβλητές του συνόλου δεδομένων ERA-40 μετά την εφαρμογή σε αυτό της 
Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) και επιπλέον την εξηρτημένη μεταβλητή της 
καταγραφής υετού στο Μετεωρολογικό Σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, το ζητούμενο είναι η κατηγοριοποίηση νέων στιγμιότυπων ή συνόλων 
τιμών των 9 ανεξάρτητων μεταβλητών ERA-40 αποδίδοντας την τιμή ‘yes’ ή ‘no’ 
στον υετό, προβλέποντας την εμφάνιση ή μη υετού στο σταθμό για κάθε ένα από 
αυτά. Καθώς οι τιμές της εξηρτημένης μεταβλητής είναι ‘yes’ ή ‘no’, πρόκειται για 
ένα πρόβλημα Δυαδικής Κατηγοριοποίησης (Binary Classification), το οποίο 
επιλύεται με την ανάπτυξη μοντέλων κατηγοριοποίησης εφαρμόζοντας αντίστοιχους 
αλγόριθμους. 

Στο σύνολο δεδομένων της ανωτέρω Όψης που αποτελεί το πειραματικό σύνολο 
δεδομένων των Κεφαλαίων 7, 8 και 9 της παρούσας διατριβής, το εκατοστιαίο 
ποσοστό των εγγραφών με θετική κλάση, δηλαδή με τιμή του υετού ‘yes’, είναι 
16.1% και το υπόλοιπο 83.9% αντιστοιχεί στην αρνητική κλάση ή στην τιμή ‘no’ του 
υετού. Όπως γίνεται αντιληπτό, η θετική κλάση είναι η κλάση της μειοψηφίας σε 
σχέση με την αρνητική που είναι η κλάση της πλειοψηφίας. Εμφανίζεται λοιπόν στα 
πειραματικά δεδομένα το φαινόμενο της Ασύμμετρης Κλάσης, σύμφωνα με το οποίο, 
η μία κλάση έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό στιγμιότυπων από την άλλη. Ως γνωστό, 
στα σύνολα δεδομένων στα οποία εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό και με τα οποία 
πρόκειται να τροφοδοτηθούν αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, προκαλούνται 
προβλήματα στην απόδοση των κατηγοριοποιητών. Οι περισσότεροι 
κατηγοριοποιητές, όπως τα Δέντρα Απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα κ.ά., έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την κατανομή των 
κλάσεων. Ως αποτέλεσμα, έχουν την τάση να αγνοούν τις κλάσεις με τη μικρή 
συχνότητα εμφάνισης, ενώ αντίθετα υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κλάσεις 
με τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. 

Η Ασύμμετρη Κλάση εμφανίζεται στα δεδομένα κάποιων πεδίων, επειδή ο αριθμός 
των στιγμιότυπων ορισμένων κλάσεων είναι εν γένει πολύ μεγαλύτερος από τον 
αριθμό κάποιων άλλων, όπως συμβαίνει στο εξεταζόμενο σύνολο δεδομένων. 
Μερικές φορές όμως, μπορεί να παρουσιαστεί ή να επιδεινωθεί εξ αιτίας της 
ακολουθούμενης διαδικασίας συλλογής των δεδομένων, κυρίως εξαιτίας των 
περιορισμών που αυτή θα έχει, εκ των ενόντων, κάθε φορά. Επίσης, μπορεί να 
προκληθεί από τον αναλυτή είτε με επιλογή ορισμένων στιγμιότυπων, όπως και του 
αριθμού τους είτε με προσδιορισμό ασύμμετρου κόστους σε διαφορετικά λάθη 
κατηγοριοποίησης των στιγμιότυπων. Σχετικά με το θέμα της Ασύμμετρης Κλάσης 
και τα ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα 
ερευνητικών προσπαθειών και προσεγγίσεων από τη βιβλιογραφία (Batista et al., 
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2004; Chawla et al., 2004; Japkowicz, 2001; Japkowicz, 2003; Japkowicz and Holte, 
2001; Japkowicz and Stephen, 2002; Jo and Japkowicz, 2004; Weiss, 2004; Weiss 
2003). 

 

 

9.2 Μέθοδοι αντιμετώπισης της Ασύμμετρης Κλάσης 
 

Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος της 
Ασύμμετρης Κλάσης με την εφαρμογή τεχνικών διαφόρων μεθόδων. Ειδικότερα, 
εφαρμόζονται 9 τεχνικές της μεθόδου της Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας (Re-
sampling), πέραν της δειγματοληψίας με τη Φυσική κατανομή, τόσο από τη 
βιβλιογραφία όσο νέων προτεινόμενων που βασίζονται στην εμπειρία στο πεδίο των 
μετεωρολογικών δεδομένων. Επίσης, εφαρμόζεται η μέθοδος boosting AdaBoost M1 
για τη βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης.  

 

9.2.1. Μέθοδος Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας 
Η Αναθεωρημένη Δειγματοληψία είναι μια μέθοδος σε επίπεδο δεδομένων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της Ασύμμετρης Κλάσης, η οποία αποτελεί μια 
διαδικασία χειρισμού της κατανομής των στιγμιότυπων εκπαίδευσης που 
επιτυγχάνεται με την προσθήκη ή αφαίρεση ή επιλογή στιγμιότυπων των κλάσεων 
επηρεάζοντας την κατανομή τους. Μορφές Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας είναι η 
Τυχαία Υπερ-δειγματοληψία με την επανάληψη τυχαίων στιγμιότυπων της κλάσης 
της μειοψηφίας, η Τυχαία Υπο-δειγματοληψία με την αφαίρεση τυχαίων 
στιγμιότυπων της κλάσης της πλειοψηφίας, η κατευθυνόμενη Υπερ-δειγματοληψία 
και η κατευθυνόμενη Υπο-δειγματοληψία στις οποίες η επανάληψη ή η αφαίρεση 
αντίστοιχα των στιγμιότυπων γίνεται με πληροφορίες, η Υπερ-δειγματοληψία με την 
παραγωγή νέων στιγμιότυπων και συνδυασμοί των ανωτέρω. (Batista et al., 2004; 
Chawla et al., 2004; Japkowicz, 2001; Japkowicz, 2003; Japkowicz and Holte, 2001; 
Japkowicz and Stephen, 2002; Jo and Japkowicz, 2004; Weiss, 2004; Weiss 2003).    

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μέθοδος Υπερ-δειγματοληψίας SMOTE, Synthetic 
Minority Over-sampling Technique (Chawla et al., 2002). Με τη μέθοδο αυτή 
επιχειρείται η παραγωγή νέων στιγμιότυπων με interpolation μεταξύ μερικών 
γειτονικών στιγμιότυπων της κλάσης της μειοψηφίας. Στο λογισμικό Εξόρυξης 
Πληροφορίας WEKA που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, ορίζεται από τον 
αναλυτή ο αριθμός των πλησιέστερων γειτόνων k, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για 
την παραγωγή νέων στιγμιότυπων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το πρόβλημα που 
δημιουργείται με την επανάληψη των ίδιων στιγμιότυπων, όπως στην περίπτωση της 
τυχαίας Υπερ-δειγματοληψίας και ουσιαστικά στην εμμονή των ίδιων πληροφοριών, 
καθώς επίσης προκαλείται ώθηση ή μετατόπιση των ορίων απόφασης για την κλάση 
της μειοψηφίας προς τη μεριά της κλάσης της πλειοψηφίας προσδοκώντας στην 
αύξηση της απόδοσης του αλγόριθμου κατηγοριοποίησης.   

 

9.2.2. Μέθοδος boosting 
Η μέθοδος boosting μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε αλγόριθμο κατηγοριοποίησης με 
την προοπτική της βελτίωσης της απόδοσής του. Σημειώνεται ότι στην παρούσα 
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εργασία εφαρμόζεται η έκδοση AdaBoost M1 της μεθόδου boosting. Ο αλγόριθμος 
κατηγοριοποίησης τροφοδοτείται με το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, όπου όλα τα 
στιγμιότυπά του αρχικά έχουν τον ίδιο συντελεστή βάρους και δημιουργείται το 
αρχικό μοντέλο κατηγοριοποίησης. Στη συνέχεια, μειώνεται ο συντελεστής βάρους 
των σωστά κατηγοριοποιημένων στιγμιότυπων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο 
συντελεστής βάρους των λανθασμένα κατηγοριοποιημένων στιγμιότυπων και 
επαναλαμβάνεται η εκτέλεση του αλγόριθμου κατηγοριοποίησης. Με τον τρόπο αυτό 
σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθμος κατηγοριοποίησης θα επικεντρώνεται περισσότερο 
στα λανθασμένα κατηγοριοποιημένα στιγμιότυπα. Καθώς τα στιγμιότυπα που 
πραγματικά ανήκουν στην κλάση της μειοψηφίας (θετική κλάση), είναι περισσότερο 
επιρρεπή σε λανθασμένη κατηγοριοποίηση, πιστεύεται ότι με την επαναληπτική 
διαδικασία της μεθόδου boosting θα βελτιωθεί η απόδοση του αλγόριθμου 
κατηγοριοποίησης. Όταν το σφάλμα του μοντέλου θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0.5 
ή ίσο με μηδέν, τότε διαγράφεται το τρέχον μοντέλο και η επαναληπτική διαδικασία 
τερματίζεται. (Witten and Frank, 2005; Freund and Schapire, 1999; Guo and Viktor, 
2004) 

 

9.2.3. Μέθοδος Εκμάθησης με Ευαισθησία Κόστους 

Μία ακόμη μέθοδος είναι εκείνη της Εκμάθησης με Ευαισθησία Κόστους (Cost – 
Sensitive Learning), η οποία χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
εμφανίζεται στα δεδομένα το πρόβλημα της Ασύμμετρης κλάσης και επιπλέον ισχύει 
ότι η κλάση της μειοψηφίας (θετική κλάση) είναι υψίστης σημασίας σε σύγκριση με 
την κλάση της πλειοψηφίας (αρνητική κλάση) (Weiss, 2004; Witten and Frank, 
2005). Όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας ιατρικής διάγνωσης, όπου η 
λανθασμένα αρνητική διάγνωση, δηλαδή η απόδοση της αρνητικής κλάσης σε ένα 
στιγμιότυπο θετικής κλάσης έχει δυσμενέστερες συνέπειες από τη λανθασμένα θετική 
διάγνωση. Αποδίδοντας μεγαλύτερο κόστος στα στιγμιότυπα που λανθασμένα 
τοποθετούνται στην αρνητική κλάση από εκείνα που λανθασμένα τοποθετούνται στη 
θετική κλάση, βελτιώνεται η απόδοση των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης όσον 
αφορά τη θετική κλάση. Η λύση αυτή προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πληροφοριών 
κόστους. Στην εξεταζόμενη περίπτωση της πρόβλεψης της τιμής του υετού ‘yes’ ή 
‘no’, η πρόβλεψη αυτών των δύο κατηγοριών ή κλάσεων έχει την ίδια αξία ή σημασία 
και κατά συνέπεια δεν γίνεται εφαρμογή αυτής της μεθόδου.   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου και εν προκειμένω 
της εξέτασης διαφόρων τεχνικών αντιμετώπισης του ζητήματος της Ασύμμετρης 
Κλάσης με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας, 
χρησιμοποιείται η διαδικασία της Ανακάλυψης Γνώσης από τη Μετεωρολογική Βάση 
Δεδομένων. 

 

9.3 Μέθοδος Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας 
 
9.3.1. Τεχνικές Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας 
Στους Πίνακες 6.1 και 6.2 του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζεται η Φυσική κατανομή της 
εξηρτημένης μεταβλητής του υετού, τόσο σε επίπεδο κλάσεων (θετική, αρνητική) 
όσο σε επίπεδο συστάδων των κλάσεων που είναι τρεις (βροχή, χιόνι, καταιγίδα) για 
τη θετική κλάση και δύο (ομίχλη, μη σημαντικό φαινόμενο) για την αρνητική. Στα 
πλαίσια της αντιμετώπισης του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης, πέραν του 
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συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης με τη Φυσική κατανομή μέχρι και το επίπεδο των 
συστάδων των κλάσεων (Τεχνική 1), σχηματίζονται εννέα (9) επιπλέον σύνολα 
δεδομένων Εκπαίδευσης, ίσου μεγέθους με το αρχικό, ακολουθώντας διαφορετικές 
τεχνικές (Τεχνικές 2-10). Η κατανομή ως προς τη θετική κλάση, των δύο από αυτών 
είναι 30%, ενώ των υπολοίπων επτά είναι 50% δηλαδή ακολουθούν την απολύτως 
Ισόρροπη κατανομή.  

Στην πρώτη τεχνική χρησιμοποιείται η μέθοδος της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας 
(Randomized Under-Sampling) με σκοπό την απομάκρυνση στιγμιότυπων, ώστε να 
παραχθεί σύνολο δεδομένων με τη Φυσική κατανομή (UN). 

Στη δεύτερη και τρίτη τεχνική χρησιμοποιείται η μέθοδος της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας (Randomized Under-Sampling) με σκοπό την απομάκρυνση 
στιγμιότυπων, ώστε να παραχθούν δύο σύνολα δεδομένων με κατανομή ως προς τη 
θετική κλάση, 30% (U30) και 50% (U50) αντίστοιχα.  

Παρόμοια, στην τέταρτη και πέμπτη τεχνική χρησιμοποιείται ο συνδυασμός της 
μεθόδου SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας (SMOTE Over-Sampling) για την παραγωγή 
νέων στιγμιότυπων της κλάσης της μειοψηφίας (θετική κλάση) και της μεθόδου 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (Randomized Under-Sampling) για την απομάκρυνση 
στιγμιότυπων από την κλάση της πλειοψηφίας (αρνητική κλάση), ώστε να 
δημιουργηθούν δύο σύνολα δεδομένων με κατανομή ως προς τη θετική κλάση, 30% 
(SU30) και 50% (SU50) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στην εκτέλεση της SMOTE 
Over-Sampling μεθόδου, στο περιβάλλον του λογισμικού Εξόρυξης Πληροφορίας 
WEKA, χρησιμοποιείται η τιμή k=3 για την παράμετρο των πλησιέστερων γειτόνων.    

Σύμφωνα με την έκτη τεχνική σχηματίζονται σύνολα δεδομένων με Ισόρροπη 
κατανομή (50%), τόσο μεταξύ των κλάσεων όσο ανάμεσα στις κλάσεις (BW). Η 
μέθοδος της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (Randomized Under-Sampling) 
χρησιμοποιείται για τη μείωση του αριθμού των στιγμιότυπων των μεγάλων 
συστάδων, όπως της βροχής και των μη σημαντικών φαινομένων, καθώς επίσης η 
μέθοδος SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας (SMOTE Over-Sampling) για την αύξηση 
του αριθμού των στιγμιότυπων των σχετικά μικρών συστάδων, όπως του χιονιού, της 
καταιγίδας και της ομίχλης. Η μεταβολή του μεγέθους των 5 συστάδων γίνεται με 
σκοπό να σχηματιστούν σύνολα δεδομένων, όπου ο συνολικός αριθμός των 
στιγμιότυπων της βροχής, του χιονιού και της καταιγίδας (θετική κλάση) να είναι ίσος 
με το συνολικό αριθμό της ομίχλης και των μη σημαντικών φαινομένων (αρνητική 
κλάση), επιτυγχάνοντας την Ισόρροπη κατανομή μεταξύ των κλάσεων. Ακόμη, 
επιχειρείται ο αριθμός των στιγμιότυπων της βροχής, του χιονιού και της καταιγίδας 
να είναι ίσος μεταξύ τους, όπως επίσης ο αριθμός των στιγμιότυπων της ομίχλης με 
τα μη σημαντικά φαινόμενα, ώστε να επιτυγχάνεται και η Ισόρροπη κατανομή 
ανάμεσα στις κλάσεις. 
Στην έβδομη τεχνική (CU), εφαρμόζεται ο αλγόριθμος συσταδοποίησης k-means σε 
ολόκληρο το σύνολο δεδομένων, στο περιβάλλον του λογισμικού Εξόρυξης 
Πληροφορίας WEKA. Ο αριθμός των επιθυμητών συστάδων τίθεται ίσος με 5 που 
εκφράζει το πλήθος των συστάδων των καιρικών φαινομένων, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.1 και 6.2 του Κεφαλαίου 6. Επίσης, στο λογισμικό 
WEKA για την υλοποίηση του αλγόριθμου k-means επιλέγεται η αξιολόγηση κάθε 
προτεινόμενης συστάδας σε σχέση με τις 5 συστάδες-κλάσεις των καιρικών 
φαινομένων ή του υετού. Αρχικά, επιλέγονται μόνο τα αρνητικά στιγμιότυπα (αυτά 
με τιμή υετού ‘no’) που κατατάχθηκαν στις συστάδες της «ομίχλης» και των «μη 
σημαντικών φαινομένων», όπως αυτές ονοματίστηκαν κατά την έξοδο της εκτέλεσης 
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του αλγόριθμου k-means. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται τα αρνητικά στιγμιότυπα 
που κατατάχθηκαν στις άλλες 3 συστάδες, όπου πλειοψηφία είναι τα θετικά 
στιγμιότυπα (αυτά με τιμή υετού ‘yes’). Η ιδέα είναι ότι τα στιγμιότυπα που 
αποκλείονται με αυτό τον τρόπο δεν είναι καλοί αντιπρόσωποι των αρνητικών 
στιγμιότυπων, καθώς κατατάσσονται στις ίδιες συστάδες με την πλειοψηφία των 
θετικών στιγμιότυπων και ως εκ τούτου η διάκρισή τους από τους αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης θα είναι δύσκολη. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η μέθοδος της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (Randomized Under-Sampling), ώστε να μειωθεί 
επιπλέον ο αριθμός των αρνητικών στιγμιότυπων και να επιτευχθεί η ισόρροπη 
κατανομή. 
Τέλος, εισάγονται τρεις επιπλέον τεχνικές για τη μείωση του αριθμού των αρνητικών 
στιγμιότυπων (τιμή υετού ‘no’) που αποτελούν την κλάση με την πλειοψηφία. Από 
την Όψη TARGET_DATA της βάσης δεδομένων δημιουργείται ένας νέος Πίνακας 
με όλα τα δεδομένα της Όψης και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που εκφράζει σε 
κάθε ένα αρνητικό στιγμιότυπο, τη χρονική απόσταση του πλησιέστερου θετικού 
στιγμιότυπου από αυτό. Επαναλαμβάνεται σε αυτό το σημείο, ότι κάθε στιγμιότυπο 
αντιστοιχεί σε μια κύρια συνοπτική ώρα (00, 06, 12 και 18UTC) κατά το χρονικό 
διάστημα από 1/1/1960 έως 31/12/2001 και συνεπώς πρόκειται για μια χρονοσειρά. 
Στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων RDBMS Oracle, όπου είναι 
εγκατεστημένη η μετεωρολογική βάση δεδομένων με την ανάπτυξη procedures της 
PL/SQL υπολογίζονται και αποδίδονται οι τιμές αυτού του χαρακτηριστικού σε όλα 
τα αρνητικά στιγμιότυπα. 
Στη συνέχεια, επιλέγονται μόνο τα αρνητικά στιγμιότυπα, των οποίων η χρονική 
απόσταση από το πλησιέστερο προς αυτά θετικό στιγμιότυπο είναι μεγαλύτερη από 
μία ημέρα (D1U) ή δύο ημέρες (D2U) ή τέσσερεις ημέρες (D4U). Έπειτα, στις 
περιπτώσεις των τεχνικών D1U και D2U εφαρμόζεται η μέθοδος της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας (Randomized Under-Sampling), ώστε να μειωθεί επιπλέον ο αριθμός 
των αρνητικών στιγμιότυπων και να επιτευχθεί η ισόρροπη κατανομή. Στην 
περίπτωση της τεχνικής D4U, ο αριθμός των αρνητικών στιγμιότυπων μετά την 
εφαρμογή, είναι πολύ κοντά στον αριθμό των θετικών στιγμιότυπων και ως εκ τούτου 
η κατανομή μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ισόρροπη.  
Η ιδέα της χρονικής απόστασης εγείρεται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
επεισοδίων υετού μπορεί να υπάρξουν διαστήματα χωρίς υετό στο έδαφος, ενώ οι 
μετεωρολογικές συνθήκες, οι ικανές να προκαλέσουν υετό υφίστανται ακόμη στην 
περιοχή. Ως αποτέλεσμα, οι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης θα δυσκολεύονται να 
διακρίνουν αυτές τις περιπτώσεις αρνητικών κλάσεων από μια θετική με αποτέλεσμα 
τη μείωση της απόδοσης των αλγορίθμων.     

 

9.3.2. Σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου 

Η μέθοδος των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου χρησιμοποιείται για 
την ανάπτυξη και αξιολόγηση των μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας. Το αρχικό 
σύνολο δεδομένων με 61364 στιγμιότυπα διαιρείται σε 10 μη επικαλυπτόμενα 
υποσύνολα δεδομένων. Παίρνοντας κάθε ένα από τα 10 υποσύνολα ως το σύνολο 
δεδομένων Ελέγχου και τα υπόλοιπα 9 ως ένα σύνολο στιγμιότυπων για την επιλογή 
των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης, σχηματίζονται 10 ομάδες με 55228 
στιγμιότυπα εκπαίδευσης και 6136 στιγμιότυπα ελέγχου. Κάθε υποσύνολο επιλέγεται 
τυχαία, αλλά ακολουθεί τη Φυσική κατανομή των 5 συστάδων των καιρικών 
φαινομένων, σύμφωνα με τους Πίνακες 6.1 και 6.2 του Κεφαλαίου 6. Με τον τρόπο 
αυτό δημιουργούνται 10 σύνολα δεδομένων Ελέγχου με 6136 στιγμιότυπα 
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ακολουθώντας τη Φυσική κατανομή και τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το αρχικό 
σύνολο δεδομένων.   

Στη συνέχεια, από τα στιγμιότυπα εκπαίδευσης κάθε ομάδας, επιλέγονται τυχαία 10 
δείγματα με επανατοποθέτηση, καθένα εκ των οποίων συνίσταται από 17788 
στιγμιότυπα. Έπειτα, ενώνεται κάθε ένα από τα 10 σύνολα δεδομένων Ελέγχου, 
χωριστά 10 φορές με τα αντίστοιχα 10 τυχαία δείγματα εκπαίδευσης της ίδιας 
ομάδας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 100 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και 
Ελέγχου που συνίστανται από 23924 στιγμιότυπα (17788 στιγμιότυπα εκπαίδευσης 
και 6136 στιγμιότυπα ελέγχου, 74.35% - 25.65%). Σημειώνεται ότι στην τεχνική 
D4U, όπου χρησιμοποιείται ο περιορισμός των 4 ημερών και μειώνεται ο αριθμός 
των αρνητικών στιγμιότυπων περίπου στον αριθμό των θετικών, σχηματίζονται μόνο 
10 σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, ένα για κάθε ομάδα. 

Οι διαφορετικές μεθοδολογίες με τις οποίες επιλέγονται τυχαία με επανατοποθέτηση 
τα 17788 στιγμιότυπα για το σχηματισμό ενός συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης, 
χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές τεχνικές που ακολουθούνται στην αντιμετώπιση του 
θέματος της Ασύμμετρης Κλάσης. Στην παρούσα μελέτη σχηματίζονται 9 νέα σύνολα 
δεδομένων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις τεχνικές που έχουν αναφερθεί στην 
προηγούμενη παράγραφο, πέραν του συνόλου δεδομένων με τη φυσική κατανομή. 

Ο Πίνακας 9.1 παρουσιάζει το εκατοστιαίο ποσοστό (PCT) των στιγμιότυπων του 
αρχικού συνόλου δεδομένων που ανήκουν στη θετική κλάση, δηλαδή έχουν την τιμή 
‘yes’ για τον υετό και στην αρνητική κλάση ή έχουν την τιμή ‘no’. Επίσης, 
παρουσιάζει τον αριθμό στιγμιότυπων που ανήκουν στη θετική κλάση (Σύνολο yes), 
στην αρνητική κλάση (Σύνολο no) και το συνολικό τους αριθμό (Σύνολο) για το 
Αρχικό Σύνολο Δεδομένων, τη καθεμιά από τις 10 Ομάδες από τις οποίες επιλέγονται 
τα στιγμιότυπα Εκπαίδευσης, το καθένα από τα 10 Υποσύνολα ή σύνολα δεδομένων 
Ελέγχου και τις 10 εφαρμοζόμενες τεχνικές (UN, U30, U50, SU30, SU50, BW, CU, 
D1U, D2U και D4U). Ειδικότερα, όσον αφορά τις 10 τεχνικές πρόκειται για καθένα 
από τα 100 δείγματα συνόλων δεδομένων με τη φυσική κατανομή χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (UN), 100 δείγματα συνόλων δεδομένων με 
κατανομή 30% ως προς τη θετική κλάση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας (U30), 100 δείγματα συνόλων δεδομένων με ισόρροπη κατανομή 
(50%) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (U50), 100 
δείγματα συνόλων δεδομένων με κατανομή 30% ως προς τη θετική κλάση 
συνδυάζοντας τη μέθοδο της SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας και της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας (SU30), 100 δείγματα συνόλων δεδομένων με ισόρροπη κατανομή 
συνδυάζοντας τη μέθοδο της SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας και τη μέθοδο Τυχαίας 
Υπο-Δειγματοληψίας (SU50), 100 δείγματα συνόλων δεδομένων με ισόρροπη 
κατανομή τόσο μεταξύ των κλάσεων όσο μέσα σε κάθε κλάση (BW), 100 δείγματα 
συνόλων δεδομένων με ισόρροπη κατανομή εφαρμόζοντας συσταδοποίηση και στη 
συνέχεια Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (CU), 100 δείγματα συνόλων δεδομένων με 
ισόρροπη κατανομή εφαρμόζοντας τη χρονική απόσταση της μιας ή δύο ημερών και 
έπειτα την Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (D1U ή D2U) και τέλος 10 δείγματα συνόλων 
δεδομένων με σχεδόν ισόρροπη κατανομή εφαρμόζοντας τη χρονική απόσταση 
τεσσάρων ημερών (D4U).  

 
Πίνακας 9.1: Αριθμός στιγμιότυπων που ανήκουν στη θετική κλάση, στην αρνητική κλάση 
και το σύνολό τους για το αρχικό σύνολο δεδομένων, τις ομάδες, τα υποσύνολα και τις 
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εφαρμοζόμενες τεχνικές, καθώς επίσης και το αντίστοιχο εκατοστιαίο ποσοστό ως προς το 
αρχικό σύνολο δεδομένων 

 Σύνολο yes Σύνολο no Σύνολο 
PCT 16.1% 83.9% 100% 

Αρχικό Σ.Δ. 9882 51482 61364 
Ομάδες 8894 46334 55228 

Υποσύνολα 988 5148 6136 
UN 2879 14909 17788 
U30 5336 12452 17788 
U50 8894 8894 17788 

SU30 5336 12452 17788 
SU50 8894 8894 17788 
BW 8894 8894 17788 
CU 8894 8894 17788 

D1U 8894 8894 17788 
D2U 8894 8894 17788 
D4U 8894 8731 17625 

 
 
Ο Πίνακας 9.2 παρουσιάζει το εκατοστιαίο ποσοστό των στιγμιότυπων των 
συστάδων Βροχής, Χιονιού και Καταιγίδας της θετικής κλάσης και του συνόλου τους 
(Σύνολο yes) ως προς το σύνολο των στιγμιότυπων του αρχικού συνόλου δεδομένων 
(PCT) και ως προς το σύνολο των στιγμιότυπων της θετικής κλάσης (PCC). Επίσης, 
παρουσιάζει τον αριθμό στιγμιότυπων που ανήκουν στις συστάδες Βροχή, Χιόνι και 
Καταιγίδα της θετικής κλάσης και το συνολικό τους αριθμό (Σύνολο yes) για το 
Αρχικό Σύνολο Δεδομένων, τη καθεμιά από τις 10 Ομάδες από τις οποίες επιλέγονται 
τα στιγμιότυπα Εκπαίδευσης, το καθένα από τα 10 Υποσύνολα ή σύνολα δεδομένων 
Ελέγχου και τις 10 εφαρμοζόμενες τεχνικές (UN, U30, U50, SU30, SU50, BW, CU, 
D1U, D2U και D4U).  

   
Πίνακας 9.2: Αριθμός στιγμιότυπων που ανήκουν στις συστάδες Βροχή, Χιόνι και Καταιγίδα 

της θετικής κλάσης και το συνολικό τους αριθμό για το αρχικό σύνολο δεδομένων, τις 
ομάδες, τα υποσύνολα και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 
εκατοστιαία ποσοστά ως προς το αρχικό σύνολο δεδομένων και ως προς το σύνολο 

δεδομένων της θετικής κλάσης 
 Βροχή Χιόνι Καταιγίδα Σύνολο yes 

PCT 11.66% 0.89% 3.55% 16.1% 
PCC 72.39% 5.54% 22.07% 100% 

Αρχικό Σ.Δ. 7154 547 2181 9882 
Ομάδες 6438 493 1963 8894 

Υποσύνολα 715 55 218 988 
UN 2069 171 639 2879 
U30 3863 296 1177 5336 
U50 6438 493 1963 8894 

SU30 3863 296 1177 5336 
SU50 6438 493 1963 8894 
BW 2965 2964 2965 8894 
CU 6438 493 1963 8894 
D1U 6438 493 1963 8894 
D2U 6438 493 1963 8894 
D4U 6438 493 1963 8894 

 
Ο Πίνακας 9.3 παρουσιάζει το εκατοστιαίο ποσοστό των στιγμιότυπων των 
συστάδων Ομίχλης και Μη σημαντικού φαινομένου της αρνητικής κλάσης και του 
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συνόλου τους (Σύνολο no) ως προς το σύνολο των στιγμιότυπων του αρχικού 
συνόλου δεδομένων (PCT) και ως προς το σύνολο των στιγμιότυπων της αρνητικής 
κλάσης (PCC). Επίσης, παρουσιάζει τον αριθμό στιγμιότυπων που ανήκουν στις 
συστάδες Ομίχλης και Μη σημαντικού φαινομένου της αρνητικής κλάσης και το 
συνολικό τους αριθμό (Σύνολο no) για το Αρχικό Σύνολο Δεδομένων, τη καθεμιά από 
τις 10 Ομάδες από τις οποίες επιλέγονται τα στιγμιότυπα Εκπαίδευσης, το καθένα 
από τα 10 Υποσύνολα ή σύνολα δεδομένων Ελέγχου και τις 10 εφαρμοζόμενες 
τεχνικές (UN, U30, U50, SU30, SU50, BW, CU, D1U, D2U και D4U). 

   
Πίνακας 9.3: Αριθμός στιγμιότυπων που ανήκουν στις συστάδες Ομίχλης και Μη 

σημαντικού φαινομένου της αρνητικής κλάσης και το συνολικό τους αριθμό για το αρχικό 
σύνολο δεδομένων, τις ομάδες, τα υποσύνολα και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές, καθώς επίσης 
και τα αντίστοιχα εκατοστιαία ποσοστά ως προς το αρχικό σύνολο δεδομένων και ως προς το 

σύνολο δεδομένων της αρνητικής κλάσης 
 Ομίχλη Μη σημαντικό Σύνολο no 

PCT 2.27% 81.62% 83.9% 
PCC 2.71% 97.29% 100% 

Αρχικό Σ.Δ. 1395 50087 51482 
Ομάδες 1256 45078 46334 

Υποσύνολα 140 5008 5148 
UN 443 14466 14909 
U30 362 12090 12452 
U50 250 8644 8894 

SU30 362 12090 12452 
SU50 250 8644 8894 
BW 4447 4447 8894 
CU 250 8644 8894 
D1U 250 8644 8894 
D2U 250 8644 8894 
D4U 193 8538 8731 

 
 
9.3.3. Εκτέλεση αλγορίθμων - Μοντελοποίηση 

Η εξέταση καθεμιάς από τις 9 πρώτες τεχνικές έγινε με 100 σύνολα δεδομένων 
Εκπαίδευσης και Ελέγχου (UN, U30, U50, SU30, SU50, BW, CU, D1U και D2U) και 
της δέκατης τεχνικής με 10 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου (D4U), 
συνολικά με 910 σύνολα δεδομένων. Τα αντίστοιχα 910 αρχεία με τα σύνολα 
δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου αποτελούν την είσοδο στους 5 αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης, οι οποίοι εκτελούνται και αξιολογούνται στο περιβάλλον του 
λογισμικού Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA (Witten and Frank, 2005). Οι αλγόριθμοι 
είναι ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης (D. Tree), ο k-Πλησιέστερος Γείτονας (k-NN), 
το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση (M. Perc.), ο 
Naïve Bayesian (N. Bayes) και ο RIPPER. Ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης 
εκτελείται χωρίς πριονισμό του Δέντρου και χρήση του εκτιμητή Laplace, ο k-
Πλησιέστερος Γείτονας με k=5 και χρήση της Ευκλείδειας απόστασης, ενώ οι 
υπόλοιποι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του λογισμικού WEKA.  

 

9.3.4. Αξιολόγηση  

Συνεπώς γίνονται 4550 εκτελέσεις και αξιολογήσεις (5 x 910) εξάγοντας 4550 τιμές 
της μετρικής AUC, οι οποίες αφορούν τους 5 αλγόριθμους και τις 10 τεχνικές για την 
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αντιμετώπιση του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης. Δηλαδή, σχηματίζονται 50 
ομάδες (5 x 10), εκ των οποίων καθεμιά από τις πρώτες 45 συνίσταται από 100 
παρατηρήσεις και καθεμιά από τις υπόλοιπες 5 συνίσταται από 10 παρατηρήσεις, οι 
οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους. Στον Πίνακα 9.4 παρουσιάζονται η μέση τιμή 
(M.T.) και η τυπική απόκλιση (T.A.) της μετρικής AUC των 100 ή 10 (D4U) 
εκτελέσεων για κάθε τεχνική και κάθε αλγόριθμο. 

 
Πίνακας 9.4: Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση της μετρικής AUC για κάθε τεχνική και 

αλγόριθμο 
Τεχνική Αλγόριθμος 

  D. Tree k-NN M. Perc. N. Bayes RIPPER 

UN 
Μ.Τ. .728 .711 .786 .773 .586 

Τ.Α. .011 .009 .009 .008 .014 

U30 
Μ.Τ. .727 .734 .795 .773 .665 

Τ.Α. .009 .009 .009 .008 .012 

U50 
Μ.Τ. .737 .759 .803 .774 .732 

Τ.Α. .008 .007 .008 .008 .010 

SU30 
Μ.Τ. .725 .726 .785 .778 .647 

Τ.Α. .010 .009 .009 .008 .016 

SU50 
Μ.Τ. .722 .730 .783 .779 .676 

Τ.Α. .009 .009 .009 .008 .013 

BW 
Μ.Τ. .699 .710 .757 .735 .680 

Τ.Α. .011 .012 .012 .008 .012 

CU 
Μ.Τ. .631 .607 .638 .735 .644 

Τ.Α. .015 .012 .013 .011 .028 

D1U 
Μ.Τ. .760 .774 .806 .770 .739 

Τ.Α. .008 .007 .008 .008 .010 

D2U 
Μ.Τ. .759 .770 .802 .766 .735 

Τ.Α. .008 .006 .008 .009 .012 

D4U 
Μ.Τ. .757 .768 .795 .759 .706 

Τ.Α. .007 .006 .008 .009 .007 

 
 
9.3.5. Συγκρίσεις  
Η Εικόνα 9.1 απεικονίζει τα θηκογράμματα (box plots) των αντίστοιχων τιμών της 
μετρικής AUC για τις πρώτες 6 τεχνικές (Ομάδα-1). Το άσπρο θηκόγραμμα 
αντιπροσωπεύει την πρώτη τεχνική της φυσικής κατανομής (UN). Το ανοικτό γκρι 
αντιπροσωπεύει τη δεύτερη τεχνική της κατανομής 30% ως προς τη θετική κλάση 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (U30). Το ανοικτό 
γκρι με διάσπαρτα μαύρα τετράγωνα σημεία αντιπροσωπεύει την τρίτη τεχνική της 
ισόρροπης κατανομής (50%) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας (U50). Το σκούρο γκρι αντιπροσωπεύει την τέταρτη τεχνική της 
κατανομής 30% ως προς τη θετική κλάση, συνδυάζοντας τη μέθοδο της SMOTE 
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Υπερ-Δειγματοληψίας και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (SU30). Το σκούρο γκρι 
με διάσπαρτα μαύρα τετράγωνα σημεία αντιπροσωπεύει την πέμπτη τεχνική της 
ισόρροπης κατανομής, συνδυάζοντας τη μέθοδο της SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας 
και τη μέθοδο της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (SU50). Το άσπρο με διάσπαρτα 
μαύρα τετράγωνα σημεία αντιπροσωπεύει την έκτη τεχνική της ισόρροπης κατανομής 
τόσο μεταξύ των κλάσεων όσο μέσα σε κάθε κλάση (BW).  
 

RIPPERNaive BayesianM. Perceptronk-N. NeighbourDecision Tree
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Εικόνα 9.1: Θηκογράμματα (box plots) των τιμών της μετρικής AUC για κάθε αλγόριθμο και 
ομάδα-1 τεχνικών αντιμετώπισης της Ασύμμετρης Κλάσης  
 
 
Η Εικόνα 9.2 απεικονίζει τα θηκογράμματα (box plots) των αντίστοιχων τιμών της 
μετρικής AUC για τις 4 τελευταίες (έβδομη έως δέκατη) τεχνικές, καθώς επίσης την 
πρώτη και την τρίτη τεχνική για σύγκριση (Ομάδα-2). Το άσπρο θηκόγραμμα 
αντιπροσωπεύει την πρώτη τεχνική της φυσικής κατανομής (UN). Το ανοικτό γκρι 
αντιπροσωπεύει την τρίτη τεχνική της ισόρροπης κατανομής (50%) χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (U50). Το σκούρο γκρι αντιπροσωπεύει 
την έβδομη τεχνική της ισόρροπης κατανομής, εφαρμόζοντας συσταδοποίηση και στη 
συνέχεια την Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (CU). Το άσπρο με διάσπαρτα μαύρα 
τετράγωνα σημεία αντιπροσωπεύει την όγδοη τεχνική της ισόρροπης κατανομής, 
εφαρμόζοντας τη χρονική απόσταση της μιας ημέρας και έπειτα την Τυχαία Υπο-
Δειγματοληψία (D1U). Το ανοικτό γκρι με διάσπαρτα μαύρα τετράγωνα σημεία 
αντιπροσωπεύει την ένατη τεχνική της ισόρροπης κατανομής, εφαρμόζοντας τη 
χρονική απόσταση των δύο ημερών και έπειτα την Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία  
(D2U). Τέλος, το σκούρο γκρι με διάσπαρτα μαύρα τετράγωνα σημεία 
αντιπροσωπεύει τη δέκατη τεχνική με σχεδόν ισόρροπη κατανομή εφαρμόζοντας τη 
χρονική απόσταση των τεσσάρων ημερών (D4U).  
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Εικόνα 9.2: Θηκογράμματα (box plots) των τιμών της μετρικής AUC για κάθε αλγόριθμο και 
ομάδα-2 τεχνικών αντιμετώπισης της Ασύμμετρης Κλάσης  
 
Από την Εικόνα 9.1 παρατηρούμε ότι η τεχνική της Ομάδας-1 με την υψηλότερη 
απόδοση ως προς τη μετρική AUC για κάθε αλγόριθμο με εξαίρεση τον Naïve 
Bayesian, είναι η Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (Randomized Under-Sampling) με 
Ισόρροπη κατανομή (U50). 
Επίσης, ο αλγόριθμος με την υψηλότερη απόδοση ως προς τη μετρική AUC για κάθε 
τεχνική της Ομάδας-1 είναι το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (Multilayer Perceptron Neural Network with back-propagation). 
Όσον αφορά τον αλγόριθμο Naïve Bayesian, όλες οι τεχνικές της Ομάδας-1 
παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια απόδοση και φαίνεται ότι μόνο οι δύο τεχνικές  της 
Κατανομής 30% ως προς τη θετική κλάση και της Ισόρροπης κατανομής του 
συνδυασμού της SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας (SMOTE Over-Sampling) και της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (SU30 και SU50 αντίστοιχα) βελτιώνουν ελαφρά την 
απόδοση του αλγόριθμου. 
Η απόδοση ως προς τη μετρική AUC των αλγόριθμων k-Πλησιέστερου Γείτονα και 
RIPPER, βελτιώνεται σημαντικά με την εφαρμογή των τεσσάρων τεχνικών της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας και του συνδυασμού της SMOTE Υπερ-
Δειγματοληψίας και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας τόσο με Κατανομή 30% ως 
προς τη θετική κλάση όσο με Ισόρροπη κατανομή (U30, U50, SU30 και SU50 
αντίστοιχα) και ειδικότερα με την τεχνική της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με 
Ισόρροπη κατανομή (U50).       
Η απόδοση ως προς τη μετρική AUC, του αλγόριθμου C4.5 των Δέντρων Απόφασης 
βελτιώνεται ελαφρά σε σύγκριση με την τεχνική της Φυσικής κατανομής (UN), μόνο 
με την εφαρμογή της τεχνικής Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή 
(U50).  
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Επίσης, η απόδοση του αλγόριθμου Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση βελτιώνεται σημαντικά σε σύγκριση με την τεχνική της Φυσικής 
κατανομής (UN) με την εφαρμογή της τεχνικής Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με 
Ισόρροπη κατανομή (U50) και ελαφρά με την τεχνική Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας 
με κατανομή 30% ως προς τη θετική κλάση (U30). 
Η τεχνική της Ισόρροπης κατανομής τόσο μεταξύ των κλάσεων όσο μέσα στις 
κλάσεις (BW), παρουσιάζει τα χειρότερα αποτελέσματα με εξαίρεση τον αλγόριθμο 
RIPPER. 
Από την Εικόνα 9.2 παρατηρούμε ότι οι τεχνικές με τον περιορισμό της χρονικής 
απόστασης για κάθε αρνητικό στιγμιότυπο του πλησιέστερου θετικού στιγμιότυπου 
(D1U, D2U και D4U), αποδίδουν καλύτερα όσον αφορά τη μετρική AUC, από την 
τεχνική με τη Φυσική κατανομή με εξαίρεση τον αλγόριθμο Naïve Bayesian. 
Επίσης, οι τεχνικές αυτές D1U, D2U και D4U έχουν καλύτερη απόδοση από την 
τεχνική της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή (U50), στην 
περίπτωση των αλγόριθμων C4.5 των Δέντρων Απόφασης και του k-Πλησιέστερου 
Γείτονα.       
Όσον αφορά τους αλγόριθμους Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση, Naïve Bayesian και RIPPER, η τεχνική D1U με τον περιορισμό της 
χρονικής απόστασης της μιας ημέρας έχει περίπου την ίδια απόδοση με την τεχνική 
της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή (U50), ενώ αποδίδει 
καλύτερα από την τεχνική D4U με τον περιορισμό της χρονικής απόστασης των 
τεσσάρων (4) ημερών. Σημειώνεται ότι ο αλγόριθμος με την υψηλότερη απόδοση ως 
προς τη μετρική AUC για τις τεχνικές της Ομάδας-2 εκτός της τεχνικής CU, είναι το 
Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση. 
Τέλος, η τεχνική της ισόρροπης κατανομής με εφαρμογή της συσταδοποίησης και 
στη συνέχεια της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (CU) δεν έδωσε καλά αποτελέσματα, 
όσον αφορά τη μετρική AUC και μόνο στην περίπτωση του αλγόριθμου RIPPER 
ξεπέρασε σε απόδοση την τεχνική της Φυσικής κατανομής (UN). 
 
 
9.3.6. Συμπεράσματα εφαρμογής τεχνικών Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας  
Το μειωμένων διαστάσεων σύνολο δεδομένων ERA-40 και τα ιστορικά στοιχεία 
υετού του Μετεωρολογικού Σταθμού Μίκρας Θεσσαλονίκης αποτελούν την είσοδο 
σε 5 αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας για την κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης 
της εμφάνισης υετού στο σταθμό.  
Ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση 
παρουσιάζοντας την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των εξεταζομένων αλγόριθμων, 
όσον αφορά τη μετρική AUC, χαρακτηρίζεται ο πιο αποτελεσματικός σε αυτό το 
μετεωρολογικό πεδίο.  
Επίσης, η προτεινόμενη νέα τεχνική D1U με Ισόρροπη κατανομή που προκύπτει από 
το συνδυασμό του περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας και της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας, είναι η συνιστώμενη στρατηγική για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης στους αλγόριθμους Νευρωνικό Δίκτυο 
Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση, C4.5 των Δέντρων Απόφασης, k-
Πλησιέστερου Γείτονα και RIPPER. Εναλλακτικά, η τεχνική U50 της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση των αλγόριθμων Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση και RIPPER. 
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Τέλος, όσον αφορά τον αλγόριθμο Naïve Bayesian, οι προτεινόμενες τεχνικές 
Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας δεν βελτιώνουν την απόδοσή του σε σχέση με τη 
Φυσική κατανομή.  
Στο θέμα της Ασύμμετρης Κλάσης, παρατηρούμε ότι η εφαρμογή τεχνικών 
Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας που βασίζονται στην εμπειρία στο πεδίο των 
δεδομένων, μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ορισμένων αλγόριθμων 
κατηγοριοποίησης. 
 
 
9.4 Μέθοδος boosting 
 
9.4.1. Μοντελοποίηση και αξιολόγηση  
Η μέθοδος boosting AdaBoost M1 (Witten and Frank, 2005) εφαρμόζεται στα 100 
σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου με τη Φυσική κατανομή (AB_UN), 
όπως επίσης και στα 100 σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου με Ισόρροπη 
κατανομή εφαρμόζοντας τη χρονική απόσταση της μιας ημέρας κάθε αρνητικού 
στιγμιότυπου από το πλησιέστερο θετικό και έπειτα την Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία 
(AB_D1U). Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η χρήση αυτών των 
δύο συνόλων δεδομένων, UN και ιδιαίτερα του D1U, εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη 
απόδοση των 5 χρησιμοποιούμενων αλγόριθμων κατηγοριοποίησης ( C4.5, k-NN, M. 
Perceptron N.N., Naïve Bayesian και RIPPER). Τα αντίστοιχα 200 αρχεία (2 x 100) 
με τα σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης και Ελέγχου αποτελούν για 5 φορές την 
είσοδο στον αλγόριθμο AdaBoost M1 στο περιβάλλον του λογισμικού Εξόρυξης 
Πληροφορίας WEKA, όπου καλούνται, κάθε φορά ένας, οι 5 αλγόριθμοι 
κατηγοριοποίησης. Συνεπώς γίνονται 1000 εκτελέσεις και αξιολογήσεις (5 x 2 x 100) 
εξάγοντας 1000 τιμές της μετρικής AUC. Σχηματίζονται 10 ομάδες (2 x 5), οι οποίες 
συνίστανται από 100 παρατηρήσεις η καθεμιά, οι οποίες συγκρίνονται μεταξύ τους, 
καθώς επίσης και με τις 10 ομάδες (2 x 5) των 2 τεχνικών UN και D1U με τους 5 
αλγόριθμους κατηγοριοποίησης που εξετάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 
χωρίς την εφαρμογή του AdaBoost M1. 
Στον Πίνακα 9.5 παρουσιάζονται η μέση τιμή (M.T.) και η τυπική απόκλιση (T.A.) 
της μετρικής AUC των 100 εκτελέσεων για κάθε τεχνική και κάθε αλγόριθμο. 
 

Πίνακας 9.5: Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση της μετρικής AUC για κάθε τεχνική και 
αλγόριθμο 

Τεχνική Αλγόριθμος 
  D. Tree k-NN M. Perc. N. Bayes RIPPER 

UN 
Μ.Τ. .728 .711 .786 .773 .586 

Τ.Α. .011 .009 .009 .008 .014 

ΑΒ_UΝ 
Μ.Τ. .735 .656 .766 .730 .757 

Τ.Α. .009 .009 .016 .011 .010 

D1U 
Μ.Τ. .760 .774 .806 .770 .739 

Τ.Α. .008 .007 .008 .008 .010 

ΑΒ_D1U 
Μ.Τ. .783 .724 .794 .770 .787 

Τ.Α. .007 .007 .008 .008 .007 
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9.4.2. Συγκρίσεις  
Η Εικόνα 9.3 απεικονίζει τα θηκογράμματα (box plots) των αντίστοιχων τιμών της 
μετρικής AUC για τις 4 τεχνικές. Το άσπρο θηκόγραμμα αντιπροσωπεύει την τεχνική 
UN και το άσπρο με διάσπαρτα μαύρα τετράγωνα σημεία την τεχνική D1U. Το γκρι 
και το γκρι με διάσπαρτα μαύρα τετράγωνα σημεία αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή 
του αλγόριθμου AdaBoost M1 στις τεχνικές AB_UN και AB_D1U αντίστοιχα. 
 

 
Εικόνα 9.3: Θηκογράμματα (box plots) των τιμών της μετρικής AUC για κάθε αλγόριθμο και 
τεχνική  
 
Από την Εικόνα 9.3 παρατηρούμε ότι η εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με 
βασικό αλγόριθμο κατηγοριοποίησης τον C4.5 των Δέντρων Απόφασης (Decision 
Tree) βελτιώνει σημαντικά την απόδοση ως προς τη μετρική AUC, στην περίπτωση 
των συνόλων δεδομένων με Ισόρροπη κατανομή που σχηματίστηκαν από το 
συνδυασμό του περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας και της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (τεχνική ΑΒ_D1U). 
Επίσης, η εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικό αλγόριθμο 
κατηγοριοποίησης τον RIPPER βελτιώνει σημαντικά την απόδοση ως προς τη 
μετρική AUC και στις δύο περιπτώσεις των συνόλων δεδομένων, δηλαδή με τη 
Φυσική κατανομή (τεχνική ΑΒ_UN) και εκείνων με Ισόρροπη κατανομή που 
σχηματίστηκαν από το συνδυασμό του περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας 
ημέρας και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (τεχνική ΑΒ_D1U). Συγκρίνοντας και 
μεταξύ τους τις δύο τεχνικές ΑΒ_UN και ΑΒ_D1U, τα καλύτερα αποτελέσματα 
παρατηρούνται στη δεύτερη περίπτωση της τεχνικής ΑΒ_D1U. 
Όσον αφορά την εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικό αλγόριθμο 
κατηγοριοποίησης τους k-Πλησιέστερο Γείτονα (k-N. Neighbour), Νευρωνικό Δίκτυο 
Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron) και Naïve Bayesian 
παρατηρείται σημαντική μείωση της απόδοσης και στις δύο περιπτώσεις των 
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συνόλων δεδομένων (τεχνικές ΑΒ_UN και ΑΒ_D1U). Εξαίρεση, στην οποία δεν 
παρατηρείται καμία διαφορά αποτελεί η εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με 
βασικό αλγόριθμο κατηγοριοποίησης τον Naïve Bayesian στην περίπτωση των 
συνόλων δεδομένων με Ισόρροπη κατανομή που σχηματίστηκαν από το συνδυασμό 
του περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας και της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας (τεχνική ΑΒ_D1U).   
Ακόμη, παρατηρούμε ότι η απόδοση ως προς τη μετρική AUC, της εφαρμογής του 
αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικούς αλγόριθμους κατηγοριοποίησης τον C4.5 των 
Δέντρων Απόφασης (Decision Tree) και τον RIPPER στα σύνολα δεδομένων που 
σχηματίστηκαν από το συνδυασμό του περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας 
ημέρας και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (τεχνική ΑΒ_D1U), φθάνει στα ίδια 
υψηλά επίπεδα με εκείνα της απόδοσης του αλγόριθμου Νευρωνικό Δίκτυο 
Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron) στα σύνολα δεδομένων 
με τη Φυσική κατανομή και επιπλέον ξεπερνούν την απόδοση του αλγόριθμου Naïve 
Bayesian.  
Τέλος, παρατηρείται ότι την καλύτερη απόδοση ως προς τη μετρική AUC, 
παρουσιάζει η εφαρμογή του αλγόριθμου Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων 
Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση (M. Perceptron) στα σύνολα δεδομένων που 
σχηματίστηκαν από το συνδυασμό του περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας 
ημέρας κάθε αρνητικού στιγμιότυπου από το πλησιέστερο θετικό και της Τυχαίας 
Υπο-Δειγματοληψίας (τεχνική D1U).  
 
 
9.4.3. Συμπεράσματα εφαρμογής της μεθόδου boosting  
H εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικούς αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης τους k-Πλησιέστερο Γείτονα, Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων 
Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση και Naïve Bayesian παρουσίασε μείωση της απόδοσης 
ως προς τη μετρική AUC.  
Αντίθετα, η εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικούς αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης τον C4.5 των Δέντρων Απόφασης και τον RIPPER στα σύνολα 
δεδομένων που σχηματίστηκαν από το συνδυασμό του περιορισμού της χρονικής 
απόστασης της μιας ημέρας κάθε αρνητικού στιγμιότυπου από το πλησιέστερο θετικό 
και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (τεχνική ΑΒ_D1U), παρουσίασε σημαντική 
αύξηση της απόδοσης, στα ίδια υψηλά επίπεδα με εκείνα του αλγόριθμου Νευρωνικό 
Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση στα σύνολα δεδομένων με τη 
Φυσική κατανομή (τεχνική UN). 
Κατά συνέπεια, το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση 
παρέμεινε ο πιο αποτελεσματικός αλγόριθμος σε αυτό το μετεωρολογικό πεδίο, μόνο 
με την εφαρμογή της προτεινόμενης νέας τεχνικής D1U αντιμετώπισης του 
ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης ή εναλλακτικά της Ισόρροπης κατανομής με 
Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (τεχνική U50). 
 
 
9.5 Συμπεράσματα 
 
Το μειωμένων διαστάσεων σύνολο δεδομένων ERA-40 και τα ιστορικά στοιχεία 
υετού του Μετεωρολογικού Σταθμού Μίκρας Θεσσαλονίκης αποτελούν την είσοδο 
σε αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας για την κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης της 
εμφάνισης υετού στο σταθμό.  
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Οι αλγόριθμοι C4.5 των Δέντρων Απόφασης και RIPPER αυξάνουν σημαντικά την 
απόδοσή τους ως προς τη μετρική AUC, όταν χρησιμοποιούνται ως βασικοί 
αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης στον αλγόριθμο AdaBoost M1 σε σχέση με την 
περίπτωση να εφαρμοστούν μόνοι τους, ενώ ταυτόχρονα τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης έχουν σχηματιστεί από την προτεινόμενη τεχνική που συνδυάζει τον 
περιορισμό της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας κάθε αρνητικού στιγμιότυπου 
από το πλησιέστερο θετικό και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας.    
Ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση και ο 
k-Πλησιέστερος Γείτονας αυξάνουν σημαντικά την απόδοσή τους όταν τα σύνολα 
δεδομένων εκπαίδευσης έχουν σχηματιστεί από την προτεινόμενη τεχνική που 
συνδυάζει τον περιορισμό της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας κάθε αρνητικού 
στιγμιότυπου από το πλησιέστερο θετικό και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας. 
Εναλλακτικά στο Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης με Ισόρροπη 
κατανομή που έχουν σχηματιστεί με Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία φθάνοντας στα ίδια 
επίπεδα απόδοσης. 
Όσον αφορά τον αλγόριθμο Naïve Bayesian καμία από τις προτεινόμενες μεθόδους 
και τεχνικές δεν βελτίωσε την απόδοσή του σε σχέση με τη χρήση συνόλων 
δεδομένων εκπαίδευσης με τη Φυσική κατανομή. 
Τέλος, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των εξεταζομένων 
αλγόριθμων, ως προς τη μετρική AUC και συνεπώς χαρακτηρίζεται ο πιο 
αποτελεσματικός σε αυτό το μετεωρολογικό πεδίο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 
10.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων 
 
Ο σχεδιασμός Εφαρμογής Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων έγινε με τη μοντελοποίηση 
των επιχειρησιακών και μετεωρολογικών δεδομένων του Κέντρου Μετεωρολογικών 
Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.), καθώς και μετεωρολογικών δεδομένων από Μετεωρολογικούς Σταθμούς 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) και στη συνέχεια με την ανάπτυξη 
του εννοιολογικού και λογικού μοντέλου της Βάσης. Η υλοποίηση του φυσικού 
σχήματος της Βάσης και η ανάπτυξη της Εφαρμογής έγινε στο περιβάλλον του 
Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) της Oracle. 

Το περιβάλλον λογισμικού Εξόρυξης Πληροφορίας WEKA και το στατιστικό πακέτο 
λογισμικού SPSS συνδέθηκαν με το RDBMS Oracle δημιουργώντας ένα σύστημα 
εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης. 

Από τη Βάση Δεδομένων εξάγονται δεδομένα προορισμού τόσο για εφαρμογές 
Εξόρυξης Πληροφορίας όσο για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με χρήση 
τροποποιημένης διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων. 

 
 
10.2 Εφαρμογές Εξόρυξης Πληροφορίας 
 
10.2.1. Κατηγοριοποίηση του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού 
Η πρώτη εφαρμογή της Ανακάλυψης Γνώσης από τη Βάση Δεδομένων του 
Ελληνικού Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) αφορά την 
κατηγοριοποίηση του μεγίστου μεγέθους χαλαζιού στο έδαφος από μετεωρολογικά 
δεδομένα Radar και Παρατήρησης Ανώτερης Ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας τους 
αλγόριθμους Καθοδηγούμενης εκμάθησης C4.5 και Naïve Bayes. Τα δεδομένα 
προορισμού αποτελούνται από 74 εγγραφές αντίστοιχου αριθμού χαλαζοκαταιγίδων, 
οι οποίες ταυτοποιήθηκαν με το μετεωρολογικό Radar και σημείωσαν το φαινόμενο 
χαλαζιού που καταγράφηκε από το Δίκτυο Χαλαζομέτρων. Η εκτέλεση και ο έλεγχος 
εγκυρότητας των δύο  τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας έγινε με εφαρμογή δύο 
διαφορετικών τρόπων της μεθόδου υποσυνόλων εκπαίδευσης/ελέγχου των 
δεδομένων. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο το 66% των δεδομένων απετέλεσαν το 
υποσύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 34% το υποσύνολο δεδομένων 
ελέγχου, ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι η στατιστική πρακτική της Σταυρωτής 
Επικύρωσης k υποσυνόλων (k fold Cross Validation). 

Η μέθοδος διαχωρισμού των δεδομένων σε υποσύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 66% 
και ελέγχου 34% αντίστοιχα, έδωσε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μετρική 
αξιολόγησης Accuracy σε σχέση με τη μέθοδο της Σταυρωτής Επικύρωσης. Ακόμη, 
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οι μεταβλητές εισόδου Cloud_top, Reflectivity, WBZ και Mean_temperature έδωσαν 
τα καλύτερα αποτελέσματα, σύμφωνα με την μετρική Accuracy, κατά την εφαρμογή 
του αλγόριθμου C4.5 ενώ οι Cloud_top και Reflectivity κατά την εφαρμογή του 
αλγόριθμου Naïve Bayes. Επίσης, τα μοντέλα των δύο αλγορίθμων έδειξαν ικανότητα 
κατηγοριοποίησης μόνο των κλάσεων «1» και «3», δηλαδή χαλαζιού με μέγεθος 
«μπιζελιού» και «καρυδιού ή μεγαλύτερο» αντίστοιχα. 
 

10.2.2. Πρόβλεψη μεγίστου μεγέθους χαλαζιού 
Η δεύτερη εφαρμογή Ανακάλυψης Γνώσης από τη Βάση Δεδομένων του Ε.Π.Χ.Π 
είναι η συνέχιση της προηγούμενης εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου 
– εργαλείου πρόβλεψης βασισμένο στα δεδομένα του μετεωρολογικού Radar, της 
παρατήρησης ανώτερης ατμόσφαιρας και των επιχειρήσεων σποράς των νεφών. Στη 
φάση μετασχηματισμού των δεδομένων εφαρμόστηκε η Παραγοντική Ανάλυση 
(Factor Analysis) με μέθοδο εξαγωγής την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal 
Component Analysis, PCA) και στη φάση εφαρμογής τεχνικής Εξόρυξης 
Πληροφορίας η Γραμμική Παλινδρόμηση. Το αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή ενός 
μοντέλου για τη μετατροπή των παρατηρήσεων του μετεωρολογικού Radar σε 
μέγεθος πιθανού χαλαζιού στο έδαφος. Στην περίπτωση των καταιγίδων χωρίς σπορά, 
το μέγεθος του χαλαζιού σε mm είναι ίσο με  0.738*Reflectivity - 24.93 ή 
εναλλακτικά  1.876*VILDensity + 1.53*Cloudtop - 6.56 , ενώ στην περίπτωση των 
καταιγίδων με σπορά δεν ισχύει η εγκυρότητα των αντίστοιχων μοντέλων.   

Σημειώνεται ότι η μελέτη αποτελεί την αρχική προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός 
μετεωρολογικού εργαλείου πρόβλεψης, το οποίο μπορεί στο μέλλον να ισχυροποιηθεί 
με την εξέταση περισσότερων καταιγίδων. Η εκμετάλλευση του προτεινόμενου 
μοντέλου μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη εφαρμογής και ενσωμάτωσή της στο 
σύστημα λογισμικού του μετεωρολογικού Radar αποτελώντας ένα στοιχείο λήψης 
αποφάσεων για το χρήστη, επιχειρησιακό μετεωρολόγο. 
 

10.2.3. Πρόβλεψη των τιμών των παραμέτρων σποράς του Εθνικού 
Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας 
Στην τρίτη εφαρμογή της Ανακάλυψης Γνώσης από τη Βάση Δεδομένων του 
Ε.Π.Χ.Π χρησιμοποιούνται δύο ομάδες δεδομένων, τα δεδομένα που σχετίζονται με 
τα χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων και τα επιχειρησιακά δεδομένα σποράς 
τους. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η πρόβλεψη των τιμών των παραμέτρων 
σποράς από τα χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων (1η πρόταση), ο 
προσδιορισμός του τύπου της χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των παραμέτρων 
σποράς (2η πρόταση) και ο προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου σποράς της 
χαλαζοκαταιγίδας από τις τιμές των παραμέτρων που εκφράζουν την 
πραγματοποιούμενη σπορά (3η πρόταση). Η ανάδειξη πιθανής ύπαρξης συσχετισμών 
μεταξύ των χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων και των παραμέτρων σποράς 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γίνεται με τη χρήση Κανόνων Συσχετισμού 
(Association Rules), όπου για την κατασκευή του μοντέλου επιλέχθηκε ο αλγόριθμος 
Apriori. Η έξοδος του μοντέλου αποτελείται από τρεις ομάδες επιλεγμένων κανόνων 
που είναι οι απαντήσεις στις αντίστοιχες τρεις προτάσεις. 

Σύμφωνα με τους κανόνες που σχετίζονται με την πρώτη πρόταση, τα κύρια 
χαρακτηριστικά των χαλαζοκαταιγίδων, τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν τις 
τιμές των παραμέτρων σποράς είναι ο χρόνος ζωής Life time και ο απαιτούμενος 
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χρόνος σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας Required seeding time. Ο απαιτούμενος 
χρόνος σποράς της χαλαζοκαταιγίδας είναι ένα τμήμα του χρόνου ζωής της και ως εκ 
τούτου ο ρόλος του χρόνου ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Επίσης, συνεισφορά 
στην ακρίβεια ενός κανόνα έχουν το ύψος της κορυφής του νέφους Cloud top και ο 
τύπος Type της χαλαζοκαταιγίδας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλει και η 
ζώνη νέων αναπτύξεων New growth. Η περιοχή εμφάνισης Area εμφανίζεται πολλές 
φορές στο προηγούμενο ενός κανόνα, αλλά η συμμετοχή της στην ακρίβεια του 
κανόνα είναι δευτερεύουσα. Αντίθετα, η ανακλαστικότητα Reflectivity και η 
ταχύτητα κίνησης Speed δεν εμφανίζεται στο προηγούμενο σημαντικών κανόνων. 

Στο επακόλουθο των κανόνων εμφανίζονται οι ακραίες κατηγορίες δύο μόνο 
παραμέτρων σποράς, η μικρή και μεγάλη ποσότητα του υλικού σποράς Seeding 
material mass consumption και ο μικρός και μεγάλος πραγματικός χρόνος σποράς 
Seeding time με ακρίβεια που κυμαίνεται μεταξύ 0.7 και 0.86. Η μεσαία κατηγορία 
των παραμέτρων αυτών δεν μπορεί να προσδιοριστεί, όπως επίσης δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν και οι τιμές της τρίτης παραμέτρου, του ρυθμού σποράς Seeding rate.  

Όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται με τη δεύτερη πρόταση, έχουν ως 
επακόλουθο τον τύπο Type των χαλαζοκαταιγίδων και μπορούν να προσδιορίσουν 
τους συχνά εμφανιζόμενους τύπους “M” και “S”, ενώ δεν μπορούν να προσδιορίσουν 
τους σπάνια εμφανιζόμενους τύπους  (συχνότητες μικρότερες από 1%) “SU” and “L”. 
Η ακρίβεια για τον τύπο “M” φθάνει σε κάποιες περιπτώσεις το ανώτατο επίπεδο 1 
και για τον τύπο “S” 0.71. Όλες οι παράμετροι σποράς μπορούν να προσδιορίσουν 
τους τύπους “M” και “S” και φαίνεται ότι η πλέον ακριβής παράμετρος είναι 
ποσότητα του υλικού σποράς Seeding material mass consumption, ακολουθούμενη 
από το χρόνο σποράς Seeding time.   

Οι κανόνες που σχετίζονται με την τρίτη πρόταση έχουν ως επακόλουθο τον 
απαιτούμενο χρόνο σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας Required seeding time και 
μπορούν να προσδιορίσουν όλες τις δυνατές τιμές του. Όλες οι παράμετροι σποράς, 
ευρισκόμενες στο προηγούμενο των κανόνων, μπορούν να συνεισφέρουν στον 
προσδιορισμό των τιμών του απαιτούμενου χρόνου σποράς κάθε χαλαζοκαταιγίδας 
με το ρυθμό σποράς Seeding rate να έχει δευτερεύοντα ρόλο. Η ακρίβεια σε κάποιες 
περιπτώσεις φτάνει το ανώτατο επίπεδο 1. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρήχθησαν ακριβείς και απλοί κανόνες με ένα ή δύο μόνο 
χαρακτηριστικά στο προηγούμενο, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι κανόνες είναι εύκολα 
εφαρμόσιμοι και έχουν πρακτική αξία. Μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση των 
πόρων, στην ανάλυση των εικόνων του μετεωρολογικού Radar και στην αξιολόγηση 
των επιχειρήσεων σποράς των νεφών του Ε.Π.Χ.Π. 
 

10.2.4. Προσδιορισμός του Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας 
Σωρειτόμορφης Ημέρας (Convective Day Category, CDC) 
Η τέταρτη εφαρμογή αποτελεί ένα πρόβλημα Κατηγοριοποίησης, όπου επιχειρείται ο 
προσδιορισμός του Παρατηρούμενου Δείκτη Κατηγορίας Σωρειτόμορφης Ημέρας 
(Παρατηρούμενος Δείκτης CDC) από επιχειρησιακά δεδομένα του Ε.Π.Χ.Π για κάθε 
ημέρα εφαρμογής του Προγράμματος. Ως αλγόριθμος Κατηγοριοποίησης 
χρησιμοποιείται ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης αναπτύσσοντας το αντίστοιχο 
μοντέλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματης 
εξαγωγής του Παρατηρούμενου Δείκτη CDC.  
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Το παραγόμενο Δέντρο Απόφασης έχει ως μεταβλητές εισόδου, τη μεταβλητή 
Reflectivity, η οποία εκφράζει την ένταση των νεφικών συστημάτων που 
αναγνωρίζονται από το μετεωρολογικό radar και τη μεταβλητή Hailsr, η οποία 
προέρχεται από το συνδυασμό των μετρήσεων χαλαζιού στο δίκτυο χαλαζομέτρων 
και των έγκυρων αναφορών χαλαζιού. Σύμφωνα με το παραγόμενο μοντέλο 
κατηγοριοποίησης, η μεταβλητή Reflectivity συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση του 
Παρατηρούμενου Δείκτη CDC σε όλο το φάσμα των κλάσεων και μόνο στην 
κατηγοριοποίηση των κλάσεων 0, 1 και 2 που αντιστοιχούν στις καταιγίδες και στις 
χαλαζοκαταιγίδες, συνδυάζεται με τη μεταβλητή Hailsr.   

Σημειώνεται ότι ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης μπορεί σε ασήμαντο πρακτικά χρόνο 
να χειριστεί μεγάλα σύνολα δεδομένων, πολλών επιχειρησιακών ετών. 
 
 
10.3 Διεξαγωγή ερευνητικού έργου  
 
Η διαδικασία της Ανακάλυψης Γνώσης ή Εξόρυξης Πληροφορίας από Βάσεις 
Δεδομένων (KDD) χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου 
τροποποιώντας κατάλληλα το μοντέλο CRISP-DM. Συγκεκριμένα, μετά το στάδιο 
Κατανόησης των Δεδομένων με τη διατύπωση του εξεταζόμενου προβλήματος, 
προσδιορισμού της καταγραφής ή μη υετού στο έδαφος, προστίθεται το στάδιο 
Διατύπωσης Σεναρίων και Στρατηγικών επιλογής ή μετασχηματισμού των 
δεδομένων. Στο επόμενο στάδιο Προετοιμασίας των Δεδομένων τονίζεται η επιλογή 
τυχαίων δειγμάτων δεδομένων, ενώ μετά το στάδιο της Αξιολόγησης προστίθεται το 
στάδιο Σύγκρισης των προτεινόμενων σεναρίων και στρατηγικών. Ακόμη, η 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μετά το στάδιο Σύγκρισης των προτεινόμενων 
σεναρίων και στρατηγικών με τη Διατύπωση νέων Σεναρίων και Στρατηγικών 
επιλογής ή μετασχηματισμού των δεδομένων. 

Το αντικείμενο της εφαρμογής Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων (KDD) 
είναι η δημιουργία ενός ή περισσότερων μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας (Data 
Mining) για τον προσδιορισμό της καταγραφής ή μη υετού στο έδαφος, στο 
μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας Θεσσαλονίκης κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς 
μιας κύριας συνοπτικής ώρας (00, 06, 12 και 18UTC). Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές, οι τιμές των μεταβλητών των 
δεδομένων ERA-40, του πλησιέστερου προς το σταθμό της Μίκρας κόμβο του 
πλέγματος, στην αντίστοιχη κύρια συνοπτική ώρα.  

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου διατυπώνονται διαφορετικά σενάρια και 
στρατηγικές επιλογής ή μετασχηματισμού των δεδομένων με κατεύθυνση την 
εξέταση θεμάτων που δύνανται να επηρεάσουν την απόδοση των τεχνικών Εξόρυξης 
Πληροφορίας. Στο στάδιο προετοιμασίας των δεδομένων υλοποιούνται τα σενάρια 
και οι στρατηγικές με την επιλογή ενός σχετικά μεγάλου αριθμού (εκατό ή 
περισσότερων) τυχαίων δειγμάτων δεδομένων. Το καθένα από αυτά τα δείγματα 
αποτελεί την είσοδο σε πέντε (5) αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας. Οι 
αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης είναι ο C4.5 των Δέντρων Απόφασης, ο k-
Πλησιέστερος Γείτονας, το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση, ο Naïve Bayesian και ο RIPPER. 
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10.3.1. Δημιουργία συνόλου δεδομένων προορισμού 
Τα δεδομένα υετού του μετεωρολογικού σταθμού Μίκρας Θεσσαλονίκης, όπως και 
τα δεδομένα του συνόλου δεδομένων ERA-40, επεξεργάζονται και 
μετασχηματίζονται κατά το στάδιο μετασχηματισμού των δεδομένων. Στη συνέχεια, 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 
Analysis, PCA), μειώνονται οι διαστάσεις του συνόλου δεδομένων ERA-40, 
παράγοντας ένα υποσύνολο ανεξάρτητων μεταξύ τους χαρακτηριστικών. 

Από την ανωτέρω επεξεργασία προκύπτει το σύνολο των δεδομένων προορισμού που 
περιλαμβάνει τις τιμές 10 χαρακτηριστικών. Η εξηρτημένη μεταβλητή είναι ο Υετός 
και αναφέρεται στην καταγραφή ή μη υετού στο μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας 
Θεσσαλονίκης. Οι εννέα (9) ανεξάρτητες μεταβλητές που προέκυψαν από την 
Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών στο σύνολο δεδομένων ERA-40, είναι το 
Γεωδυναμικό ύψος στα 200hPa, ο Σχετικός στροβιλισμός στα 1000hPa, η Διεύθυνση 
ανέμου στα 300hPa, η Ένταση ανέμου στα 300hPa, η Ένταση ανέμου στα 925hPa, η 
Απόκλιση στα 300hPa, η Θερμοκρασία στα 200hPa, ο Δυνητικός στροβιλισμός στα 
500hPa και η Διεύθυνση ανέμου στα 925hPa. Οι τιμές αυτών των 10 
χαρακτηριστικών απαρτίζουν ένα σύνολο 61364 εγγραφών και αναφέρονται στο 
χρονικό διάστημα από 1/1/1960 έως 31/12/2001 (42 έτη).   

 

10.3.2. Επιλογή του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης 
Αρχικά μελετάται, η επίδραση του μεγέθους του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης 
στην απόδοση διαφόρων αλγορίθμων Εξόρυξης Πληροφορίας και ιδιαίτερα η 
διαπίστωση της ύπαρξης ενός ελαχίστου μεγέθους και ο προσδιορισμός της τιμής του 
με την οποία είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση ενός αλγορίθμου. Από 
την ανωτέρω μελέτη προκύπτει ότι η απόδοση, σύμφωνα με τη μετρική AUC, των 
αλγόριθμων Δέντρων Απόφασης C4.5, k-Πλησιέστερου Γείτονα και Νευρωνικού 
Δικτύου Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση δεν αυξάνεται σημαντικά για 
μεγέθη των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης που ξεπερνούν τα εννέα (9) έτη. 
Επίσης, η απόδοση των αλγόριθμων Naïve Bayesian και RIPPER είναι ανεξάρτητη 
από το μέγεθος του συνόλου δεδομένων Εκπαίδευσης. 

Ακόμη, εξετάζονται δύο διαφορετικά σενάρια σχηματισμού των δεδομένων 
εκπαίδευσης με την επιλογή τυχαίων στιγμιότυπων ή την επιλογή όλων των 
στιγμιότυπων τυχαία επιλεγόμενων ετών. Ο τρόπος επιλογής των στιγμιότυπων για το 
σχηματισμό των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης είτε ως τυχαία μεμονωμένα 
στιγμιότυπα είτε ως τυχαία ετήσια σύνολα στιγμιότυπων, φάνηκε ότι δεν επηρεάζει 
την απόδοση των αλγόριθμων, όσον αφορά τη μετρική AUC. 

Τέλος, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση είναι ο επικρατέστερος και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ο 
προτιμητέος σε σχετικά μεγάλα μεγέθη συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης 
(μεγαλύτερα των 6 ετών), ενώ ο αλγόριθμος Naïve Bayesian είναι επικρατέστερος σε 
σχετικά μικρά μεγέθη (μικρότερα των 6 ετών).   
 

10.3.3. Σενάρια μετασχηματισμού των δεδομένων εισόδου 
Εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με το μετασχηματισμό των 
ανεξάρτητων μεταβλητών ή χαρακτηριστικών εισόδου και τα οποία βασίζονται στην 
κοινή πρακτική των επιχειρησιακών μετεωρολόγων κατά τη διαδικασία πρόγνωσης 
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του καιρού σε μια περιοχή. Συγκεκριμένα, στο πρώτο σενάριο, το σύνολο δεδομένων 
εισόδου αποτελείται από τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί στο σύνολο δεδομένων προορισμού. Στο δεύτερο σενάριο, το σύνολο 
δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές των τιμών 
των ανεξάρτητων μεταβλητών κάθε κύριας συνοπτικής ώρας. Ενώ στο τρίτο σενάριο, 
το σύνολο δεδομένων εισόδου αποτελείται από τις τιμές των ανεξάρτητων 
μεταβλητών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο σύνολο δεδομένων προορισμού και 
επιπλέον από τις παρελθούσες 24-ωρες μεταβολές των τιμών των μεταβλητών κάθε 
κύριας συνοπτικής ώρας που σχετίζονται με τα στοιχεία ανέμου. Τέλος, τα τρία αυτά 
σενάρια εξετάζονται τόσο για τη φυσική κατανομή των δεδομένων υετού (κλάση ή 
εξαρτημένη μεταβλητή), όσο για την ισόρροπη κατανομή τους. 

Το σύνολο δεδομένων με τις κανονικές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, του 
μειωμένων διαστάσεων συνόλου ERA-40, παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα σε 
σχέση με το σύνολο δεδομένων στο οποίο έχουν αντικατασταθεί οι κανονικές τιμές 
από τις 24ωρες διαφορές, όπως επίσης και από το σύνολο δεδομένων στο οποίο 
χρησιμοποιούνται οι 24ωρες διαφορές και επιπρόσθετα οι κανονικές τιμές των 
στοιχείων ανέμου.    
Ακόμη, όταν χρησιμοποιούνται σύνολα δεδομένων Εκπαίδευσης με Ισόρροπη 
κατανομή σε αντικατάσταση της Φυσικής κατανομής της εξηρτημένης μεταβλητής 
Υετός, όλοι οι αλγόριθμοι με εξαίρεση τον Naïve Bayesian, παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη απόδοση, όσον αφορά τη μετρική AUC και στις τρεις περιπτώσεις 
(σενάρια) μετασχηματισμού των συνόλων δεδομένων Εκπαίδευσης. 
Επίσης, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (Multilayer Perceptron Neural Network with backpropagation) έχει 
τη μεγαλύτερη απόδοση ως προς τη μετρική AUC, υπερτερώντας όλων των 
υπολοίπων εξεταζόμενων αλγορίθμων στο συγκεκριμένο μετεωρολογικό πεδίο. 
 

10.3.4. Ασύμμετρη κλάση 

Η κλάση υετού του χρησιμοποιούμενου συνόλου δεδομένων εμπίπτει στην 
περίπτωση  του ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης, η αντιμετώπιση του οποίου 
επιχειρείται με την εφαρμογή τεχνικών διαφόρων μεθόδων. Ειδικότερα, 
εφαρμόζονται εννέα (9) τεχνικές της μεθόδου της Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας 
(Re-sampling), πέραν της δειγματοληψίας με τη Φυσική κατανομή, τόσο από τη 
βιβλιογραφία όσο νέων προτεινόμενων που βασίζονται στην εμπειρία στο πεδίο των 
μετεωρολογικών δεδομένων. Επίσης, εφαρμόζεται η μέθοδος boosting AdaBoost M1 
για τη βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης. Η μέθοδος της 
Εκμάθησης με Ευαισθησία Κόστους (Cost – Sensitive Learning), η οποία 
προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πληροφοριών κόστους δεν εφαρμόζεται, καθώς στην 
εξεταζόμενη περίπτωση της πρόβλεψης της τιμής του υετού ‘yes’ ή ‘no’, η πρόβλεψη 
αυτών των δύο κατηγοριών έχει την ίδια αξία ή σημασία.  
 
Αποτελέσματα εφαρμογής τεχνικών Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας  
Οι πέντε (5) από τις εννέα (9) τεχνικές που είναι η Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία με 
κατανομή 30% ως προς τη θετική κλάση (U30, τεχνική-2), η Τυχαία Υπο-
Δειγματοληψία με Ισόρροπη κατανομή (U50, τεχνική-3), ο συνδυασμός της SMOTE 
Υπερ-Δειγματοληψίας και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με κατανομή 30% ως 
προς τη θετική κλάση (SU30, τεχνική-4) και Ισόρροπη κατανομή (SU50, τεχνική-5) 
αντίστοιχα και η τεχνική της Ισόρροπης κατανομής τόσο μεταξύ των κλάσεων όσο 
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μέσα στις κλάσεις (BW, τεχνική-6), αποτελούν την Ομάδα-1 των τεχνικών της 
μεθόδου της Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας. Από αυτές, η τεχνική με την 
υψηλότερη απόδοση ως προς τη μετρική AUC για κάθε αλγόριθμο με εξαίρεση τον 
Naïve Bayesian, είναι η Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (Randomized Under-Sampling) 
με Ισόρροπη κατανομή (U50). 
Επίσης, ο αλγόριθμος με την υψηλότερη απόδοση ως προς τη μετρική AUC για κάθε 
τεχνική της Ομάδας-1 είναι το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση (Multilayer Perceptron Neural Network with back-propagation). 
Όσον αφορά τον αλγόριθμο Naïve Bayesian, όλες οι τεχνικές της Ομάδας-1 
παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια απόδοση και φαίνεται ότι μόνο οι δύο τεχνικές  της 
Κατανομής 30% ως προς τη θετική κλάση και της Ισόρροπης κατανομής του 
συνδυασμού της SMOTE Υπερ-Δειγματοληψίας (SMOTE Over-Sampling) και της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (SU30 και SU50 αντίστοιχα) βελτιώνουν ελαφρά την 
απόδοση του αλγόριθμου. 
Η απόδοση ως προς τη μετρική AUC των αλγόριθμων k-Πλησιέστερου Γείτονα και 
RIPPER, βελτιώνεται σημαντικά με την εφαρμογή των τεσσάρων τεχνικών της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας και του συνδυασμού της SMOTE Υπερ-
Δειγματοληψίας και της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας τόσο με Κατανομή 30% ως 
προς τη θετική κλάση όσο με Ισόρροπη κατανομή (U30, U50, SU30 και SU50 
αντίστοιχα) και ειδικότερα με την τεχνική της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με 
Ισόρροπη κατανομή (U50).       
Η απόδοση ως προς τη μετρική AUC, του αλγόριθμου C4.5 των Δέντρων Απόφασης 
βελτιώνεται ελαφρά σε σύγκριση με την τεχνική της Φυσικής κατανομής (UN), μόνο 
με την εφαρμογή της τεχνικής Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή 
(U50).  
Επίσης, η απόδοση του αλγόριθμου Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση βελτιώνεται σημαντικά σε σύγκριση με την τεχνική της Φυσικής 
κατανομής (UN) με την εφαρμογή της τεχνικής Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με 
Ισόρροπη κατανομή (U50) και ελαφρά με την τεχνική Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας 
με κατανομή 30% ως προς τη θετική κλάση (U30). 
Η τεχνική της Ισόρροπης κατανομής τόσο μεταξύ των κλάσεων όσο μέσα στις 
κλάσεις (BW), παρουσιάζει τα χειρότερα αποτελέσματα με εξαίρεση τον αλγόριθμο 
RIPPER. 
Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) τεχνικές που είναι ο συνδυασμός του περιορισμού της 
χρονικής απόστασης της μιας (D1U), δύο (D2U) ή τεσσάρων ημερών (D4U) για κάθε 
αρνητικό στιγμιότυπο από το πλησιέστερο θετικό στιγμιότυπο και της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή (τεχνικές-7, 8 και 9 αντίστοιχα) και η 
τεχνική της Ισόρροπης κατανομής με εφαρμογή της συσταδοποίησης και στη 
συνέχεια της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (CU, τεχνική-10), συμπεριλαμβανομένης 
για σύγκριση και της τεχνικής της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη 
κατανομή (U50, τεχνική-3), επειδή παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα από τις 
τεχνικές της Ομάδας-1, αποτελούν την Ομάδα-2 των τεχνικών της μεθόδου της 
Αναθεωρημένης Δειγματοληψίας. Από αυτές, οι τεχνικές με τον περιορισμό της 
χρονικής απόστασης για κάθε αρνητικό στιγμιότυπο του πλησιέστερου θετικού 
στιγμιότυπου (D1U, D2U και D4U), αποδίδουν καλύτερα όσον αφορά τη μετρική 
AUC, από την τεχνική με τη Φυσική κατανομή με εξαίρεση τον αλγόριθμο Naïve 
Bayesian. 
Επίσης, οι τεχνικές αυτές D1U, D2U and D4U έχουν καλύτερη απόδοση από την 
τεχνική της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή (U50), στην 
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περίπτωση των αλγόριθμων C4.5 των Δέντρων Απόφασης και του k-Πλησιέστερου 
Γείτονα.       
Όσον αφορά τους αλγόριθμους Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση, Naïve Bayesian και RIPPER, η τεχνική D1U με τον περιορισμό της 
χρονικής απόστασης της μιας ημέρας έχει περίπου την ίδια απόδοση με την τεχνική 
της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας με Ισόρροπη κατανομή (U50), ενώ αποδίδει 
καλύτερα από την τεχνική D4U με τον περιορισμό της χρονικής απόστασης των 
τεσσάρων (4) ημερών. Σημειώνεται ότι ο αλγόριθμος με την υψηλότερη απόδοση ως 
προς τη μετρική AUC για τις τεχνικές της Ομάδας-2 εκτός της τεχνικής CU, είναι το 
Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση. 
Τέλος, η τεχνική της ισόρροπης κατανομής με εφαρμογή της συσταδοποίησης και 
στη συνέχεια της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (CU) δεν έδωσε καλά αποτελέσματα, 
όσον αφορά τη μετρική AUC και μόνο στην περίπτωση του αλγόριθμου RIPPER 
ξεπέρασε σε απόδοση την τεχνική της Φυσικής κατανομής (UN). 
 
Αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου boosting  
H εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικούς αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης τους k-Πλησιέστερο Γείτονα, Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων 
Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση και Naïve Bayesian παρουσίασε μείωση της απόδοσης 
ως προς τη μετρική AUC.  
Αντίθετα, η εφαρμογή του αλγόριθμου AdaBoost M1 με βασικούς αλγόριθμους 
κατηγοριοποίησης τον C4.5 των Δέντρων Απόφασης και τον RIPPER στα σύνολα 
δεδομένων που σχηματίστηκαν με Ισόρροπη κατανομή από το συνδυασμό του 
περιορισμού της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας κάθε αρνητικού στιγμιότυπου 
από το πλησιέστερο θετικό και έπειτα της Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας (τεχνική 
ΑΒ_D1U), παρουσίασε σημαντική αύξηση της απόδοσης, στα ίδια υψηλά επίπεδα με 
εκείνα του αλγόριθμου Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση στα σύνολα δεδομένων με τη Φυσική κατανομή (τεχνική UN). 
Κατά συνέπεια, το Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση 
παρέμεινε ο πιο αποτελεσματικός αλγόριθμος σε αυτό το μετεωρολογικό πεδίο, μόνο 
με την εφαρμογή της προτεινόμενης νέας τεχνικής D1U αντιμετώπισης του 
ζητήματος της Ασύμμετρης Κλάσης ή εναλλακτικά της Ισόρροπης κατανομής με 
Τυχαία Υπο-Δειγματοληψία (τεχνική U50). 
 
Συμπεράσματα αντιμετώπισης της ασύμμετρης κλάσης  

Οι αλγόριθμοι C4.5 των Δέντρων Απόφασης και RIPPER αυξάνουν σημαντικά την 
απόδοσή τους ως προς τη μετρική AUC, όταν χρησιμοποιούνται ως βασικοί 
αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης στον αλγόριθμο AdaBoost M1 σε σχέση με την 
περίπτωση να εφαρμοστούν μόνοι τους, ενώ ταυτόχρονα τα σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης έχουν σχηματιστεί με Ισόρροπη κατανομή από την προτεινόμενη 
τεχνική που συνδυάζει τον περιορισμό της χρονικής απόστασης της μιας ημέρας κάθε 
αρνητικού στιγμιότυπου από το πλησιέστερο θετικό και έπειτα της Τυχαίας Υπο-
Δειγματοληψίας.    
Ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση και ο 
k-Πλησιέστερος Γείτονας αυξάνουν σημαντικά την απόδοσή τους όταν τα σύνολα 
δεδομένων εκπαίδευσης έχουν σχηματιστεί με Ισόρροπη κατανομή από την 
προτεινόμενη τεχνική που συνδυάζει τον περιορισμό της χρονικής απόστασης της 
μιας ημέρας κάθε αρνητικού στιγμιότυπου από το πλησιέστερο θετικό και έπειτα της 
Τυχαίας Υπο-Δειγματοληψίας. Εναλλακτικά στο Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων 
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Νευρώνων με Οπισθοδιάδοση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σύνολα δεδομένων 
εκπαίδευσης με Ισόρροπη κατανομή που έχουν σχηματιστεί με Τυχαία Υπο-
Δειγματοληψία φθάνοντας στα ίδια επίπεδα απόδοσης. 
Όσον αφορά τον αλγόριθμο Naïve Bayesian καμία από τις προτεινόμενες μεθόδους 
και τεχνικές δεν βελτίωσε την απόδοσή του σε σχέση με τη χρήση συνόλων 
δεδομένων εκπαίδευσης με τη Φυσική κατανομή. 
Τέλος, ο αλγόριθμος Νευρωνικό Δίκτυο Πολυεπίπεδων Νευρώνων με 
Οπισθοδιάδοση παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των εξεταζομένων 
αλγόριθμων, ως προς τη μετρική AUC και συνεπώς χαρακτηρίζεται ο πιο 
αποτελεσματικός σε αυτό το μετεωρολογικό πεδίο.  
 
 
10.4 Σχολιασμός – Μελλοντικές επεκτάσεις 
 
Η Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 μπορεί να 
υλοποιηθεί ως σύστημα βάσης δεδομένων και να αποτελέσει το βασικό στοιχείο ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος τόσο του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων όσο αντίστοιχων Οργανισμών ή 
Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Προγράμματα Τροποποίησης Καιρού. Οι τέσσερεις 
Εφαρμογές Ανακάλυψης Γνώσης οι οποίες έγιναν στη συγκεκριμένη Βάση 
Δεδομένων, έδωσαν αποτελέσματα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, όπου 
αναφέρεται και ο τρόπος αξιοποίησής τους. Επιπλέον, θεωρείται ότι υπάρχουν παρά 
πολλές δυνατότητες εφαρμογής τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας στη συγκεκριμένη 
βάση δεδομένων.  
Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5, το αντικείμενο της εξεταζόμενης εφαρμογής 
Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων είναι η δημιουργία ενός ή 
περισσότερων μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας για τον προσδιορισμό της 
καταγραφής ή μη υετού στο έδαφος, στο μετεωρολογικό σταθμό Μίκρας 
Θεσσαλονίκης κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς μιας κύριας συνοπτικής ώρας, 
όπου ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται οι τιμές των μεταβλητών των 
δεδομένων ERA-40, του πλησιέστερου προς το σταθμό της Μίκρας κόμβο του 
πλέγματος, στην αντίστοιχη κύρια συνοπτική ώρα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η 
προσέγγιση χρησιμοποιείται από τους μετεωρολόγους, εν τούτοις μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένας περιορισμός της μελέτης. Η επιλογή του ενός κόμβου προήλθε από την 
εγγύτητα του εξεταζόμενου σταθμού σ’ αυτόν και τη σχετικά μεγάλη απόσταση των 
υπολοίπων κόμβων, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης του πλέγματος (2.5 μοίρες) του 
συνόλου δεδομένων ERA-40. Η επιλογή του συγκεκριμένου συνόλου (ERA-40) έγινε 
εξαιτίας του μεγάλου όγκου των δεδομένων που ξεπερνούν τα σαράντα χρόνια. Αυτό 
έδινε πλεονέκτημα στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου με τη 
δυνατότητα επιλογής τυχαίων δειγμάτων και τη σύγκριση διαφόρων στρατηγικών και 
μεθόδων. Θεωρείται, ότι τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής και ειδικότερα 
των Κεφαλαίων 7, 8 και 9, μπορούν να ληφθούν υπόψη και να χρησιμοποιηθούν ως 
δεδομένα σε παρόμοιες αναλύσεις με χρήση μικρών σχετικά συνόλων δεδομένων. 
Το πρόγραμμα Επαναληπτικής Ανάλυσης (Re-Analysis) του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Καιρού (ECMWF) επεκτείνεται με τη δημιουργία 
νέων συνόλων δεδομένων μεγαλύτερης ανάλυσης και μεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας. Ως εκ τούτου, αναμένεται στο μέλλον η δυνατότητα συνέχισης της μελέτης 
με χρήση των τιμών των παραμέτρων περισσότερων κόμβων που βρίσκονται 
περιμετρικά του μετεωρολογικού σταθμού εδάφους. Επίσης, δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός μετεωρολογικοί σταθμοί εδάφους, 
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συσχετίζοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα περισσότερων κόμβων και περισσότερων 
σταθμών. Επιπλέον, εκτός του υετού μπορούν να εξεταστούν και άλλες καιρικές 
παράμετροι, όπως οι ακραίες θερμοκρασίες, ο μέγιστος άνεμος κ.ά. 
 
 
10.5 Συνεισφορά της διατριβής 
 
Η συνεισφορά της διατριβής μπορεί να θεωρηθεί ότι απαρτίζεται από τρία επιμέρους 
πεδία. 

Το πρώτο πεδίο συνεισφοράς αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεσιακής 
μετεωρολογικής βάσης δεδομένων από διαφορετικές πηγές δεδομένων κάτω από ένα 
ενιαίο σχήμα, καθώς επίσης και τη δημιουργία δεδομένων προορισμού για την είσοδο 
σε αλγόριθμους Εξόρυξης Πληροφορίας. 

Το δεύτερο πεδίο συνεισφοράς σχετίζεται με τις τέσσερεις πρωτότυπες εφαρμογές 
Εξόρυξης Πληροφορίας που αφορούν τα επιχειρησιακά δεδομένα του Εθνικού 
Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α και είναι η 
Εκτίμηση της κλάσης χαλαζιού, η Πρόβλεψη μεγίστου μεγέθους χαλαζιού, η 
Πρόβλεψη των τιμών των παραμέτρων σποράς του Εθνικού Προγράμματος 
Χαλαζικής Προστασίας και ο Προσδιορισμός του Παρατηρούμενου Δείκτη 
Κατηγορίας Σωρειτόμορφης Ημέρας. 

Το τρίτο πεδίο συνεισφοράς σχετίζεται με τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, το οποίο 
εστιάζεται στην επίδραση που έχει η διαμόρφωση της εισόδου αλγορίθμων 
κατηγοριοποίησης στην απόδοσή τους.  

Ειδικότερα, η μελέτη της επίδρασης του μεγέθους του συνόλου δεδομένων 
εκπαίδευσης στην απόδοση των αλγορίθμων και του προσδιορισμού της τιμής του 
ελαχίστου μεγέθους με την οποία εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση κάθε 
αλγορίθμου. Επιπλέον, η εξέταση του τρόπου επιλογής των δεδομένων εκπαίδευσης, 
όπου φανερώνεται ότι η απόδοση των αλγορίθμων είναι ανεξάρτητη από την επιλογή 
είτε τυχαίων στιγμιότυπων είτε όλων των στιγμιότυπων τυχαία επιλεγόμενων ετών. 

Επίσης, η εξέταση τριών διαφορετικών σεναρίων που σχετίζονται με το 
μετασχηματισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών ή χαρακτηριστικών εισόδου, όπου τα 
αποτελέσματα στην απόδοση των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης είναι καλύτερα 
στην περίπτωση χρήσης των κανονικών τιμών των παραμέτρων (πρώτο σενάριο) 
παρά των μεταβολών σύμφωνα με την κοινή πρακτική των επιχειρησιακών 
μετεωρολόγων (δύο επιπλέον σενάρια). 

Ιδιαίτερα, η συμβολή της διατριβής στην αντιμετώπιση του ζητήματος της 
Ασύμμετρης Κλάσης σε μετεωρολογικά δεδομένα, η οποία επιχειρείται με την 
εφαρμογή τεχνικών διαφόρων μεθόδων. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι μόνο η 
απόδοση ενός αλγόριθμου δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή αυτών των τεχνικών, 
ενώ η απόδοση των υπολοίπων τεσσάρων βελτιώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα με τη 
χρήση μιας νέας προτεινόμενης τεχνικής που βασίζεται στην εμπειρία στο πεδίο των 
μετεωρολογικών δεδομένων. 

Ακόμη, στοιχεία συμβολής αποτελούν τόσο το αντικείμενο της εφαρμογής της 
διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης του τροποποιημένου μοντέλου CRISP-DM που 
είναι η δημιουργία ενός ή περισσότερων μοντέλων Εξόρυξης Πληροφορίας για τον 
προσδιορισμό της καταγραφής ή μη υετού σε ένα σημείο επί του εδάφους όσο και ο 
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σχεδιασμός της ακολουθούμενης πειραματικής διαδικασίας για τη σύγκριση 
διαφόρων σεναρίων διαμόρφωσης της εισόδου τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Ι. Χαρακτηριστικά των Σχέσεων της Βάσης Δεδομένων 
 
Σχέση AIRCRAFTS 

aircraft_id : Αριθμός ταυτοποίησης αεροσκάφους 
a_name : Διακριτικό όνομα  
a_type : Τύπος  
producer : Κατασκευαστής 
prod_year : Έτος παραγωγής 

 
Σχέση FLIGHTS 

flight_id : Αριθμός ταυτοποίησης πτήσης 
aircraft_id : Αριθμός ταυτοποίησης αεροσκάφους  
takeoff_day : Ημερομηνία απογείωσης 
takeoff_time : Ώρα απογείωσης (ακρίβεια πρώτου λεπτού της ώρας) 
land_day : Ημερομηνία προσγείωσης 
land_time : Ώρα προσγείωσης (ακρίβεια πρώτου λεπτού της ώρας) 
mission : Είδος πτήσης 
area : Περιοχή ή περιοχές προστασίας  

 
Σχέση FLARES 

flight_id : Αριθμός ταυτοποίησης πτήσης 
flare_time : Ημερομηνία και ώρα πυροδότησης φυσιγγίου 
                  (ακρίβεια δευτερολέπτου της ώρας) 
cord_f : Γεωγραφικό πλάτος  
cord_l : Γεωγραφικό μήκος  
level_ft : Επίπεδο πτήσης σε ft 
a_speed : Ταχύτητα αεροσκάφους 
t_flares : Αύξων αριθμός πυροδοτούμενου φυσιγγίου κορυφής 
b_flares : Αύξων αριθμός πυροδοτούμενου φυσιγγίου βάσης 
temp : Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε 0C 
lwc : Περιεχόμενο υγρό νερό (περιβάλλοντος) σε g·m-3  
dew : Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου περιβάλλοντος σε 0C 

 
Σχέση DATE_N 

num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
tdate : Ημερομηνία 
utc : Κύρια Συνοπτική Ώρα σε UTC 

 
Σχέση STORMS 

storm_id : Αριθμός ταυτοποίησης χαλαζοκαταιγίδας 
area : Περιοχή προστασίας 
regionstart : Περιοχή πρώτης εμφάνισης (έναρξη) εντός της περιοχής προστασίας 
                    ή στη ζώνη μετάβασης 
regionend : Περιοχή τελευταίας εμφάνισης (λήξη) εντός της περιοχής προστασίας 
                   ή στη ζώνη μετάβασης 
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stormstart_d : Ημερομηνία έναρξης (δημιουργίας) 
stormstart_t : Ώρα έναρξης (ακρίβεια πρώτου λεπτού της ώρας) 
stormend_d : Ημερομηνία λήξης (διάλυσης) 
stormend_t : Ώρα λήξης (ακρίβεια πρώτου λεπτού της ώρας) 
seedstart_d: Ημερομηνία απαίτησης έναρξης της σποράς 
seedstart_t : Ώρα απαίτησης έναρξης της σποράς 
                     (ακρίβεια πρώτου λεπτού της ώρας) 
seedstop_d : Ημερομηνία απαίτησης λήξης της σποράς 
seedstop_t : Ώρα απαίτησης λήξης της σποράς 
                     (ακρίβεια πρώτου λεπτού της ώρας) 
reflectivity : Μέγιστη ανακλαστικότητα σε dBz 
cloud_top : Μέγιστο ύψος κορυφής νέφους σε Km 
vil : Κατακόρυφα ολοκληρωμένο περιεχόμενο υγρό νερό σε Kg·m-2 
type : Τύπος χαλαζοκαταιγίδας 
updraft : Περιοχή ανοδικών ρευμάτων (αζιμούθιο) 
newgrowth : Περιοχή νέων αναπτύξεων (αζιμούθιο) 
dirfrom : Διεύθυνση κίνησης (αζιμούθιο από) 
distance_km : Διανυόμενη απόσταση σε Km 
seeding : Βαθμός αξιολόγησης της σποράς 
num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 

 
Σχέση SEEDING 

storm_id : Αριθμός ταυτοποίησης χαλαζοκαταιγίδας 
flight_id : Αριθμός ταυτοποίησης πτήσης 
seedregion : Χωρική αξιολόγηση της σποράς 
seedstart_d1 : Ημερομηνία έναρξης της σποράς 
seedstart_t1 : Ώρα έναρξης της σποράς 
seedstop_d1 : Ημερομηνία λήξης της σποράς 
seedstop_t1 : Ώρα λήξης της σποράς 
seedstart_d2 : Ημερομηνία έναρξης της σποράς 
seedstart_t2 : Ώρα έναρξης της σποράς 
seedstop_d2 : Ημερομηνία λήξης της σποράς 
seedstop_t2 : Ώρα λήξης της σποράς 

 
Σχέση PADS 

pad_id : Αριθμός ταυτοποίησης χαλαζομέτρου 
padcord_f : Γεωγραφικό μήκος 
padcord_l : Γεωγραφικό πλάτος 
padlevel_m : Υψόμετρο σε m 
pad_dd : Όνομα Δημοτικού Διαμερίσματος 

 
Σχέση HAIL_MEASURE 

pad_id : Αριθμός ταυτοποίησης χαλαζομέτρου 
stormdate : Ημερομηνία χαλαζοκαταιγίδων 
hailhits : Πλήθος ιχνών χαλαζοκόκκων  
hailsize_mm : Μέγιστη διάμετρος χαλαζοκόκκων σε mm 
padarea_cm2 : Εμβαδό ιχνών χαλαζοκόκκων σε cm2  
hailaxisdir_from : Επικρατούσα διεύθυνση ( αζιμούθιο από) μεγίστου άξονα ιχνών 

 
Σχέση HAIL 
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pad_id : Αριθμός ταυτοποίησης χαλαζομέτρου 
stormdate : Ημερομηνία χαλαζοκαταιγίδων 
storm_id : Αριθμός ταυτοποίησης χαλαζοκαταιγίδας 

 
Σχέση ERA40_KNOTS 

knot_id : Αριθμός ταυτοποίησης κόμβου πλέγματος ERA40 
knotcord_f : Γεωγραφικό μήκος  
knotcord_l : Γεωγραφικό πλάτος 

 
Σχέση ERA40_LEVELS 

knot_id : Αριθμός ταυτοποίησης κόμβου 
num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
p_level : Επίπεδο πίεσης σε hPa 
geop : Γεωδυναμικό ύψος σε gpm 
temp : Θερμοκρασία σε K 
rh : Σχετική υγρασία (%) 
sh : Ειδική υγρασία σε g·Kg-1  
d_wind : Διεύθυνση ανέμου (αζιμούθιο από)   
s_wind : Ταχύτητα ανέμου σε kt 
rvort : Σχετικός στροβιλισμός σε s-1  
div : Απόκλιση σε s-1  
pvort : Δυνητικός στροβιλισμός σε K·m2 ·Kg-1·s-1  
vvel : Κατακόρυφη ταχύτητα σε hPa·h-1  

 
Σχέση ERA40_MSL 

knot_id : Αριθμός ταυτοποίησης κόμβου 
num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
msl : Βαρομετρική πίεση στη μέση στάθμη θαλάσσης σε hPa 

 
Σχέση MET_STATIONS 

station_id : Αριθμός ταυτοποίησης Μετεωρολογικού Σταθμού 
s_name : Όνομα σταθμού 
stationcord_f : Γεωγραφικό μήκος 
stationcord_l : Γεωγραφικό πλάτος 
stationlevel_m : Υψόμετρο σε m 

 
Σχέση MET_OBSERVATIONS 

station_id : Αριθμός ταυτοποίησης Μετεωρολογικού Σταθμού 
num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
vis : Ορατότητα 
wx : Παρών καιρός 
past_wx : Παρελθόν καιρός 
clouds : Νέφη 
wind_d : Διεύθυνση ανέμου (αζιμούθιο από)   
windspeed_kt : Ταχύτητα ανέμου σε kt 
temp : Θερμοκρασία σε 0C 
dew : Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου σε 0C 
msl : Βαρομετρική πίεση στη μέση στάθμη θαλάσσης σε hPa 
p_trend : Βαρομετρική τάση 
mintemp : Ελάχιστη θερμοκρασία σε 0C 
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maxtemp : Μέγιστη θερμοκρασία σε 0C 
prec_mm : Ύψος υετού σε mm 
sunshine_hr : Ηλιοφάνεια σε ώρες 

 
Σχέση SOUNDING_TSL 

num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
msl : Βαρομετρική πίεση στη μέση στάθμη θαλάσσης σε hPa 
wind_d : Διεύθυνση ανέμου (αζιμούθιο από)   
windsp_kt : Ταχύτητα ανέμου σε kt 
temp : Θερμοκρασία σε 0C 
dew : Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου σε 0C 
geop500 : Γεωδυναμικό ύψος σε gpm, στα 500hPa 
wind_d500 : Διεύθυνση ανέμου (αζιμούθιο από) στα 500hPa  
windsp500_kt : Ταχύτητα ανέμου σε kt, στα 500hPa 
temp500 : Θερμοκρασία σε 0C, στα 500hPa 
dew500 : Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου σε 0C, στα 500hPa 
wbz : Ύψος (Km) του επιπέδου μηδενικής θερμοκρασίας του υγρού θερμομέτρου 
mean_temperature : Μέση θερμοκρασία του στρώματος Εδάφους - WBZ 
ki : K index 
swi : Showalter index 
tti : Total total index 
brn : Bulk Richardson number 

 
Σχέση WX_SUMMARY 

num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
fc_cdc : Προγνωστικός Δείκτης CDC 
obs_cdc : Παρατηρούμενος Δείκτης CDC 
map_sfc : Σύντομη περιγραφή του χάρτη επιφανείας (ανάλυση) 
map_850 : Σύντομη περιγραφή του χάρτη 850hPa (ανάλυση) 
map_500 : Σύντομη περιγραφή του χάρτη 500hPa (ανάλυση) 
outlook : Εξέλιξη μετεωρολογικών συστημάτων (προγνωστικοί χάρτες)  
temp : Σύντομη περιγραφή ανάλυσης τεφιγράμματος 

 
Σχέση HAIL_REPORTS 

num : Αριθμός ταυτοποίησης Κύριας Συνοπτικής Ώρας 
hail_a1 : Έγκυρες αναφορές χαλαζιού στην περιοχή προστασίας Κ. Μακεδονίας 
hail_a3 : Έγκυρες αναφορές χαλαζιού στην περιοχή προστασίας Θεσσαλίας 
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ΙΙ. Δημιουργία Πινάκων που απαρτίζουν τη Σχεσιακή Βάση 
Δεδομένων με SQL (Structure Query Language) 
 
create table AIRCRAFTS( 
   aircraft_id number(4) not null, a_name varchar2(10), a_type varchar2(20), producer 
varchar2(20), prod_year number(4) 
  ,CONSTRAINT aircrafts_pk PRIMARY KEY (aircraft_id) 
  ); 
 
create table FLIGHTS( 
   flight_id varchar2(20) not null, aircraft_id number(4), takeoff_day varchar2(12), 
takeoff_time varchar2(12), 
   land_day varchar2(12), land_time varchar2(12), mission varchar2(20), area 
varchar2(5) 
  ,CONSTRAINT flights_pk PRIMARY KEY (flight_id) 
  ,CONSTRAINT flights_fk FOREIGN KEY (aircraft_id) REFERENCES 
AIRCRAFTS(aircraft_id) 
  ); 
 
create table FLARES( 
   flight_id varchar2(20) not null, flare_time varchar2(20) not null, 
   cord_f varchar2(10), cord_l varchar2(10), level_ft varchar2(5), a_speed varchar2(4),  
   t_flares number(5), b_flares number(5), temp varchar2(10), lwc varchar2(10), dew 
varchar2(10) 
  ,CONSTRAINT flares_pk PRIMARY KEY (flight_id, flare_time) 
  ,CONSTRAINT flares_fk FOREIGN KEY (flight_id) REFERENCES 
FLIGHTS(flight_id) 
  ); 
 
create table DATE_N( 
   num number(7) not null, tdate date, utc varchar2(2) 
  ,CONSTRAINT daten_pk PRIMARY KEY (num) 
  ); 
 
create table STORMS( 
  storm_id varchar2(14) not null, area varchar2(4), regionstart varchar2(2), regionend 
varchar2(2), 
  stormstart_d varchar2(12), stormstart_t varchar2(12), stormend_d varchar2(12), 
stormend_t varchar2(12), 
  seedstart_d varchar2(12), seedstart_t varchar2(12), seedstop_d varchar2(12), 
seedstop_t varchar2(12), 
  reflectivity number(2), cloud_top number(4,1), vil number(6,1), type varchar2(2), 
updraft varchar2(2), 
  newgrowth varchar2(2), dirfrom varchar2(3), distance_km number(3), seeding 
number(2), num number(7) 
  ,CONSTRAINT storms_pk PRIMARY KEY (storm_id) 
  ,CONSTRAINT storms_fk FOREIGN KEY (num) REFERENCES DATE_N(num) 
  ); 
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create table SEEDING( 
  storm_id varchar2(14) not null, flight_id varchar2(20) not null, seedregion 
varchar2(3),  
  seedstart_d1 varchar2(12), seedstart_t1 varchar2(12), seedstop_d1 varchar2(12), 
seedstop_t1 varchar2(12), 
  seedstart_d2 varchar2(12), seedstart_t2 varchar2(12), seedstop_d2 varchar2(12), 
seedstop_t2 varchar2(12) 
  ,CONSTRAINT seeding_pk PRIMARY KEY (storm_id, flight_id) 
  ,CONSTRAINT seeding_fk1 FOREIGN KEY (storm_id) REFERENCES 
STORMS(storm_id) 
  ,CONSTRAINT seeding_fk2 FOREIGN KEY (flight_id) REFERENCES 
FLIGHTS(flight_id) 
  ); 
 
create table PADS( 
   pad_id number(4) not null, padcord_f varchar2(10), padcord_l varchar2(10), 
padlevel_m varchar2(5), pad_dd varchar2(20) 
  ,CONSTRAINT pads_pk PRIMARY KEY (pad_id) 
  ); 
 
create table HAIL_MEASURE( 
   pad_id number(4) not null, stormdate varchar2(12) not null, hailhits number(6), 
hailsize_mm number(4), 
   padarea_cm2 number(6,1), hailaxisdir_from number(4)  
  ,CONSTRAINT hailmeasure_pk PRIMARY KEY (pad_id, stormdate) 
  ,CONSTRAINT hailmeasure_fk FOREIGN KEY (pad_id) REFERENCES 
PADS(pad_id) 
  ); 
 
create table HAIL( 
   pad_id number(4) not null, stormdate varchar2(12) not null, storm_id varchar2(14) 
not null 
  ,CONSTRAINT hail_pk PRIMARY KEY (pad_id, stormdate, storm_id) 
  ,CONSTRAINT hail_fk1 FOREIGN KEY (pad_id, stormdate) REFERENCES 
HAIL_MEASURE(pad_id, stormdate) 
  ,CONSTRAINT hail_fk2 FOREIGN KEY (storm_id) REFERENCES 
STORMS(storm_id) 
  ); 
 
create table ERA40_KNOTS( 
  knot_id number(6) not null, knotcord_f varchar2(10), knotcord_l varchar2(10) 
  ,CONSTRAINT knots_pk PRIMARY KEY (knot_id) 
  ); 
 
create table ERA40_LEVELS( 
  knot_id number(6) not null, num number(7) not null, p_level number(5) not null,  
  geop number(6), temp number(7,1), rh number(7,1), sh number(7,1), d_wind 
number(5), 
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  s_wind number(5), rvort number(10,3), div number(10,3), pvort number(10,3), vvel 
number(7,1)  
  ,CONSTRAINT era40_pk PRIMARY KEY (knot_id, num, p_level) 
  ,CONSTRAINT era40_fk1 FOREIGN KEY (knot_id) REFERENCES 
ERA40_KNOTS(knot_id) 
  ,CONSTRAINT era40_fk2 FOREIGN KEY (num) REFERENCES DATE_N(num) 
  ); 
 
create table ERA40_MSL( 
  knot_id number(6) not null, num number(7) not null, msl number(7,1) 
  ,CONSTRAINT era40msl_pk PRIMARY KEY (knot_id, num) 
  ,CONSTRAINT era40msl_fk1 FOREIGN KEY (knot_id) REFERENCES 
ERA40_KNOTS(knot_id) 
  ,CONSTRAINT era40msl_fk2 FOREIGN KEY (num) REFERENCES 
DATE_N(num) 
  ); 
 
create table MET_STATIONS( 
  station_id number(6) not null, s_name varchar2(20), stationcord_f varchar2(10), 
  stationcord_l varchar2(10), stationlevel_m varchar2(5) 
  ,CONSTRAINT metstations_pk PRIMARY KEY (station_id) 
  ); 
 
create table MET_OBSERVATIONS( 
  station_id number(6) not null, num number(7) not null, vis number(5), wx 
varchar2(15), past_wx varchar2(15), 
  clouds varchar2(15), wind_d number(3), windspeed_kt number(3), temp 
number(6,1), dew number(6,1), msl number(7,1), 
  p_trend varchar2(5), mintemp number(6,1), maxtemp number(6,1), prec_mm 
number(5), sunshine_hr number(3)  
  ,CONSTRAINT metobservations_pk PRIMARY KEY (station_id, num) 
  ,CONSTRAINT metobservations_fk1 FOREIGN KEY (station_id) REFERENCES 
MET_STATIONS(station_id) 
  ,CONSTRAINT metobservations_fk2 FOREIGN KEY (num) REFERENCES 
DATE_N(num) 
  ); 
 
create table SOUNDING_TSL( 
  num number(7) not null, 
  msl number(7,1), wind_d number(3), windsp_kt number(3), temp number(6,1), dew 
number(6,1), 
  geop500 number(6), wind_d500 number(3), windsp500_kt number(3), temp500 
number(6,1), dew500 number(6,1), 
  wbz number(6), mean_temperature number(6), ki number(6), swi number(6), tti 
number(6), brn number(6)   
  ,CONSTRAINT sounding_pk PRIMARY KEY (num) 
  ,CONSTRAINT sounding_fk FOREIGN KEY (num) REFERENCES 
DATE_N(num) 
  ); 
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create table WX_SUMMARY( 
  num number(7) not null, fc_cdc varchar2(5), obs_cdc varchar2(5), map_sfc 
varchar2(75), 
  map_850 varchar2(75), map_500 varchar2(75), outlook varchar2(75), temp 
varchar2(75)  
  ,CONSTRAINT wxsummary_pk PRIMARY KEY (num) 
  ,CONSTRAINT wxsummary_fk FOREIGN KEY (num) REFERENCES 
DATE_N(num) 
  ); 
 
create table HAIL_REPORTS( 
  num number(7) not null, hail_a1 varchar2(5), hail_a3 varchar2(5)   
  ,CONSTRAINT hailreports_pk PRIMARY KEY (num) 
  ,CONSTRAINT hailreports_fk FOREIGN KEY (num) REFERENCES 
DATE_N(num) 
  ); 
  



129 
 

 
 
ΙΙΙ. Θηκογράμματα (Box plots) ανά έτος, των τιμών μετεωρολογικών 
παραμέτρων 
 
Α. Θηκογράμματα (Box plots) ανά έτος, της περιόδου 1960 – 2001, των τιμών του 
Γεωδυναμικού Ύψους στα 200hPa σε gpm (γεωδυναμικά μέτρα). 

 
 
 
 
Β. Θηκογράμματα (Box plots) ανά έτος, της περιόδου 1960 – 2001, των τιμών του 
Σχετικού Στροβιλισμού στα 1000hPa σε 10-6 s-1. 
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Γ. Θηκογράμματα (Box plots) ανά έτος, της περιόδου 1960 – 2001, των τιμών της 
Έντασης του Ανέμου στα 300hPa σε κόμβους (knots). 

 
 
 
 
Δ. Θηκογράμματα (Box plots) ανά έτος, της περιόδου 1960 – 2001, των τιμών της 
Θερμοκρασίας στα 200hPa σε K (βαθμοί Kelvin). 
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