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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη λογισμικών ανοιχτού κώδικα 

για το χώρο του data miming. Τα προγράμματα αυτά είναι τα παρακάτω: 

Carrot2, Orange, RapidMiner, Weka, Rattle και Tanagra. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια λογισμικό ανοιχτού κώδικα και data miming 

καθώς και σε κάποιους βασικούς όρους που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη λειτουργικότητα του κάθε λογισμικού, στη δομή 

του, καθώς και στα εργαλεία και εφαρμογές που μας παρέχει προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία πρώτη ιδέα ως προς την ποιότητα, χρησιμότητα και 

περιεχόμενο του καθενός από αυτά. Με ένα μεγάλο αριθμό screenshots 

παρουσιάζεται και η διεπιφάνεια χρήστη των λογισμικών καθώς και ένας 

μεγάλος αριθμός λειτουργιών τους (κεφάλαιο 2).  

Στα επόμενα δύο κεφάλαια μελετώνται  η κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση, 

δύο από τις βασικότερες έννοιες και εργαλεία στην εξόρυξη δεδομένων. Αρχικά 

δίνονται οι πιο βασικές τεχνικές κατηγοριοποίησης, όπως είναι τα δέντρα 

απόφασης, τα Bayesian δίκτυα, οι ταξινομητές κ−κοντινότερου γείτονα και τα 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Επίσης, για κάθε ένα από τα λογισμικά δίνεται και 

από ένα παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής με τη βοήθεια screenshot 

(κεφάλαιο 3). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται αντίστοιχα οι τεχνικές 

συσταδοποίησης που είναι οι εξής: τμηματική συσταδοποίηση, ιεραρχική 

συσταδοποίηση, συσταδοποίηση βάση πυκνότητας, βάση πλέγματος, βάση 

μοντέλου και συσταδοποίηση δεδομένων κατηγοριακού τύπου. Και εδώ επίσης 

δίνονται παραδείγματα.  

Τέλος στο κεφάλαιο 5 βρίσκονται τα συνολικά συμπεράσματα αλλά και για το 

κάθε λογισμικό χωριστά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

1 Εισαγωγικά 
 

1.1 Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα 

Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι το λογισμικό που είναι διαθέσιμο σε μορφή 

πρωτογενούς κώδικα: ο πρωτογενής κώδικας και κάποια άλλα δικαιώματα που 

συνήθως επιφυλάσσονται για τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων, 

παρέχονται στο πλαίσιο μίας ανοιχτού κώδικα άδειας χρήσης που επιτρέπει 

στους χρήστες να μελετήσουν, αλλάξουν, βελτιώσουν και πολλές φορές να 

διανείμουν το λογισμικό [8]. 

Για να υιοθετήσουμε ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ή οποιοδήποτε άλλο 

λογισμικό) πρέπει να κατανοήσουμε την άδεια χρήσης και τους περιορισμούς 

που μας θέτει. Σε αντίθεση με άδειες κλειστού κώδικα, που έχουν ως στόχο να 

περιορίσουν τα δικαιώματα του χρήστη, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δίνει τη 

δυνατότητα χρήσης του λογισμικού, όπως επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης. Οι πιο 

συνηθισμένες άδειες χρήσης λογισμικών ανοιχτού κώδικα περιλαμβάνουν τα 

GPL, LGPL, BSD, NPL και MPL [1]. 

Τις περασμένες δεκαετίες, προϊόντα ανοιχτού κώδικα όπως το GNU/Linux, 

Apache, BSD, MySQL και OpenOffice κατόρθωσαν μεγάλη επιτυχία, 

αποδεικνύοντας ότι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να είναι τόσο 

εύρωστο, ή και πιο πολύ, όσο ένα εμπορικό, κλειστού κώδικα λογισμικό [1].   

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αντιπροσωπεύει μια νέα τάση στο τομέα της 

εξόρυξης δεδομένων, στην εκπαίδευση και στις βιομηχανικές εφαρμογές, 

ιδιαίτερα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Με λογισμικά ανοιχτού κώδικα, μία 

επιχείρηση μπορεί εύκολα να ξεκινήσει ένα έργο εξόρυξης δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας τη πιο πρόσφατη τεχνολογία [1].  

 

1.2 Εξόρυξη Δεδομένων 

Η Εξόρυξη δεδομένων, δηλαδή η εξαγωγή κρυμμένων πληροφοριών πρόβλεψης 

από μεγάλες βάσεις δεδομένων, είναι μία καινούργια τεχνολογία με τεράστιες 

δυνατότητες να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εστιάσουν στις πιο σημαντικές 

πληροφορίες των αποθηκών δεδομένων τους. Η λέξη εξόρυξη δεδομένων αντλεί 

το όνομα της από τις ομοιότητες ανάμεσα στην αναζήτηση για πολύτιμη 

επιχειρησιακή πληροφορία σε μία μεγάλη βάση δεδομένων και στην εξόρυξη 

ενός βουνού για μία φλέβα πολύτιμου μεταλλεύματος. Και οι δύο διαδικασίες 
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απαιτούν είτε τη λεπτομερή εξέταση μίας τεράστιας ποσότητας υλικού, ή την 

έξυπνη εξέταση του για να βρεθεί που ακριβώς βρίσκεται η αξία.  

Τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων προβλέπουν μελλοντικές τάσεις και 

συμπεριφορές, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να πάρουν αποφάσεις 

ενεργητικές και οδηγημένες από γνώση. Η αυτοματοποιημένη, προσδοκώμενη 

ανάλυση που παρέχεται από την εξόρυξη δεδομένων προχωράει ακόμα πιο πέρα 

από την ανάλυση παλαιότερων συμβάντων, που παρέχεται από αναδρομικά 

εργαλεία, χαρακτηριστικό συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Τα εργαλεία 

εξόρυξης δεδομένων μπορούν να απαντήσουν σε επιχειρησιακά ζητήματα που 

παραδοσιακά θα έπαιρνε πολύ χρόνο να επιλυθούν. Ελέγχουν εξονυχιστικά 

βάσεις δεδομένων για κρυμμένα μοτίβα, βρίσκοντας προγνωστικές πληροφορίες 

που οι ειδικοί μπορεί να μη βρουν, λόγω του ότι μπορεί να βρίσκονται εκτός των 

προσδοκιών τους. Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται ευρέως στην επίλυση 

προβλημάτων των επιχειρήσεων, όπως χαρακτηριστικά πελατών, 

μοντελοποίηση συμπεριφοράς πελατών, βαθμολόγηση πιστοληπτικής 

ικανότητας, σύσταση προϊόντος, άμεσου μάρκετινγκ, ανίχνευση απάτης. 

Υιοθετείται σε πολλές βιομηχανίες, όπως λιανική πώληση, τραπεζικό σύστημα, 

χρηματοοικονομικά και πολλά άλλα. 

Πολλές εταιρείες ήδη συλλέγουν και αξιολογούν τεράστιες ποσότητες 

δεδομένων. Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν 

ταχύτατα σε υπάρχουσες πλατφόρμες λογισμικού και υλικού ώστε να 

βελτιώσουν την αξία των ήδη υπαρχουσών πηγών πληροφόρησης, και μπορούν 

να ενσωματωθούν με νέα προϊόντα και συστήματα καθώς αυτά τίθενται on-line. 

Όταν υλοποιούνται σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης πελάτη/διακομιστή ή 

παράλληλης επεξεργασίας, τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων μπορούν να 

αναλύσουν τεράστιες βάσεις δεδομένων ώστε να απαντήσουν σε ερωτήσεις του 

τύπου “Ποιοι πελάτες είναι πιο πιθανό να απαντήσουν στο επόμενο προωθητικό 

μήνυμα και γιατί” [2].  

Όσον αφορά το σύστημα εξόρυξης δεδομένων, είναι ένα σύστημα λογισμικού 

που ενσωματώνει πολλές λειτουργίες και παρέχει μία ευκολόχρηστη, και συχνά 

γραφική, διεπιφάνεια χρήστη που εκτελεί αποτελεσματικά μία διεργασία 

εξόρυξης δεδομένων.  

Η λύση σε ένα πρόβλημα εξόρυξης δεδομένων διεξάγεται στη διεργασία 

εξόρυξης δεδομένων, η οποία ποικίλει ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής. Γενικά, 

μία διεργασία εξόρυξης δεδομένων αποτελείται από τα ακόλουθα εφτά βήματα 

[1]:  

 

1. Προσδιορισμός των επιχειρησιακών προβλημάτων. 

2. Προσδιορισμός και μελέτη πόρων δεδομένων και επιλογή τους.  

3. Εξαγωγή και προεργασία δεδομένων.  

4. Εξόρυξη των δεδομένων, π.χ. ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης ή 

κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης. 

5. Επαλήθευση των αποτελεσμάτων εξόρυξης.  
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6. Ανάπτυξη μοντέλων στην επιχειρησιακή διεργασία.  

7. Μέτρηση απόδοσης της επένδυσης (return on investment (ROI)). 

Κάθε διεργασία εξόρυξης δεδομένων αποτελείται από μια ακολουθία 

λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων, κάθε μία από τις οποίες υλοποιεί μία 

λειτουργία εξόρυξης δεδομένων ή ένα αλγόριθμο. Μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τις λειτουργίες εξόρυξης δεδομένων στις ακόλουθες 

ομάδες [1]: 

1. Λειτουργία Κατανόησης Δεδομένων: Πρόσβαση και εξερεύνηση 

δεδομένων από διάφορες πηγές ώστε να επιτευχθεί εξοικείωση με αυτά 

και να “ανακαλυφθούν” κάποιες πρώτες καθαρές ιδέες.  

2. Λειτουργία Προεργασίας Δεδομένων: Γενικά περιλαμβάνει 

φιλτράρισμα (filtering), καθαρισμό (cleaning) και μετασχηματισμό 

(transformation) δεδομένων, ώστε να κατασκευαστεί το τελικό σύνολο 

δεδομένων (dataset) για τις λειτουργίες μοντελοποίησης.  

3. Λειτουργία Μοντελοποίησης Δεδομένων: Υλοποίηση αλγορίθμων 

εξόρυξης δεδομένων, όπως τον αλγόριθμο συσταδοποίησης κ-μέσων (k-

means clustering). Αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία μοντέλων εξόρυξης δεδομένων. Οι πιο κοινές λειτουργίες 

μοντελοποίησης περιλαμβάνουν κατηγοριοποίηση (classification), 

πρόβλεψη (prediction), συσταδοποίηση (clustering), κανόνες 

συσχέτισης (association rules) και διαδραστική εξερεύνηση (interactive 

exploration), όπως ανάλυση συνδέσμου (link analysis).  

4. Λειτουργία Αξιολόγησης: Χρησιμοποιείται για σύγκριση και επιλογή 

μοντέλων εξόρυξης δεδομένων, επιλέγοντας το καλύτερο. Οι πιο κοινές 

λειτουργίες περιλαμβάνουν μήτρες σύγχυσης (confusion matrix), 

διαγράμματα ανύψωσης (lift chart), διαγράμματα κέρδους (gain chart), 

διασταύρωση συστάδας (cluster validation) και οπτικοποίηση 

(visualization).  

5. Λειτουργία Ανάπτυξης: Ανάπτυξη μοντέλου εξόρυξης δεδομένων για τη 

λήψη αποφάσεων, όπως χρήση ενός προγνωστικού μοντέλου για την 

πρόγνωση πιθανής απώλειας πελατών ή ενός μοντέλου εκστρατείας για 

την καταγραφή πελατών σε μία στοχευμένη εκστρατεία.  

Οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων μπορούν να αποδώσουν τα οφέλη της 

αυτοματοποίησης σε υπάρχουσες πλατφόρμες λογισμικού και υλικού και 

μπορούν να υλοποιηθούν σε νέα συστήματα όσο οι υπάρχουσες πλατφόρμες 

αναβαθμίζονται και νέα προϊόντα αναπτύσσονται. Όταν τα εργαλεία εξόρυξης 

δεδομένων υλοποιούνται σε υψηλής απόδοσης παράλληλης επεξεργασίας 

συστήματα, μπορούν να αναλύσουν τεράστιες βάσεις δεδομένων μέσα σε λεπτά. 

Πιο γρήγορη επεξεργασία σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν ταυτόχρονα να 

πειραματιστούν με περισσότερα μοντέλα για να κατανοήσουν περίπλοκα 

δεδομένα. Η υψηλή ταχύτητα καθιστά πρακτικό για τους χρήστες να αναλύσουν 
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τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Έτσι, μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων 

αποφέρουν βελτιωμένες προβλέψεις. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές για εξόρυξη 

δεδομένων είναι [2]: 

 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial neural networks): Μη 

γραμμικά προγνωστικά μοντέλα που μαθαίνουν μέσω εξάσκησης και 

μοιάζουν στη δομή με τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα.  

 Δέντρα απόφασης (Decision trees): Δομές σε σχήμα δέντρου που 

αντιπροσωπεύουν σύνολα αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις παράγουν 

κανόνες για την κατηγοριοποίηση ενός συνόλου δεδομένων. 

Συγκεκριμένες μέθοδοι δέντρου απόφασης περιλαμβάνουν Δέντρα 

Κατηγοριοποίησης και Παλινδρόμησης (Classification and Regression 

Trees (CART)) και Ανίχνευση Αυτόματης Διάδρασης x2 (Chi Square 

Automatic Interaction Detection (CHAID)). 

 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic algorithms): Τεχνικές βελτιστοποίησης 

που χρησιμοποιούν διαδικασίες όπως γενετικό συνδυασμό (genetic 

combination), μετάλλαξη (mutation) και φυσική επιλογή (natural 

selection) σε ένα σχέδιο βασισμένο στις γενικές αρχές της εξέλιξης.  

 Μέθοδος κοντινότερου γείτονα (Nearest neighbor method): Μία 

τεχνική που κατηγοριοποιεί κάθε εγγραφή μέσα σε ένα σύνολο 

δεδομένων, βάση σε συνδυασμό των κλάσεων της k εγγραφής/ών πιο 

παραπλήσιων σε αυτή σε ένα σύνολο δεδομένων (όπου k3 1). Πολλές 

φορές ονομάζεται και τεχνική k-κοντινότερου γείτονα (k-nearest 

neighbor technique). 

 Επαγωγή κανόνων (Rule induction): Η εξαγωγή χρήσιμων αν-τότε (if-

then) κανόνων από δεδομένα, βασισμένη σε στατιστική σημαντικότητα.  

Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες χρησιμοποιούνται πάνω από μία δεκαετία σε 

ειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης που λειτουργούν με σχετικά μικρούς όγκους 

δεδομένων [2].  

 

1.3 Ορολογία 

Τα δεδομένα είναι το σημείο έναρξης για την εξόρυξη δεδομένων. Χωρίς αυτά 

δεν υπάρχει τίποτα για να εξορυχτεί. Σήμερα, δεν υπάρχει σίγουρα έλλειψη 

δεδομένων. Αλλά η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία και γνώση δεν 

είναι κάτι το εύκολο [48]. Παρακάτω δίνονται κάποιες ορολογίες που 

χρησιμοποιούνται συχνά στον τομέα της  εξόρυξης δεδομένων. 

Με τον όρο σύνολο δεδομένων (dataset) εννοούμε συλλογές δεδομένων. Αυτό 

μπορεί να είναι μία μήτρα ή πίνακας δεδομένων. Ένα σύνολο δεδομένων 

αποτελείται από σειρές, που μπορεί να ονομάζονται και οντότητες, οι οποίες 

περιγράφονται με μεταβλητές που σχηματίζουν τις στήλες. Συνώνυμα της 
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οντότητας είναι η εγγραφή και αντικείμενο, ενώ συνώνυμο της μεταβλητής είναι  

το γνώρισμα (attribute) και το χαρακτηριστικό (feature) [48]. 

Οι μεταβλητές μπορούν να έχουν δυο ρόλους: μεταβλητές εισόδου και 

μεταβλητές εξόδου. Οι μεταβλητές εισόδου είναι μετρημένα ή προκαθορισμένα 

δεδομένα, ενώ οι μεταβλητές εξόδου είναι αυτές που επηρεάζονται από τις 

μεταβλητές εισόδου. Συχνά στην εξόρυξη δεδομένων κατασκευάζουμε μοντέλα 

για την πρόβλεψη μεταβλητών εξόδου σε όρους μεταβλητών εισόδου. Οι 

μεταβλητές εισόδου είναι γνωστές και ως τεχνικές πρόβλεψης (predictors), 

ανεξάρτητες μεταβλητές (independent variables), παρατηρούμενες μεταβλητές 

(observed variables) και περιγραφικές μεταβλητές (descriptive variables). Οι 

μεταβλητές εξόδου είναι γνωστές και ως μεταβλητές απόκρισης και εξαρτημένες 

μεταβλητές [48]. 

Μια μεταβλητή κατηγοριακού τύπου παίρνει μια τιμή από ένα καθορισμένο 

σύνολο τιμών (π.χ. χαμηλό, μεσαίο, ψηλό), ενώ μια αριθμητική μεταβλητή έχει 

τιμές που είναι ακέραιοι οι πραγματικοί αριθμοί. Συνώνυμα για τις μεταβλητές  

κατηγοριακού τύπου είναι οι ονομαστικές μεταβλητές (nominal variable), οι 

ποιοτικές μεταβλητές (qualitative variable) και οι παράγοντες (factor), ενώ 

συνώνυμες λέξεις για τις αριθμητικές μεταβλητές είναι οι ποσοτικές 

(quantitative variable) και οι συνεχείς μεταβλητές (continuous variable) [48].  

 

1.4 Λογισμικά προς ανάλυση 

Σε αυτή την εργασία θα αναλύσουμε εφτά λογισμικά ανοιχτού κώδικα για τον 

τομέα της εξόρυξης δεδομένων και θα περιγράψουμε τη διεπιφάνεια χρήστη και 

χρήση τους, τα οποία είναι τα ακόλουθα: Carrot2, Orange, RapidMiner, Weka, 

Rattle και Tanagra. Θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα 

τους,  τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και τη λειτουργικότητα εξόρυξης 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της διεπιφάνειας χρήστη και 

επεκτασιμότητας τους.  
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1.4.1 Carrot2 
Το Carrot²  είναι μία ανοιχτού κώδικα μηχανή αναζήτησης για συσταδοποίηση 

αποτελεσμάτων (data clustering). Μπορεί αυτόματα να συσταδοποιήσει μικρές 

συλλογές εγγράφων, όπως για παράδειγμα αποτελέσματα αναζήτησης ή 

αποσπάσματα εγγράφων, σε θεματικές κατηγορίες. Πλην των δύο ειδικευμένων 

αλγορίθμων συσταδοποίησης αποτελεσμάτων αναζήτησης, το Carrot2 

προσφέρει έτοιμα προς χρήση συστατικά (components) για την απόκτηση 

αποτελεσμάτων αναζήτησης από διάφορες πηγές. Το Carrot2 είναι γραμμένο σε 

Java και διανέμεται από τη BSD [3].  

Η αρχική έκδοση του Carrot2 υλοποιήθηκε το 2001 από τον David Weiss ως 

μέρος του MSc του, για να επικυρώσει την εφαρμογή του αλγόριθμου STC (Suffix 

Tree Clustering) σε συσταδοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης στα πολωνικά. 

Το 2003, προστέθηκαν κάποιοι ακόμα αλγόριθμοι συσταδοποίησης 

αποτελεσμάτων αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του Lingo, ενός αλγόριθμου 

ειδικά σχεδιασμένου για τη συσταδοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ενώ ο 

πηγαίος κώδικας του Carrot2 ήταν διαθέσιμος από το 2002, ήταν το 2006 όταν η 

έκδοση 1.0 κυκλοφόρησε επίσημα. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε και η έκδοση 

2.0, με βελτιωμένη διεπιφάνεια χρήστη και εκτεταμένη σειρά εργαλείων. Το 

2009, με την έκδοση 3.0 έγιναν και σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα 

συσταδοποίησης, πιο απλοποιημένη διεπιφάνεια προγραμματισμού εφαρμογών 

(API-application programming interface) και νέα εφαρμογή διεπιφάνειας 

χρήστη (GUI-graphical user interface) για συντονισμένη συσταδοποίηση 

σύμφωνα με την πλατφόρμα Eclipse Rich Client [3]. 

1.4.1.1 Εφαρμογές 

Το Carrot² μπορεί να κληθεί μέσω πολλών APIs, όπως [3]: 

 Java API 

 C# / .NET API 

 Άλλες πλατφόρμες 

1.4.1.2 Υποστηριζόμενα Εργαλεία 

Το Carrot² προσφέρει ένα αξιόλογο αριθμό εργαλείων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για γρήγορη εφαρμογή συσταδοποίησης σε δεδομένα, 

περαιτέρω συντονισμό αποτελεσμάτων καθώς και χρήση της μηχανής Carrot² 

για εφαρμογή συσταδοποίησης σαν απομακρυσμένη υπηρεσία [3]: 

 Carrot2 Document Clustering Workbench 

 Carrot2 Document Clustering Server 

 Carrot2 Command Line Interface 

 Carrot2 Web Application 
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1.4.1.3 Απαιτήσεις Λογισμικού 

Όλες οι εφαρμογές Carrot2 απαιτούν περιβάλλον Java έκδοσης 1.6.0 ή 

μεταγενέστερης. Ο Carrot2 Document Clustering Workbench διανέμεται για 

εκδόσεις Windows, Linux 32-bit και 64-bit και για Mac OS x86 [3]. 

Το πακέτο Carrot2 C# API απαιτεί το .NET Framework έκδοσης 3.5 ή 

μεταγενέστερης και δεν χρειάζεται περιβάλλον Java [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
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1.4.2 Orange 
Η Orange είναι μία βιβλιοθήκη αντικειμένων πυρήνα και ρουτινών της C++ και 

περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία κάποιων βασικών και κάποιων όχι τόσο 

βασικών αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης και εξόρυξης δεδομένων. Επιπλέον, 

περιέχει ρουτίνες για εισαγωγή και χειρισμό δεδομένων. 

Επίσης, το περιβάλλον της επιτρέπει τη δημιουργία κώδικα για γρήγορη 

προτυποποίηση νέων αλγορίθμων και έλεγχο συστημάτων. Είναι μία συλλογή 

από υπό-προγράμματα (modules) Python, τα οποία βρίσκονται στη βασική 

βιβλιοθήκη και υλοποιούν κάποια λειτουργία για την οποία ο χρόνος εκτέλεσης 

δεν είναι σημαντικός και που γίνεται πιο εύκολα με Python παρά με C++.  

Η Orange συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μεγάλο αριθμό widget (γραφικά 

συστατικά) γραφικών που χρησιμοποιούν μεθόδους της βιβλιοθήκης πυρήνα 

και των υπό-προγραμμάτων της Orange. Με τη χρήση του  οπτικού 

προγραμματισμού, τα widget μπορούν να συγκεντρωθούν σε μία εφαρμογή με 

ένα εργαλείο οπτικού προγραμματισμού που ονομάζεται Orange Canvas. 

Όλα αυτά μαζί συνθέτουν την Orange, ένα περιεκτικό, βασισμένο σε συστατικά 

πλαίσιο για μηχανική εκμάθηση και εξόρυξη δεδομένων, προορισμένο για 

έμπειρους χρήστες και ερευνητές στη μηχανική εκμάθηση που θέλουν να 

αναπτύξουν τους δικούς τους αλγόριθμους χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν 

περισσότερο κώδικα γίνεται, αλλά και για αρχάριους, που μπορούν να 

απολαύσουν ένα παντοδύναμο, αλλά ταυτόχρονα ευκολόχρηστο περιβάλλον 

οπτικού προγραμματισμού [4]. 

Η Orange παρέχει ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον για τους υπεύθυνους 

ανάπτυξης, ερευνητές και τους εξασκούντες στην εξόρυξη δεδομένων. Χάρη στη 

Python, μία γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) νέας γενιάς και 

περιβάλλοντος προγραμματισμού, τα σενάρια (scripts) σας για την εξόρυξη 

δεδομένων είναι μεν απλά, αλλά ισχυρά. Για ακόμη πιο γρήγορη προτυποποίηση, 

η Orange υιοθετεί μία προσέγγιση βασισμένη σε συστατικά: η μέθοδος 

ανάλυσης μπορεί να υλοποιηθεί είτε σαν απλή στοίβαξη τούβλων LEGO, είτε με 

τη χρήση ενός υπάρχοντος αλγορίθμου και αντικατάσταση κάποιων βασικών 

συστατικών  του με άλλα, καινούργια. Ότι είναι τα συστατικά της Orange για τη 

συγγραφή σεναρίων, είναι και τα widgets της Orange για τον οπτικό 

προγραμματισμό. Τα widgets χρησιμοποιούν ένα ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό 

επικοινωνίας για μεταβαλλόμενα αντικείμενα όπως σύνολα δεδομένων, λίστες 

χαρακτηριστικών, τεχνικές εκμάθησης, ταξινομητές, και άλλα, επιτρέποντας την 

εύκολη κατασκευή αρκετά πολύπλοκων σχημάτων εξόρυξης δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις και τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας. Η βασική 

αρχή στην Orange δεν είναι να καλύψει κάθε μέθοδο και άποψη στη μηχανική 

εκμάθηση και εξόρυξη δεδομένων, αλλά να καλύψει σε βάθος και σχολαστικά 

αυτές που υλοποιούνται, δημιουργώντας τες από επαναχρησιμοποιήσιμα 

συστατικά τα οποία έμπειροι χρήστες μπορούν να αλλάξουν ή και να 

αντικαταστήσουν με καινούργια [4]. 
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1.4.2.1 Ιστορικό 

 Το 1996, το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα και το Ινστιτούτο Josef Stefan 

άρχισε την ανάπτυξη του ML*, ενός πλαισίου μηχανικής εκμάθησης σε 

C++. 

 Το 1997, αναπτύχθηκαν σύνδεσμοι Python για το ML*, που μαζί με 

Python υπό-προγράμματα σχημάτισαν ένα κοινό πλαίσιο, την Orange. 

 Κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων, οι πιο σημαντικοί αλγόριθμοι 

εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής εκμάθησης αναπτύχθηκαν είτε σε C++ 

(για ταχύτητα) είτε σε Python (για ευελιξία). 

 Το 2002, σχεδιάστηκαν τα πρώτα πρότυπα για τη δημιουργία μιας 

ευπροσάρμοστης γραφικής διεπιφάνειας χρήστη, χρησιμοποιώντας  

PMW (windows manager) Python mega widgets. 

 Το 2003, η γραφική διεπιφάνεια χρήστη ξανασχεδιάστηκε και ξανά 

αναπτύχθηκε για τη Qt πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας PyQt Python 

συνδέσμους. Το πλαίσιο οπτικού προγραμματισμού καθορίστηκε, και η 

ανάπτυξη των widgets ξεκινάει. 

 Το 2005, δημιουργούνται επεκτάσεις για την ανάλυση δεδομένων στον 

τομέα της βίο-πληροφορικής. 

 Το 2008, αναπτύσσονται πακέτα εγκατάστασης για Mac OS X DMG 

χρησιμοποιώντας ως βάση το Fink (πρόγραμμα για εύκολη εγκατάσταση 

προγραμμάτων σε Mac). 

 Το 2009, δημιουργούνται και παραμένουν σε χρήση πάνω από 100 

widgets. 

 Από το 2009, η Orange είναι σε έκδοση 2.0 beta και η επίσημη ιστοσελίδα 

παρέχει πακέτα εγκατάστασης μετά από καθημερινό κύκλο 

μεταγλώττισης. 

 Το Σεπτέμβρη του 2012, δημιουργείται η έκδοση 2.5a. [5] 

 

1.4.2.2 Απαιτήσεις Συστήματος 

Η Orange υποστηρίζεται σε διάφορες εκδόσεις Linux, Apple’s Mac OS X 

και Microsoft Windows [5].   

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fink
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
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1.4.3 RapidMiner 
Το RapidMiner, πρώην YALE (Yet Another Learning Environment), είναι ένα 

περιβάλλον για μηχανική εκμάθηση, εξόρυξη δεδομένων, προβλεπτική και 

επιχειρησιακή ανάλυση. Χρησιμοποιείται στην έρευνα, εκπαίδευση, ανάπτυξη 

εφαρμογών, γρήγορη προτυποποίηση και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Σε μία 

δημοσκόπηση που έγινε από τη KDnuggets, μία εφημερίδα για την εξόρυξη 

δεδομένων, το RapidMiner ήρθε δεύτερο το 2009 ανάμεσα σε εργαλεία εξόρυξης 

δεδομένων/ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για πραγματικά έργα και πρώτο 

το 2010. Διανέμεται υπό την άδεια χρήσης λογισμικών ανοιχτού κώδικα AGPL, 

και στεγάζεται στο Source Forge από το 2004. Τέλος, είναι υλοποιημένο σε Java 

και τελευταία έκδοση είναι η 5.2 (2002) [6] 

1.4.3.1 Ιστορικό 

Το πρόγραμμα RapidMiner ξεκίνησε το 2001 από τουςRalf Klinkenberg, Ingo 

Mierswa και Simon Fischer στο Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης στο πανεπιστήμιο 

του Dortmund. Το 2006 οι Ingo Mierswa και Ralf Klinkenberg ίδρυσαν την 

εταιρεία Rapid-I, που είναι τώρα ο κύριος συνεισφέρων στη περαιτέρω 

ανάπτυξη του RapidMiner καθώς και σε άλλους 30 προγραμματιστές 

παγκοσμίως [6].  

1.4.3.2 Εφαρμογές 

Το RapidMiner μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξόρυξη κειμένων (text mining), 

εξόρυξη πολυμέσων (multimedia mining), μηχανική χαρακτηριστικών (feature 

engineering), εξόρυξη ροής δεδομένων (data stream mining) και ανίχνευση 

εννοιών παρέκκλισης (tracking drifting concepts), ανάπτυξη μεθόδων συνόλου 

(development of ensemble methods) και επιμεριστική εξόρυξης δεδομένων. 

Το RapidMiner συναντάται στο τομέα της ηλεκτρονικής, ενέργειας, 

πληροφορικής, φαρμακευτική και αυτοκινητιστική βιομηχανία, εμπόριο, 

αεροπλοΐα, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, στη 

παραγωγική διαδικασία, έρευνα αγοράς και άλλα πολλά πεδία [6].  

1.4.3.3 Επεκτάσεις Λογισμικού 

Το RapidMiner μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετα plug-in. Περιέχει γύρω στις 15 

επεκτάσεις, βελτιώνοντας έτσι την εφαρμογή του σε εξόρυξη κειμένου, 

επεξεργασία εικόνας, επεξεργασία χρονικών σειρών, διαδικτυακή εξόρυξη, 

στατιστική, οπτικοποίηση, σημασιολογία, παράλληλη επεξεργασία, αυτόματη 

διαδικασία σχεδιασμού και άλλα.  

Πολλές από τις επεκτάσεις μπορούν να βρεθούν απευθείας στην εφαρμογή, 

μέσω του διαχειριστή επεκτάσεων. Οι υπόλοιπες μπορούν να ληφθούν από το  

διαδίκτυο από τους αντίστοιχους υπεύθυνους ανάπτυξης [7].  

Για την εγκατάσταση των plug-in του RapidMiner, είναι απαραίτητο να 

αντιγραφούν στον υπό-κατάλογο lib/plugin του καταλόγου εγκατάστασης του 

http://en.wikipedia.org/wiki/AGPL
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RapidMiner. Το RapidMiner ελέγχει όλα τα jar αρχεία σε αυτό τον κατάλογο. Σε 

περίπτωση που ένα plug-in περιέχεται σε φάκελο με περισσότερα αρχεία από 

ένα μόνο jar αρχείο (μπορεί να είναι τεκμηρίωση ή παραδείγματα), πρέπει να 

γίνει είσοδος μόνο του αρχείου jar στον υπό-κατάλογο, ενώ τα υπόλοιπα 

έγγραφα να εισαχθούν μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία. Για Windows, μπορεί να 

υπάρχει ένα εκτελέσιμο αρχείο .exe το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αυτόματη εγκατάσταση του plug-in στο σωστό κατάλογο. Και στις δύο 

περιπτώσεις, το plug-in είναι διαθέσιμο με την επόμενη επανεκκίνηση του 

RapidMiner [7]. 
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1.4.4 Weka  
Το Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis), που είναι μία 

περιεκτική οικογένεια βιβλιοθηκών Java που υλοποιεί πολλούς σύγχρονους 

αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και εξόρυξης δεδομένων, αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο του Waikato της Νέας Ζηλανδίας. Είναι ένα δωρεάν λογισμικό και 

διατίθεται με άδεια χρήσης GPL (General Public License) [9].  

Συνοδεύεται από ένα κείμενο πάνω στην εξόρυξη δεδομένων, το οποίο 

τεκμηριώνει και εξηγεί πλήρως όλους τους αλγόριθμους που περιέχει. Οι 

εφαρμογές που γράφονται με το Weka, μπορούν να εκτελεστούν σε 

οποιοδήποτε σύστημα με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Αυτό επιτρέπει 

στους χρήστες να εφαρμόσουν τεχνικές μηχανικής εκμάθησης στα δεδομένα 

τους, ανεξαρτήτως του συστήματος που χρησιμοποιούν. Παρέχονται εργαλεία 

για προ-επεξεργασία δεδομένων, τροφοδότηση τους σε ποικίλα σχήματα 

εκμάθησης και ανάλυση των ταξινομητών που προκύπτουν και της 

αποδοτικότητας τους. Μία σημαντική πηγή για την περιήγηση στο Weka είναι η 

on-line τεκμηρίωση του, η οποία παράγεται αυτόματα από την πηγή [9]. 

Οι πρωταρχικοί μέθοδοι μάθησης στο Weka είναι οι ταξινομητές που επάγουν 

ένα σύνολο κανόνων ή ένα δέντρο απόφασης που μοντελοποιεί τα δεδομένα. Το 

Weka επίσης συμπεριλαμβάνει αλγόριθμους για  κανόνες συσχέτισης και 

συσταδοποίηση δεδομένων. Όλες οι υλοποιήσεις έχουν μία ομοιόμορφη 

διεπιφάνεια γραμμής εντολών. Ένα κοινό υπό-πρόγραμμα αξιολόγησης 

αξιολογεί τη σχετική απόδοση αρκετών αλγορίθμων εκμάθησης όσον αφορά 

συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων. Τα φίλτρα, εργαλεία για προ-επεξεργασία 

δεδομένων, είναι ένας άλλος σημαντικός πόρος. Ομοίως με τα σχήματα 

εκμάθησης, τα φίλτρα έχουν μία τυποποιημένη διεπιφάνεια γραμμής εντολών με 

ένα σύνολο απλών επιλογών γραμμής εντολών [9]. 

Το λογισμικό είναι γραμμένο εξολοκλήρου σε Java για να διευκολύνει τη 

διαθεσιμότητα των εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, ανεξαρτήτως του 

χρησιμοποιούμενου συστήματος. Με μια λέξη, το σύστημα είναι μια οικογένεια 

πακέτων ανάπτυξης Java, με το καθένα από αυτά να είναι τεκμηριωμένο ώστε 

να παρέχει στους υπεύθυνους ανάπτυξης δυνατότητες τελευταίας τεχνολογίας 

[9]. 

1.4.4.1 Ιστορικό 

 Το 1993, το Πανεπιστήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία αρχίζει την 

ανάπτυξη της αρχικής έκδοσης του Weka (ένα μείγμα από TCL/TK, C και 

Make αρχεία). 

 Το 1997, αποφασίζεται η επανάπτυξη του Weka από την αρχή με χρήση 

Java, συμπεριλαμβάνοντας υλοποιήσεις αλγορίθμων μοντελοποίησης.  
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 Το 2005, το Weka λαμβάνει το βραβείο SIGKDD (Special Interest Group 

on Knowledge Discovery and Data Mining).  

 Το 2006, η εταιρεία Pentaho αποκτά την αποκλειστική άδεια χρήσης του 

Weka για επιχειρησιακή πληροφορία. Δημιουργεί το συστατικό εξόρυξης 

δεδομένων και προβλεπτικής ανάλυσης του πακέτου επιχειρησιακής 

πληροφορίας της Pentaho. 

 Κατέχει τη 246η θέση στο Sourceforge.net από το 2009, με 1.566.318 

λήψεις [10].  

 

1.4.4.2 Πρόσθετα πακέτα 

Το Weka έχει την έννοια πακέτου σαν μία δέσμη πρόσθετης λειτουργικότητας, 

ξεχωριστής από αυτή που υπάρχει στο κυρίως αρχείο weka.jar. Ένα πακέτο 

αποτελείται από διάφορα jar αρχεία, τεκμηρίωση, μετά-δεδομένα και πιθανώς 

πηγαίο κώδικα. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα πακέτα για το Weka που 

προσθέτουν σχήματα εκμάθησης ή επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του κυρίως 

συστήματος κατά κάποιο τρόπο. Πολλά από αυτά παρέχονται από την ομάδα 

του Weka και άλλα από τρίτους. Το Weka περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης 

των πακέτων και μηχανισμό για τη δυναμική φόρτωση τους στο περιβάλλον 

εκτέλεσης. Υπάρχει γραμμή εντολών και πακέτο διαχείρισης διεπιφάνειας 

χρήστη [10]. 
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1.4.5 Rattle 
Το Rattle είναι ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που παρέχει μία 

γραφική διεπιφάνεια χρήστη για εξόρυξη δεδομένων με χρήση της 

προγραμματιστικής στατιστικής γλώσσας R. Ο πηγαίος κώδικας είναι 

διαθέσιμος στο rattle.googlecode.com. Σήμερα, το Rattle χρησιμοποιείται 

παγκοσμίως για πληθώρα καταστάσεων. Προς το παρόν, 15 διαφορετικά 

κυβερνητικά τμήματα στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το 

Rattle σε δραστηριότητες εξόρυξης δεδομένων και ως στατιστικό πακέτο [13]. 

Σχεδιάστηκε ειδικά για να διευκολύνει τη μετάβαση από την απλή και βασική 

εξόρυξη δεδομένων, που υπάρχει απαραίτητα στις διεπιφάνειες χρήστη, στην 

εξελιγμένη ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιώντας μία ισχυρή στατιστική 

γλώσσα.  

Το Rattle ενώνει μία πλειάδα πακέτων R τα οποία είναι απαραίτητα για κάποιον 

που ασχολείται με τον τομέα της εξόρυξης δεδομένων, αλλά συχνά δύσκολα 

προς χρήση για ένα αρχάριο. Δεν είναι απαραίτητη η κατανόηση της R για να 

ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί το Rattle, αυτό θα γίνει σιγά-σιγά, με την 

ολοένα και αυξανόμενη επιτήδευση στα έργα εξόρυξης δεδομένων που κάνει. Η 

διεπιφάνεια χρήστη του Rattle παρέχει μία πρώτη εικόνα στη δύναμη της R ως 

εργαλείο για την εξόρυξη δεδομένων [14]. 

Το Rattle χρησιμοποιείται ως λογισμικό εκμάθησης της γλώσσας R. Υπάρχει 

καρτέλα για καταγραφή κώδικα (Log Code tab), η οποία αναπαράγει το κώδικα 

R που χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε δραστηριότητα στη διεπιφάνεια 

χρήστη, η οποία μπορεί μετά να αντιγραφεί και επικολληθεί. Επίσης, το Rattle 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στατιστική ανάλυση ή παραγωγή μοντέλων. 

Επιτρέπει στο σύνολο δεδομένων να χωριστεί σε δεδομένα εκπαίδευσης, 

διασταύρωσης και ελέγχου. Το σύνολο δεδομένων μπορεί να προβληθεί και 

επεξεργαστεί [13]. 

1.4.5.1 Πακέτα Ανάπτυξης 

Το Rattle βασίζεται σε μία εκτεταμένη συλλογή πακέτων ανάπτυξης R. Αυτό 

είναι και μία απόδειξη της δύναμης της R. Προσφέρει στατιστική ανάλυση εις 

εύρος και βάθος που είναι δύσκολο να βρεθεί αλλού. Μερικά από τα πακέτα που 

διέπουν το Rattle είναι: ada, arules, doBy, ellipse, fBasics, fpc, gplots, Hmisc, 

kernlab, mice, network, party, playwith, pmml, random Forest, reshape, rggobi, 

RGtk2, ROCR, RODBC και rpart. Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα από το CRAN 

(Comprehensive R Archive Network). Σε περίπτωση που ένα πακέτο δεν έχει 

εγκατασταθεί, αν ρωτήσουμε μέσω του Rattle για κάποια υποστηριζόμενη από 

αυτό το πακέτο λειτουργία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει πιο 

πακέτο πρέπει να εγκατασταθεί [14]. 
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1.4.5.2 Συμβατές Πλατφόρμες 

Η Rattle χρησιμοποιεί τη γραφική διεπιφάνεια χρήστη Gnome, όπως αυτή 

παρέχεται από το πακέτο RGtk2 (Lawrence και Lang, 2006). Τρέχει σε όλα τα 

συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των GNU/Linux, Macintosh OS/X και 

MS/Windows. Τελευταία έκδοση είναι η 2.6.5 (αναθεώρηση 656) που 

κυκλοφόρησε το Μάρτη του 2011. Η ίδια η διεπιφάνεια χρήστη αναπτύχθηκε με 

χρήση του εργαλείου δόμησης διαδραστικών διεπιφανειών Glade [14]. 
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1.4.6 Tanagra  
Το Tanagra είναι ένα δωρεάν λογισμικό εξόρυξης δεδομένων, γραμμένο σε C++. 

Αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων, διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων, μηχανικής 

εκμάθησης και στατιστικής εκμάθησης, είναι όλοι διαθέσιμοι με το Tanagra. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πειραματισμούς για ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις ή 

μελέτες πάνω σε πραγματικές εφαρμογές [15]. 

Η λειτουργία χρήστη στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο μοντέλο διαγράμματος ροής 

(stream diagram paradigm). Υπό το καθεστώς του μοντέλου διαγράμματος ροής, 

ο χρήστης σχεδιάζει ένα γράφο ορίζοντας τις πηγές δεδομένων και λειτουργιών 

που εκτελούνται πάνω στα δεδομένα. Οι διαδρομές πάνω στο γράφο μπορούν 

να περιγράψουν τη ροή δεδομένων μέσα από χειρισμούς και αναλύσεις. Το 

Tanagra απλοποιεί αυτό το μοντέλο περιορίζοντας το γράφο σε δέντρο. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε κόμβος μπορεί να έχει ένα μόνο πατέρα, δηλαδή μόνο μία 

πηγή δεδομένων για κάθε λειτουργία [16]. 

Ο πηγαίος κώδικας του έργου είναι δωρεάν και μπορεί να ληφθεί από το 

διαδίκτυο. Το λογισμικό μπορεί να είναι δωρεάν, αλλά το ίδιο πρέπει να 

συμβαίνει και για το έργο που υλοποιείται. Επίσης, υποστηρίζεται ένα μεγάλο 

σύνολο λειτουργιών, όπως φιλτράρισμα, συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση και 

άλλες τεχνικές ανάλυσης. Υποστηρίζονται επίσης πολλοί τύποι αρχείων και 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων για είσοδο και έξοδο δεδομένων. Επίσης είναι 

γραμμένο και σε Java, κάτι που το κάνει χρήσιμο σε πολλές πλατφόρμες και 

ιδιαίτερα εξυπηρετικό  [15]. 

Το Tanagra διανέμεται από το Δεκέμβριο του 2003. Μεταγλωττίζεται για WIN32 

πλατφόρμα, αλλά μπορεί και να εκτελεστεί και σε άλλα συστήματα όπως το 

WINE με LINUX [15]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2 Λειτουργικότητα Λογισμικών 
 

Έχοντας δει τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων εξόρυξης δεδομένων που 

θα χρησιμοποιήσουμε, σε αυτό το κεφάλαιο θα τα αναλύσουμε σύμφωνα με τη 

λειτουργικότητα τους. Δε θέλουμε να κάνουμε σύγκριση των λογισμικών ή να 

δώσουμε έμφαση στα πλεονεκτήματα του ενός έναντι σε κάποιο άλλο. Στόχος 

μας είναι να αναδείξουμε που υπερτερεί το καθένα ώστε να συλλέξουμε κάποια 

χαρακτηριστικά.  

Τα χαρακτηριστικά που θα αναλυθούν, και χαρακτηρίζουν τη λειτουργικότητα 

ενός λογισμικού, είναι τα ακόλουθα [17]: 

 Γραφική Διεπιφάνεια: ποιο εργαλείο μπορεί να διαχειριστεί από το 

χρήστη μέσω μιας χρήσιμης διεπιφάνειας και πως. 

 Η αναπαράσταση γράφου δείχνει ότι το πείραμα ή οι ροές γνώσης 

αναπαρίστανται με γραφήματα, με συνδέσεις κόμβο-ακμή (node-

edge). Αυτή η εναλλακτική είναι πιο ερμηνεύσιμη και φιλική στο 

χρήστη από τη χρήση σειράς διαδικασιών ή υπό-προγραμμάτων 

σε αναπαράσταση δέντρου.  

 Η οπτικοποίηση δεδομένων περιλαμβάνει εργαλεία για 

αναπαράσταση συνόλων δεδομένων με διαγράμματα, πίνακες ή 

παρόμοιους μηχανισμούς.  

 Η διαχείριση δεδομένων συμπεριλαμβάνει σύνολο εργαλείων που 

επιτρέπει την πραγματοποίηση βασικών χειροκίνητων 

λειτουργιών στα δεδομένα, όπως διαγραφή ή τροποποίηση 

σειρών, στηλών κλπ.  

 Είσοδος/Έξοδος: Υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων, όπως ARFF, 

πολλοί άλλοι και σύνδεση σε βάση δεδομένων. Αυτή η λειτουργία 

υποστηρίζεται αν το εργαλείο μπορεί να φορτώσει ή να αποθηκεύσει 

δεδομένα σε αυτούς τους τύπους δεδομένων ή να μπορεί να τα 

μετασχηματίσει σε κάποιον βασικό που τα χρησιμοποιεί.  

 Ποικιλία προ-επεξεργασίας: Περιλαμβάνει διαφοροποίηση, επιλογή 

χαρακτηριστικών, επιλογή στιγμιότυπου και απόδοση χαμένων τιμών. Η 

τάση των περισσοτέρων πακέτων είναι να παρέχουν καλές μεθόδους 

επιλογής χαρακτηριστικών και διαφοροποίησης, αλλά παραβλέπουν τις 

ειδικευμένες μεθόδους απόδοσης χαμένων τιμών και επιλογής 

στιγμιότυπων. Συνήθως, περιέχονται βασικά υπό-προγράμματα 

αντικατάστασης ή δημιουργίας μηδενικών τιμών και μέθοδοι 
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δειγματοληψίας των συνόλων δεδομένων στην τύχη (συντονισμένα ή μη) 

ή εξαρτώμενες από την τιμή.  

 Ποικιλία εκμάθησης: Τεχνική υποστήριξη για βασικά σημεία της 

εξόρυξης δεδομένων, όπως προγνωστικές (κατηγοριοποίηση, 

παλινδρόμηση, ανίχνευση ανωμαλίας/παρέκκλισης) και περιγραφικές 

εργασίες (συσταδοποίηση, ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης, ανακάλυψη 

διαδοχικών μοτίβων).  
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2.1 Carrot2 (έκδοση 3.6.1) 

2.1.1 Εισαγωγικά 

Το Carrot2 είναι μία βιβλιοθήκη και ένα σύνολο υποστηριζόμενων εφαρμογών 

που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία μηχανής αναζήτησης 

συσταδοποιημένων αποτελεσμάτων. Μια τέτοια μηχανή οργανώνει τα 

αποτελέσματα αναζήτησης σε θέματα, πλήρως αυτόματα και χωρίς εξωτερική 

γνώση, όπως ταξινομήσεις ή προ-ταξινομημένο περιεχόμενο [18]. 

Περιέχει δύο αλγόριθμους συσταδοποίησης κειμένου, ειδικά σχεδιασμένους για 

συσταδοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης: τον STC (Suffix Tree Clustering) 

και τον Lingo. Περιέχει επίσης συστατικά για την ανάκτηση αποτελεσμάτων 

αναζήτησης από αρκετές μηχανές αναζήτησης, όπως Yahoo!, MSN Live, Google, 

αλλά και από άλλες πηγές δεδομένων, όπως μηχανές ευρετηριοποίησης Lucene, 

Solr ή Google Desktop [18].   

Το Carrot2δεν είναι από μόνο του μία μηχανή αναζήτησης. Δεν έχει προγράμματα 

ανίχνευσης του web και δημιουργίας ευρετηρίων. Υπάρχουν άλλα προγράμματα 

ανοιχτού λογισμικού που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για ανίχνευση 

(Nutch), δεικτοδότηση και έλεγχο (Lucene, Solr) των δεδομένων ενός έργου, τα 

οποία μπορούν μετά να ερωτηθούν και συσταδοποιηθούν από το Carrot2 [18]. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ροή εργασίας στις εφαρμογές με το 

Carrot2 είναι η ακόλουθη [18]: 

1. Χρήση του πάγκου εργασίας του Carrot2 για συσταδοποίηση κειμένου 

(Carrot2 Document Clustering Workbench) και πιθανότητα και άλλων 

εφαρμογών του πακέτου εφαρμογών του Carrot2 για μια πρώτη ματιά 

των συσταδοποιημένων αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο Carrot2 Document Clustering Workbench για 

περαιτέρω συντονισμό των ρυθμίσεων του αλγορίθμου συσταδοποίησης.  

2. Αν πρόκειται για ανάπτυξη Java λογισμικού, τότε γίνεται χρήση της 

Carrot2 API και jar αρχείων για ενσωμάτωση του αλγόριθμου 

συσταδοποίησης  στον κώδικα. Για άλλα περιβάλλοντα, γίνεται ρύθμιση 

του διακομιστή του Carrot2 για συσταδοποίηση εγγράφου (Carrot2 

Document Clustering Server) και με χρήση του πρωτοκόλλου REST 

(REpresentational State Transfer) γίνεται συσταδοποίηση μέσω του 

Carrot2.  
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2.1.2 Εργαλεία και Εφαρμογές του Carrot2 

Το Carrot2 συνοδεύεται από ένα πακέτο εργαλείων και εφαρμογών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για γρήγορη συσταδοποίηση δεδομένων, ρύθμιση 

συσταδοποιημένων αποτελεσμάτων, κλήση του Carrot2  μέσω Java ή C# κώδικα 

ή πρόσβαση στο Carrot2  σαν απομακρυσμένη υπηρεσία [19].  

Η κατανομή του Carrot2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία [19]: 

 Carrot2 Document Clustering Workbench: αυτόνομη GUI εφαρμογή 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πειραματισμό συσταδοποίησης πάνω 

σε δεδομένα από κοινές μηχανές αναζήτησης ή άλλα δεδομένα. 

 Carrot2 Java API: κλήση του Carrot2 Document Clustering Workbench 

μέσω κώδικα Java. 

 Carrot2 C# API: κλήση του Carrot2 Document Clustering Workbench 

μέσω C# ή .NET κώδικα. 

 Carrot2 Document Clustering Server:  θέτει το Carrot2 σαν υπηρεσία 

REST. 

 Carrot2 Command Line Interface: περιέχει εφαρμογές που επιτρέπουν 

τη κλήση του Carrot2 από γραμμή εντολών.  

 Carrot2 Web Application: θέτει το Carrot2 ως εφαρμογή web για τους 

τελικούς χρήστες. 

2.1.2.1 Carrot2 Document Clustering Workbench 

Το Carrot2 Document Clustering Workbench είναι μία αυτόνομη GUI εφαρμογή 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πειραματισμό συσταδοποίησης δεδομένων 

από κοινές μηχανές αναζήτησης ή από δεδομένα χρήστη [20]. 

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Carrot2 Document Clustering Workbench 

για [20]: 

 Γρήγορο έλεγχο δεδομένων. 

 Λεπτομερή συντονισμό των ρυθμίσεων των αλγορίθμων 

συσταδοποίησης του Carrot2 για μέγιστη απόδοση χρήσης των 

δεδομένων.  

 Εκτέλεση απλών μετροπρογραμμάτων απόδοσης, με χρήση 

διαφορετικών ρυθμίσεων για πρόβλεψη της μέγιστης διεκπεραιωτικής 

ικανότητας συσταδοποίησης σε ένα μοναδικό μηχάνημα.  

Τα χαρακτηριστικά του Carrot2 Document Clustering Workbench 

περιλαμβάνουν [20]: 
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 Ποικίλες πηγές εγγράφων. Ο Carrot2 Document Clustering Workbench 

μπορεί να βρει και να συσταδοποιήσει έγγραφα από πολλές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μηχανών αναζήτησης, μηχανές 

ευρετηριοποίησης (Lucene, Solh), αλλά και γενικευμένες XML 

τροφοδοτήσεις και αρχεία.  

 Συντονισμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αλγορίθμων 

συσταδοποίησης σε πραγματικό χρόνο. Ο Carrot2 Document 

Clustering Workbench παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των αλγορίθμων συσταδοποίησης και 

την παρατήρηση των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο.  

 Αξιολόγηση αποδοτικότητας με μετροπρογράμματα. Ο 

Carrot2 Document Clustering Workbench μπορεί να εκτελέσει απλά τεστ 

αποδοτικότητας για τους αλγόριθμους συσταδοποίησης του Carrot2. 

 Ελκυστικές οπτικοποιήσεις. Ο Carrot2 Document Clustering 

Workbench περιλαμβάνει δύο οπτικοποιήσεις για τη δομή της συστάδας, 

μία αναπτυγμένη εντός του Carrot2 και μία από το λογισμικό Aduna.  

 Αρχιτεκτονική βασισμένη σε υπό-προγράμματα και 

επεκτασιμότητα. Το Carrot2 Document Clustering Workbench βασίζεται 

στη πλατφόρμα Eclipse Rich Client, πράγμα που το κάνει εύκολα 

επεκτάσιμο. 

2.1.2.2 Carrot2 Java API 

Το πακέτο Carrot2 Java API περιέχει jar αρχεία του Carrot2 μαζί με όλες τις 

εξαρτήσεις, σχετικές αναφορές για το Java Doc API και παραδείγματα Java 

κώδικα. Μπορεί να γίνει χρήση αυτού του πακέτου για ενσωμάτωση του Carrot2  

σε Java λογισμικό [21]. 

2.1.2.3 Carrot2 C# API 

Το πακέτο Carrot2 C# API περιέχει όλες τις απαραίτητες DLL βιβλιοθήκες για τη 

λειτουργία του Carrot2, σχετικές αναφορές για το C# API και παραδείγματα 

κώδικα. Μπορεί να γίνει χρήση αυτού του πακέτου για την ενσωμάτωση του 

Carrot2 σε λογισμικό C# / .NET [22].  

2.1.2.4 Carrot2 Document Clustering Server 

ΟCarrot2 Document Clustering Server (DCS) θέτει το Carrot2 ως υπηρεσία REST. 

Μπορεί να συσταδοποιήσει έγγραφα από μία εξωτερική πηγή (π.χ. μηχανή 

αναζήτησης) ή έγγραφα ως XML ροή και να επιστρέψει αποτελέσματα σε μορφή 

XML ή JSON. 

Ο Carrot2 Document Clustering Server μπορεί να χρησιμοποιηθεί για [23]: 
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 Ενσωμάτωση του Carrot2 σε  συστήματα που δε περιλαμβάνουν Java. 

 Δόμηση συστήματος συσταδοποίησης εγγράφων με υψηλή 

διεκπεραιωτική ικανότητα.  

Τα χαρακτηριστικά του Carrot2 Document Clustering Server είναι [23]: 

 XML και JSON μορφές αρχείων απόκρισης. Ο Carrot2 Document 

Clustering Server επιστρέφει δεδομένα σε μορφή XML και JSON. 

Υποστηρίζεται επίσης και η μορφή JSON-P. 

 Ποικίλες πηγές εγγράφων. Ο Carrot2 Document Clustering Server 

μπορεί να βρει και να συσταδοποιήσει έγγραφα από πολλές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων μηχανές αναζήτησης και ευρετηριοποίησης 

(Lucene, Solr). 

 Άμεση τροφοδότηση σε XML. Ο Carrot2 Document Clustering Server 

μπορεί να συσταδοποιήσει έγγραφα και να τα τροφοδοτήσει άμεσα σε 

απλή XML μορφή. 

 Παραδείγματα σε PHP και C#. Ο Carrot2 Document Clustering Server 

περιέχει έτοιμα προς χρήσης παραδείγματα κλήσης των υπηρεσιών DCS 

του Carrot2 από PHP (έκδοσης 5), C#, Ruby και curl. 

 Οθόνη γρήγορης έναρξης. Μία οθόνη γρήγορης έναρξης δίνει τη 

δυνατότητα να κάνει κανείς DCS αιτήσεις απευθείας από το πρόγραμμα 

περιήγησης.  

2.1.2.5 Carrot2 Web Application 

Η Carrot2 Web Application θέτει το Carrot2 ως εφαρμογή web για τους τελικούς 

χρήστες. Επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν συστάδες χρησιμοποιώντας 

προβολή συμβατικού δέντρου, αλλά επίσης και με μία ελκυστική οπτικοποίηση 

[24]. 

Η Carrot2 Web Application περιλαμβάνει [24]: 

 Δύο προβολές συστάδων.  Η Carrot2 Web Application παρέχει δύο 

προβολές των συστάδων που παράγονται από το Carrot2: συμβατική 

μορφή δέντρου και οπτικοποίηση βασισμένη στη πλατφόρμα περιήγησης 

Flash. 

 Όλες τις πηγές εγγράφων και αλγόριθμους του Carrot2. Η Carrot2 

Web Application περιέχει ένα μεγάλο αριθμό πηγών εγγράφων, 

συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μηχανών αναζήτησης. Προαιρετικά, 

μπορούν να προστεθούν και άλλες πηγές εγγράφων, όπως αυτές από τις 

βιβλιοθήκες Lucene ή Solr. Περιλαμβάνει επίσης όλους τους αλγόριθμους 

συσταδοποίησης του Carrot2. 
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 Επίπεδο παρουσίασης βασισμένο σε χρήση των 

προγραμματιστικών γλωσσών XSLT και JavaScript.  Η εμφάνιση και 

αίσθηση της Carrot2 Web Application μπορεί εύκολα να αλλάξει 

διαμορφώνοντας το στυλ των XSLT φύλλων. Όλα τα συνηθισμένα στυλ 

φύλλων και JavaScript μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

 Υψηλής απόδοσης front-end.  Το front-end της Carrot2 Web Application 

έχει βελτιστοποιηθεί για γρήγορη φόρτωση δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές συγχώνευσης και απομάκρυνσης κενών και 

άχρηστων χαρακτήρων JavaScript και CSS, αλλά και CSS στοιχείων. 

2.1.2.6 Carrot2 Command Line Interface 

Η Carrot2 Command Line Interface (CLI) είναι ένα σύνολο εφαρμογών που 

επιτρέπουν τη κλήση του Carrot2 από γραμμή εντολών. Προς το παρόν, η μόνη 

CLI εφαρμογή είναι ο Carrot2 Batch Processor, ο οποίος πραγματοποιεί 

συσταδοποίηση Carrot2 σε ένα ή περισσότερα αρχεία μορφής XML και 

αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε μορφές XML και JSON. Εκτός από τη 

συσταδοποίηση μεγάλου αριθμού εγγράφων, ο Carrot2 Batch Processor μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για ενσωμάτωση του Carrot2 σε μη-Java εφαρμογές [25]. 

 

2.1.3 Δομή 

Σε αυτή την ενότητα παρέχουμε μία σύντομη επισκόπηση της αρχιτεκτονικής 

του Carrot2[26].  

2.1.3.1 Επισκόπηση αρχιτεκτονικής του Carrot2 

i) Επεξεργασία διαύλου συστατικών  

Η επεξεργασία στο Carrot2 βασίζεται σε ένα δίαυλο συστατικών επεξεργασίας. 

Οι δύο κύριοι τύποι συστατικών επεξεργασίας του Carrot2 είναι [26]: 

Οι πηγές εγγράφων παρέχουν δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία. Σε ένα 

συνηθισμένο σενάριο, ένα τέτοιο συστατικό θα απέφερε αποτελέσματα 

αναζήτησης, π.χ. μια εξωτερική μηχανή αναζήτησης, ένα Lucene/Solr ευρετήριο 

ή ένα XML αρχείο. Προς το παρόν, η κατανομή Carrot2 περιλαμβάνει 12 

διαφορετικά συστατικά πηγών εγγράφων. 

Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης οργανώνουν τα έγγραφα που παρέχονται 

από πηγές εγγράφων, σε ουσιαστικές ομάδες. Προς το παρόν, δυο αλγόριθμοι 

συσταδοποίησης είναι διαθέσιμοι στο Carrot2: ο Lingo και ο STC. Επιπρόσθετα, 

είναι διαθέσιμοι κάποιοι συνθετικοί αλγόριθμοι συσταδοποίησης, όπως 

συσταδοποίηση μέσω URL. 

Οι εφαρμογές του Carrot2, όπως ο Carrot2 Document Clustering Workbench ή ο 

Carrot2 Document Clustering Server λειτουργούν βάση ενός διαύλου που 
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αποτελείται από μια πηγή εγγράφου και έναν αλγόριθμο συσταδοποίησης, αλλά 

με τη χρήση της Carrot2 Java API μπορεί να γίνει εισαγωγή πρόσθετων 

συστατικών σε οποιοδήποτε σημείο του διαύλου. Προς το παρόν, το μοναδικό 

συστατικό που δε συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες είναι αυτό για 

τον υπολογισμό μετρικών ποιότητας συγκεκριμένων συστάδων, αλλά στο 

μέλλον μπορεί να προστεθούν περισσότερα συστατικά, όπως για έλεγχο 

ορθογραφίας των ερωτημάτων των χρηστών [26]. 

ii) Επεξεργασία χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των συστατικών 

Η συμπεριφορά των πηγών εγγράφων και αλγορίθμων συσταδοποίησης 

εξαρτάται από κάποια χαρακτηριστικά (ρυθμίσεις), όπως αριθμός εγγράφων 

που θα βρεθούν ή αριθμός παραγόμενων συστάδων. Ο τρόπος με τον οποίο 

δίνονται τιμές στα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένα συστατικά εξαρτάται από 

την Carrot2εφαρμογή που χρησιμοποιείται: 

 Carrot2 Document Clustering Workbench. Στον Carrot2 Document 

Clustering Workbench τα χαρακτηριστικά για τις ζητούμενες πηγές 

εγγράφων (όπως αριθμός αποτελεσμάτων που θα βρεθούν ή γλώσσα 

προτίμησης αποτελεσμάτων) παρέχονται πριν τεθεί ένα ερώτημα. 

 Carrot2 Document Clustering Server. Στον Carrot2 Document Clustering 

Server, οι τιμές των χαρακτηριστικών παρέχονται σαν πρόσθετοι 

παράμετροι.  

 

2.1.3.2 XML τύποι δεδομένων του Carrot2 

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα εισόδου και εξόδου αρχείων τύπου 

XML, που χρησιμοποιούνται συνεχώς από όλες τις εφαρμογές του Carrot2, 

συμπεριλαμβανομένων των Carrot2 Document Clustering Workbench, Carrot2 

Document Clustering Server και Carrot2 Web Application [27]. 

i) Είσοδος αρχείου τύπου XML  

Για την είσοδο εγγράφων στο Carrot2, γίνεται χρήση της ακόλουθης 

XML μορφής: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<search result> 

<query>Globe</query> 

<document id="0"> 

<title>default</title> 

<url>http://www.globe.com.ph/</url> 

<snippet> 

      Provides mobile communications (GSM) including  

      GenTXT, handyphones, wireline services, an 
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      broadband Internet services. 

</snippet> 

</document> 

<document id="1"> 

<title>Skate Shoes by Globe | Time For Change</title> 

<url>http://www.globeshoes.com/</url> 

<snippet> 

      Skaters, surfers, and showboarders 

      designing in their own style. 

</snippet> 

</document> 

 

  ... 

 

</searchresult> 

Εικόνα 2.1.1: Είσοδος αρχείου τύπου XML  

 

ii) Έξοδος αρχείου τύπου XML  

Το Carrot2 αποθηκεύει τις συστάδες στην ακόλουθη XML μορφή: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<searchresult> 

<query>Globe</query> 

<document id="0"> 

<title>default</title> 

<url>http://www.globe.com.ph/</url> 

<snippet> 

      Provides mobile communications (GSM) including  

      GenTXT, handyphones, wireline services, an 

      broadband Internet services. 

</snippet> 

</document> 

<document id="1"> 

<title>Skate Shoes by Globe | Time For Change</title> 

<url>http://www.globeshoes.com/</url> 

<snippet> 
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      Skaters, surfers, and showboarders 

      designing in their own style. 

</snippet> 

</document> 

 

  ... 

 

<group id="0" size="60" score="1.0"> 

<title> 

<phrase>com</phrase> 

</title> 

<group id="1" size="2" score="1.0"> 

<title> 

<phrase>amazon.com</phrase> 

</title> 

<document refid="43"/> 

<document refid="77"/> 

</group> 

<group id="2" size="2" score="0.8"> 

<title> 

<phrase>boston.com</phrase> 

</title> 

<document refid="4"/> 

<document refid="7"/> 

</group> 

 

    ... 

 

<group id="7" size="48"> 

<title> 

<phrase>Other Sites</phrase> 

</title> 

<attribute key="other-topics"> 

<value type="java.lang.Boolean" value="true"/> 

</attribute> 

<document refid="1"/> 
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<document refid="2"/> 

      ... 

</group> 

</group> 

<group id="8" size="12" score="0.72"> 

<title> 

<phrase>org</phrase> 

</title> 

<group id="9" size="2" score="1.0"> 

<title> 

<phrase>en.wikipedia.org</phrase> 

</title> 

<document refid="9"/> 

<document refid="14"/> 

      ... 

</group> 

</group> 

  ... 

</searchresult> 

Εικόνα 2.1.2: Έξοδος αρχείου τύπου XML  

2.1.3.3 Αρχείο τύπου JSON 

Σε αυτή την ενότητα δίνονται παραδείγματα της JSON μορφής του Carrot2 για 

έξοδο δεδομένων, που χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές του Carrot2, 

συμπεριλαμβανομένων των Carrot2 Document Clustering Server και Carrot2 Java 

API [28]. 

i) JSON μορφή εξόδου 

Το Carrot2αποθηκεύει τα έγγραφα και τις συστάδες με την ακόλουθη 

JSON μορφή: 

{ 

  "clusters": [ 

    { 

      "attributes": { 

        "score": 1.0 

      },  

      "documents": [ 
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        0,  

        2 

      ],  

      "id": 0,  

      "phrases": [ 

        "Cluster 1" 

      ],  

      "score": 1.0,  

      "size": 2 

    },  

    { 

      "attributes": { 

        "score": 0.63 

      },  

      "clusters": [ 

        { 

          "attributes": { 

            "score": 0.3 

          },  

          "documents": [ 

            1 

          ],  

          "id": 2,  

          "phrases": [ 

            "Cluster 2.1" 

          ],  

          "score": 0.3,  

          "size": 1 

        },  

        { 

          "attributes": { 

            "score": 0.15 

          },  

          "documents": [ 

            2 

          ],  
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          "id": 3,  

          "phrases": [ 

            "Cluster 2.2" 

          ],  

          "score": 0.15,  

          "size": 1 

        } 

      ],  

      "documents": [ 

        0 

      ],  

      "id": 1,  

      "phrases": [ 

        "Cluster 2" 

      ],  

      "score": 0.63,  

      "size": 3 

    } 

  ],  

  "documents": [ 

    { 

      "id": 0,  

      "snippet": "Document 1 Content.",  

      "title": "Document 1 Title",  

      "url": "http://document.url/1" 

    },  

    { 

      "id": 1,  

      "snippet": "Document 2 Content.",  

      "title": "Document 2 Title",  

      "url": "http://document.url/2" 

    },  

    { 

      "id": 2,  

      "snippet": "Document 3 Content.",  

      "title": "Document 3 Title",  



Καταγραφή Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα για το χώρο του Data Mining 
Αβέλλα Ελένη 

35 

 

      "url": "http://document.url/3" 

    } 

  ],  

  "query": "query (optional)" 

} 

Εικόνα 2.1.3: Έξοδος αρχείου τύπου JSON  

 

2.1.4 Αλγόριθμοι συσταδοποίησης του Carrot2  

Προς το παρόν, το Carrot2 παρέχει δύο αλγόριθμους ειδικευμένους στη 

συσταδοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης: τον Lingo και τον STC, καθώς και 

μία υλοποίηση του αλγορίθμου διχοτόμησης κ-μέσων. Οι αλγόριθμοι διαφέρουν 

σε σχέση με τη κύρια αρχή συσταδοποίησης, ως εκ τούτου έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ποιότητας και απόδοσης. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται 

εν συντομία οι αλγόριθμοι και παρέχονται κάποιες συστάσεις για την επιλογή 

του πιο κατάλληλου [29]. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του αλγόριθμου Lingo είναι ότι αντιστρέφει τον 

κλασικό δίαυλο συσταδοποίησης: προσδιορίζει τις ετικέτες των συστάδων και 

μόνο τότε αναθέτει έγγραφα στις ετικέτες για το σχηματισμό των τελικών 

συστάδων. Για την εύρεση των ετικετών, ο Lingo αναπτύσσει μία μήτρα όρων 

εγγράφου (δηλαδή μαθηματική μήτρα που περιγράφει τη συχνότητα των 

χρησιμοποιούμενων όρων σε ένα έγγραφο) για όλα τα εισαγόμενα έγγραφα και 

αναλύει τη μήτρα για να πάρει κάποια διανύσματα βάσης που προσεγγίζουν τη 

μήτρα σε ένα χαμηλής διάστασης χώρο. Κάθε τέτοιο διάνυσμα οδηγεί σε μία 

ετικέτα συστάδας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας, σε κάθε 

ετικέτα ανατίθενται έγγραφα που περιέχουν τις λέξεις των ετικετών [29]. 

Η βασική δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται στον αλγόριθμο STC είναι ένα 

GST (Generalized Suffix Tree) σχεδιασμένο για όλα τα έγγραφα εισόδου. Ο 

αλγόριθμος διασχίζει το GST για να προσδιορίσει λέξεις και φράσεις που 

υπάρχουν πάνω από μία φορά στα έγγραφα εισόδου. Κάθε τέτοια λέξη ή φράση 

οδηγεί σε μία συστάδα βάσης. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας 

συσταδοποίησης ενώνει συστάδες βάσης για τη δημιουργία των τελικών 

συστάδων [29]. 

Οι δύο αλγόριθμοι έχουν δυο κοινά χαρακτηριστικά. Και οι δυο δημιουργούν 

επικαλυπτόμενες συστάδες, δηλαδή ένα έγγραφο μπορεί να ανατεθεί σε 

περισσότερες από μία συστάδα. Επίσης, και στους δυο αλγόριθμους κάποια 

έγγραφα μπορεί να παραμείνουν μη συσταδοποιημένα [29]. 
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O αλγόριθμος διχοτόμησης κ-μέσων είναι ένας γενικής χρήσης αλγόριθμος που 

μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στη συσταδοποίηση δεδομένων κειμένου. Σε 

αντίθεση με τους Lingo και STC, η διχοτόμηση κ-μέσων δημιουργεί μη 

επικαλυπτόμενες συστάδες και δεν παράγει την ομάδα συστάδων Other Topics 

(ομάδα αποτελεσμάτων του Carrot2 ). Ο τωρινός του περιορισμός είναι ότι δίνει 

ετικέτες σε συστάδες χρησιμοποιώντας μεμονωμένες λέξεις, με αποτέλεσμα να 

μην αντιστοιχούν όλα τα έγγραφα των συστάδων στις λέξεις που 

συμπεριλαμβάνονται στις ετικέτες [29]. 

Στον παρακάτω πίνακα, γίνεται σύγκριση των χαρακτηριστικών των 

αλγόριθμων Lingo, STC και κ-μέσων, με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις [29].  

 

Πίνακας 2.1.1: Χαρακτηριστικά αλγορίθμων συσταδοποίησης Lingo και STC 

Χαρακτηριστικό Lingo STC Κ-μέσων 

Ποικιλία 
συστάδων 

Υψηλή, πολλές 
μικρές 
επισημασμένες 
συστάδες  

Χαμηλή, μικρές 
συστάδες, 
σπανίως 
επισημασμένες 

Χαμηλή, μικρές 
συστάδες, 
σπανίως 
επισημασμένες  

Ετικέτες 
συστάδων 

Μεγαλύτερο 
μήκος, συχνά πιο 
περιγραφικές 

Μικρότερο μήκος, 
αλλά κατάλληλες 

Μονόλεξες, δεν 
περιγράφουν 
πάντα όλα τα 
έγγραφα της 
συστάδας 

Επεκτασιμότητα Χαμηλή. Για 
περισσότερα από 
1000 έγγραφα, ο 
Lingo απαιτεί 
πολύ χρόνο και 
μνήμη 

Υψηλή Χαμηλή, 
βασισμένη σε 
παρόμοιες δομές 
δεδομένων με τον 
Lingo 

 

Είναι δύσκολο να προτείνει κανείς κάποιον αλγόριθμο από τους δυο ως 

καλύτερο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Lingo παράγει πιο καλοσχηματισμένες και 

ποικιλόμορφες συστάδες, αλλά με χαμηλότερη απόδοση και κλιμάκωση. Η 

τελική απόφαση όμως θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της εκάστοτε 

συλλογής εγγράφων. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σενάρια καλύτερης 

χρήσης για κάθε αλγόριθμο [29]. 
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Πίνακας 2.1.2: Σενάρια βέλτιστης χρήσης των Lingo και STC 

Χαρακτηριστικό Χρήση Lingo Χρήση STC 

Απαιτούνται καλοσχηματισμένες, με 
μεγαλύτερο μήκος ετικέτες  

√  

Απαιτείται επισήμανση μικρών συστάδων √  

Απαιτείται υψηλή απόδοση συσταδοποίησης ή 
επεξεργασία μεγάλων συνόλων εγγράφων 

 √ 

 

Το τελικό συμπέρασμα είναι: προτιμάτε τον Lingo, εκτός αν απαιτείται 

συσταδοποίηση υψηλής απόδοσης περισσοτέρων από 1000 εγγράφων ή αν 

απαιτούνται μη συσταδοποιημένες συστάδες.  

 

2.1.5 Συντονισμός συσταδοποίησης 

Η ποιότητα των συστάδων και οι ετικέτες τους, εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά των εγγράφων κατά την είσοδο. Αν και δεν υπάρχει κάποιος 

γενικός κανόνας για το βέλτιστο περιεχόμενο ενός εγγράφου, παρακάτω 

δίνονται κάποιες συμβουλές που καλό θα ήταν να λαμβάνονται υπόψη [29]: 

 Το Carrot2 είναι σχεδιασμένο για μικρές ως μεσαίες συλλογές 

εγγράφων. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των αλγορίθμων του 

Carrot2 είναι ότι πραγματοποιούν συσταδοποίηση εντός ορίων μνήμης. 

Για το λόγο αυτό, το Carrot2 μπορεί να ανταπεξέλθει επιτυχώς με μέχρι 

και 1000 έγγραφα, με λίγες παραγράφους το καθένα. 

 Παρέχει ένα ελάχιστο 20 εγγράφων. Οι αλγόριθμοι του Carrot2 θα 

δουλέψουν το μέγιστο με ένα σύνολο εγγράφων κοντά σε αυτό που θα 

επέστρεφε μια τυπική μηχανή αναζήτησης. Ενώ 20 είναι ο ελάχιστος 

αριθμών εγγράφων που μπορεί να συσταδοποιήσει, το βέλτιστο θα ήταν 

κάπου ανάμεσα σε 100 και 500. 

 Δυνατότητα παροχής περιφραστικών κομματιών κειμένου. Αν τα 

έγγραφα εισόδου είναι αποτέλεσμα έρευνας ερωτήματος, ο χρήστης 

μπορεί να παρέχει περιφραστικά κομμάτια κειμένου σχετικά με το 

ερώτημα που θέτει, παρόμοια με το τι θα επέστρεφε μια web μηχανή 

αναζήτησης, αντί για πλήρες κείμενο. Αυτό δε θα επιταχύνει μόνο τη 

διαδικασία, αλλά θα βοηθήσει και τον αλγόριθμο συσταδοποίησης να 

καλύψει το πλήρες φάσμα των θεμάτων που βρίσκονται στα 

αποτελέσματα αναζήτησης. 
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 Ελαχιστοποίηση θορύβου στα έγγραφα εισόδου. Όλα τα είδη 

θορύβου στα έγγραφα, όπως κομμένες προτάσεις (πολλές φορές 

αποτέλεσμα της εξαγωγής περιφραστικών κομματιών που προτάθηκε 

παραπάνω) ή τυχαία αλφαριθμητικά μπορεί να μειώσουν τη ποιότητα 

των ετικετών των συστάδων. Αν είναι εφικτή η πρόσβαση σε 

αποσπάσματα παραδείγματος χάριν κάθε εγγράφου, αξίζει να γίνει 

έλεγχος της ποιότητας συσταδοποίησης με βάση αυτά τα αποσπάσματα. 

Και αν μπορεί να γίνει συνδυασμός αυτού με τη προηγούμενη συμβουλή, 

π.χ. εξαγωγή ολόκληρων προτάσεων που να ταιριάζουν με το ερώτημα 

που έχει τεθεί από το χρήστη, τότε αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει τις 

συστάδες ακόμη πιο πολύ. 

 

2.1.6 Screenshot του Carrot2 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε κάποια στιγμιότυπα του Carrot2, και 

συγκεκριμένα για τις παρακάτω εφαρμογές του: 

 Carrot2 Document Clustering Workbench 

 Carrot2 Document Clustering Server 

 Carrot2 Web Application 

2.1.6.1 Carrot2 Document Clustering Workbench 

Παρακάτω παραθέτονται κάποια screenshot από τον  Carrot2 Document 

Clustering Workbench. Αρχικά βλέπουμε την αρχική οθόνη έναρξης της 

εφαρμογής. 

 

Εικόνα 2.1.4: Αρχική οθόνη  
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Εικόνα 2.1.5: Παράθυρο Show View  

 

 

Εικόνα 2.1.6: Παράθυρο Search View  
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Εικόνα 2.1.7: Οθόνη του Carrot2 Document Clustering Workbench μετά την 
εισαγωγή ερωτήματος από το χρήστη  

 

 

Εικόνα 2.1.8: Παράθυρο αποτελεσμάτων  
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Εικόνα 2.1.9: Παράθυρο Circle Visualization  

 

 

Εικόνα 2.1.10: Παράθυρο Aduna Cluster Map  

 

2.1.6.2 Carrot2 Document Clustering Server 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τον Carrot2 Document Clustering Server. 

Αποτελείται από τις παρακάτω καρτέλες: 

 Quick Start: οθόνη γρήγορης έναρξης για εύρεση αποτελεσμάτων 

 Parameters: υποστηριζόμενοι HTTP παράμετροι 

 Input Format: υποστηριζόμενη μορφή αρχείων εισόδου 

 Output Format: υποστηριζόμενη μορφή αρχείων εξόδου 

 Status: κατάσταση του Carrot2 Document Clustering Server 
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Εικόνα 2.1.11: Οθόνη γρήγορης έναρξης  

 

 

Εικόνα 2.1.12: Καρτέλα Parameters  

 

 

Εικόνα 2.1.13: Καρτέλα Input Format  
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Εικόνα 2.1.14: Καρτέλα Output Format  

 

 

Εικόνα 2.1.15: Καρτέλα Status  

 

2.1.6.3 Carrot2 Web Application 

Παρακάτω βλέπουμε την αρχική οθόνη της Carrot2 Web Application. Έχει 

σχετικά ίδια δομή με τον Carrot2 Document Clustering Workbench και 

περιλαμβάνει τις εξής καρτέλες, ανάλογα με την πηγή των εγγράφων που 

θέλουμε να βρούμε: 

 Web 

 Wiki 

 Bing 

 News 

 Image 

 Jobs 

 PubMed 

 PUT 
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Εικόνα 2.1.16: Αρχική οθόνη καρτέλας Jobs  

 

 

Εικόνα 2.1.17: Καρτέλα Jobs μετά από ερώτημα χρήστη  

 

 

Εικόνα 2.1.18: Καρτέλα Images  
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Εικόνα 2.1.19: Καρτέλα Foam Tree  
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2.2 Orange (έκδοση 2.5a)  

Για την έναρξη συγγραφής σεναρίων στην Orange, είναι απαραίτητο μαζί με την 

Orange να γίνει και λήψη της Python. Επίσης, η Orange αποτελείται από πολλές 

κλάσεις και συναρτήσεις, οπότε είναι χρήσιμο ο υπάρχων συντάκτης να έχει τη 

δυνατότητα παροχής βοήθειας στο χρήστη για την εύρεση των σωστών 

ονομάτων για αυτές [31]. 

Στο γραφικό περιβάλλον της που ονομάζεται Orange Canvas, ο χρήστης 

τοποθετεί widget σε ένα καμβά και τα ενώνει σε ένα σχήμα. Κάθε widget εκτελεί 

μία συγκεκριμένη λειτουργία, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντικείμενα όπως 

τεχνικές εκμάθησης, ταξινομητές, αποτελέσματα αξιολόγησης, μήτρες 

απόστασης, δενδρογράμματα κ.α. [30]. 

Εκτός από φιλικό περιβάλλον και ευκολία στη χρήση, άλλα δυνατά σημεία της 

Orange είναι ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών οπτικοποιήσεων δεδομένων 

και μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης αναζήτησης για καλές 

οπτικοποιήσεις, και υποστήριξη διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων μέσω 

διάδρασης [30]. 

Η Orange είναι αδύναμη στη κλασική στατιστική. Παρόλο που μπορεί να 

υπολογίσει βασικές στατιστικές ιδιότητες, δε παρέχει καθόλου widget για 

στατιστικό έλεγχο. Οι δυνατότητες εξαγωγής αναφορών περιορίζονται στην 

εξαγωγή οπτικών αναπαραστάσεων των δεδομένων και μοντέλων [30]. 

 

2.2.1 Δεδομένα 

Η Orange είναι ένα πακέτο μηχανικής εκμάθησης και εξόρυξης δεδομένων, άρα η 

είσοδος των δεδομένων αποτελεί μία σημαντική λειτουργία. Η Orange 

υποστηρίζει C4.5, Assistant, Retis, και οριοθετημένες με στηλοθέτη (tab-

delimited, μητρική μορφή της Orange) μορφές δεδομένων. Η μητρική μορφή της 

Orange είναι και η πιο απλή, για αυτό και χρησιμοποιείται πιο συχνά [32]. 

 

2.2.1.1 Φόρτωση δεδομένων από αρχεία 

Η Orange διαβάζει και γράφει αρχεία στις παρακάτω μορφές [33]: 

 C4.5: Μία μορφή που χρησιμοποιείται στο σύστημα C45 του Quinlan. Το 

σύστημα είναι ένα βασικό μετροπρόγραμμα και ο τύπος αρχείου ένας 

από τους πιο διαδεδομένους στη μηχανική εκμάθηση. Χρησιμοποιεί 

τουλάχιστον δύο αρχεία: το <stem>.names περιέχει περιγραφές των 

χαρακτηριστικών και το<stem>.data περιέχει παραδείγματα εκμάθησης. 
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Αν ζητηθεί, το C4.5 διαβάζει και ένα αρχείο <stem>.test με παραδείγματα 

ελέγχου.  

 Tab-delimited (οριοθετημένα με στηλοθέτη): Μία ευκολόχρηστη, 

αλλά ισχυρή μητρική μορφή αρχείου της Orange. Περιγραφή πεδίου 

ορισμού και παραδείγματα είναι αποθηκευμένα στο ίδιο αρχείο. Υπάρχει 

σε δυο εκδόσεις. Στη παλιότερη, οι πρώτες τρεις γραμμές περιέχουν 

ονόματα των χαρακτηριστικών, τις τιμές τους και τις  αντίστοιχες 

προαιρετικές σημαίες. Στην νεότερη, η πρώτη γραμμή περιέχει τα 

ονόματα των χαρακτηριστικών των οποίων τα προθέματα περιγράφουν 

τους τύπους των χαρακτηριστικών και των προαιρετικών σημαιών. Τα 

προθέματα δίνονται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, ενώ γενικότερα ο 

ερμηνευτής βρίσκει τους τύπους των χαρακτηριστικών από μόνος του. 

Και στις δυο εκδόσεις, οι υπόλοιπες γραμμές περιέχουν παραδείγματα. Τα 

πεδία οριοθετούνται από στηλοθέτες.  

 Comma-separated (χωρισμένα με κόμμα): Σαν μορφή από μόνη της 

είναι παρόμοια με τη tab-delimited: στη πρώτη γραμμή 

συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των χαρακτηριστικών και στις 

υπόλοιπες γραμμές οι τιμές, χωρισμένες με κόμμα. Τα κενά 

αποκόπτονται. Πρόσθετοι προσδιοριστές μπορούν να μπουν σαν 

προθέματα στα ονόματα των χαρακτηριστικών. 

 Basket: Η μορφή basket είναι ιδανική για την αποθήκευση αραιών 

παραδειγμάτων. Αυτά δεν περιγράφονται από τη συνήθη λίστα τιμών 

των χαρακτηριστικών, η σειρά των οποίων καθορίζεται από τον 

περιγραφέα πεδίου ορισμού. Αντιθέτως, όλες οι τιμές γράφονται σαν 

μετά-ιδιότητες. Παραδείγματα σε τέτοια μορφή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για παραγωγή κανόνων συσχέτισης. Αν κάποιος θέλει 

να τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό, πρέπει να τα μετατρέψει σε απλά, 

συνηθισμένα παραδείγματα, τροποποιώντας κάποια μετά-γνωρίσματα 

σε κοινά γνωρίσματα. Προς το παρόν, αυτός  ο τύπος αρχείου 

περιορίζεται μόνο σε συνεχή χαρακτηριστικά γνωρίσματα.  

 Excel: Αυτός ο τύπος αρχείου είναι διαθέσιμος μόνο για Windows. 

Εξάλλου, η εγκατάσταση του Excel είναι απαραίτητη προκειμένου η 

Orange να διαβάσει αρχεία τέτοιας μορφής. Και επιπλέον, η Orange 

καθυστερεί κατά την επικοινωνία με το Excel, για άγνωστους λόγους. Ο 

τύπος αυτός είναι σχετικά ίδιος με τη tab-delimited, με τη διαφορά ότι 

στη πρώτη, οι χωρισμένες με στηλοθέτη εγγραφές της δεύτερης 

αντικαθίστανται με κελιά λογιστικών φύλλων. Αυτή η μορφή είναι μόνο 

για ανάγνωση. Αν κάποιος θέλει να εξάγει το αρχείο από την Orange και 

να το επεξεργαστεί με Excel, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αρχεία tab-

delimited. 

 Μορφές καθορισμένες από το χρήστη: Ο χρήστης μπορεί να ορίσει 

δικές του συναρτήσεις για ανάγνωση και δημιουργία δικών του 

παραδειγμάτων, και να τα καταχωρήσει στην Orange. 
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2.2.1.2 Μορφές εξόδου καθορισμένες από το χρήστη 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Orange παρέχει ένα μηχανισμό για τον 

καθορισμό νέων μορφών εξόδου, αλλά ακόμη και για τροποποίηση του τρόπου 

εκτύπωσης των αντικειμένων από προεπιλογή [34]. 

Όλες οι κλάσεις που προέρχονται από την Orange χρησιμοποιούν τις δύο 

ακόλουθες μεθόδους εξόδου [34]: 

1. dump(format): Επιστρέφει το αλφαριθμητικό που αντιπροσωπεύει το 

αντικείμενο στη δοσμένη μορφή. Για παράδειγμα, για την εκτύπωση ενός 

ταξινομητή σε μορφή XML, γράφουμε  

>>print classifier.dump("xml") 

2. write(format, file): Γράφει το αντικείμενο σε ένα αρχείο, το οποίο 

πρέπει να είναι ανοιχτό.  

Οι υποστηριζόμενες μορφές είναι καμία από προεπιλογή. Και αυτό είναι και το 

σπουδαίο: ο καθένας μπορεί να ορίσει νέες μορφές εξόδου, να γράψει τις 

αντίστοιχες συναρτήσεις και τέλος να τις καταχωρίσει στο σύστημα. Ή μπορείτε 

να αφήσετε άλλους να το κάνουν για σας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να 

προγραμματίσει ένα υπό-πρόγραμμα που περιέχει συναρτήσεις να αναπαριστά 

διάφορες κλάσεις σε XML μορφή και να τις καταχωρεί ανάλογα [34]. 

Υπάρχουν δυο συναρτήσεις για τη καταχώρηση εξόδου [34]: 

1. orange.setoutput(class, format, function): Θέτει στη δοσμένη μορφή 

τη συνάρτηση εκτύπωσης των στιγμιότυπων των κλάσεων. Κλάση 

μπορεί να είναι οποιαδήποτε κλάση της Orange. Με τον καθορισμό της 

εξόδου για κάποιες μορφές, γίνεται και καθορισμός και των υπό-κλάσεων 

(εκτός και αν υπάρχει υπερφόρτωση). Η συνάρτηση πρέπει να δέχεται 

ένα μόνο όρισμα, ένα στιγμιότυπο της κλάσης και να επιστρέφει ένα 

αλφαριθμητικό με την αναπαράσταση του στιγμιότυπου στη δοσμένη 

μορφή. Σαν μορφή αρχείου μπορεί να είναι οποιοδήποτε αλφαριθμητικό, 

όπως  "ps", "xml", "ascii"... 

2. orange.removeoutput(class, format): Απομακρύνει τη μορφή εξόδου 

από τη κλάση.  

Η έξοδος μπορεί να επανά-οριστεί μόνο για κλάσεις της κλάσης Orange. Οι δύο 

μόνο κλάσεις που δεν ορίζονται εκ νέου είναι οι Value και Example. 

2.2.2 Χαρακτηριστικά της Orange 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Orange είναι τα ακόλουθα [35]: 
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 Οπτικός προγραμματισμός: Ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει τη 

διαδικασία ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του οπτικού 

προγραμματισμού. Η Orange θυμάται τις επιλογές του χρήστη, προτείνει 

τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς και έξυπνα επιλέγει 

ποια κανάλια επικοινωνίας να χρησιμοποιήσει. 

 Οπτικοποίηση: Η Orange είναι εφοδιασμένη με διάφορες 

οπτικοποιήσεις, από διαγράμματα διασποράς, ιστογράμματα, δέντρα 

μέχρι δενδρογράμματα, δίκτυα και χάρτες θερμότητας (heat maps: 

γραφική αναπαράσταση δύο διαστάσεων στην οποία οι διαφορετικές 

τιμές των δεδομένων αναπαρίστανται με διαφορετικά χρώματα). 

 Διάδραση και ανάλυση δεδομένων: Οι ενέργειες μεταδίδονται 

απρόσκοπτα διαμέσου του σχήματος ανάλυσης δεδομένων. Η επιλογή 

ενός υποσυνόλου δεδομένων σε ένα widget, μπορεί να προκαλέσει 

αλλαγές στην εμφάνιση ενός άλλου. Συνδυάζοντας διάφορα widget, 

μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πλαίσιο ανάλυσης δεδομένων της 

επιλογής μας.  

 Μεγάλη εργαλειοθήκη: Πάνω από 100 widget και ο αριθμός συνεχώς 

αυξάνεται. Κάλυψη των περισσότερων βασικών έργων ανάλυσης 

δεδομένων.  

 Διεπιφάνεια συγγραφής σεναρίων: Με τη διεπιφάνεια Python, ο 

προγραμματισμός νέων αλγορίθμων και η ανάπτυξη διαδικασιών 

ανάλυσης δεδομένων είναι σκέτη απόλαυση.  

 Δυνατότητα επέκτασης: Ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει δικά του 

widget, να επεκτείνει τη διεπιφάνεια συγγραφής σεναρίων, ακόμα και να 

δημιουργήσει αυτό-διατηρούμενα πρόσθετα, με όλα αυτά να 

ενσωματώνονται απρόσκοπτα στην υπόλοιπη Orange, επιτρέποντας την 

επανά-χρησιμοποίηση συστατικών και κώδικα. 

 Τεκμηρίωση: Κατανοητή τεκμηρίωση που προσφέρει κάλυψη των 

πρώτων βημάτων στο γραμμικό προγραμματισμό, λεπτομερή 

παρουσίαση όλων των διαθέσιμων widget και καθοδήγηση στη 

συγγραφή σεναρίων.  

 Λογισμικό ανοιχτού κώδικα: Η Orange είναι ανοιχτού κώδικα με 

ενεργή κοινότητα. Μπορεί κανείς ελεύθερα να περιηγηθεί και να έχει 

πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, να τον επεκτείνει και να τον 

ξαναχρησιμοποιήσει, ενώ ταυτόχρονα η κοινότητα παρέχει τεχνική 

υποστήριξη, καθοδήγηση και ιδέες. 

 Ανεξαρτησία πλατφόρμας: Εκτελείται σε σχεδόν όλα τα λειτουργικά 

συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows, Mac OS X και μία 

ποικιλία συστημάτων Linux. 
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2.2.3 Widgets της Orange 
Τα widget της Orange παρέχουν μια γραφική διεπιφάνεια χρήστη με μεθόδους 

εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής εκμάθησης. Συμπεριλαμβάνουν widget για 

είσοδο και προ-επεξεργασία δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων, 

κατηγοριοποίηση, παλινδρόμηση, κανόνες συσχέτισης και συσταδοποίηση, ένα 

αριθμό widget για αξιολόγηση μοντέλων και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης, αλλά και widget για εξαγωγή μοντέλων σε αρχεία μοντέλων PMML 

και Decision@Hand [36]. 

Τα widget συνήθως υποστηρίζουν ένα σύνολο τυποποιημένων σημάτων και 

μπορούν να συνδυαστούν δημιουργικά για τη δόμηση μιας επιθυμητής 

εφαρμογής. Αν και είναι εμπνευσμένο από κάποια άλλα δημοφιλή περιβάλλοντα 

οπτικού προγραμματισμού για ροή δεδομένων (κυρίως από το τον SGI Data 

Explorer), το καινοτόμο κομμάτι των widget της Orange είναι πάνω στη 

διαδραστικότητα και τα σήματα. Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ σε ένα κόμβο 

του δέντρου κατηγοριοποίησης, το widget αυτό θα εξάγει ένα σύνολο 

δεδομένων συσχετισμένο με το συγκεκριμένο κόμβο, και μιας και αυτό το σήμα 

μπορεί να τροφοδοτηθεί σε οποιοδήποτε widget επεξεργασίας δεδομένων, σαν 

αυτά για την οπτικοποίηση δεδομένων, μπορεί κανείς να διασχίσει το δέντρο 

αυτό σε ένα widget και να πάρει την οπτικοποίηση του συγκεκριμένου συνόλου 

δεδομένων από κάποιο άλλο widget [36]. 

 

2.2.4 Screenshot της Orange 

Σε αυτή την ενότητα, δείχνουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 

διεπιφάνειας χρήστη της Orange. Με την έναρξη της Orange, βλέπουμε το 

παρακάτω παράθυρο: 

 

Εικόνα 2.2.1: Αρχική οθόνη  
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Στη κορυφή του παραθύρου του Orange Canvas, κάτω από τη μπάρα τίτλου, 

είναι μία σειρά με καρτέλες. Στις εικόνες 2.2.2-2.2.8, μπορούμε να δούμε όλα τα 

υποστηριζόμενα widget της Orange. 

 Data: Widget για εισαγωγή δεδομένων 

 Visualize: Widget για οπτικοποίηση δεδομένων 

 Classify: Widget για κατηγοριοποίηση δεδομένων 

 Regression: Widget για παλινδρόμηση 

 Evaluate: Widget για αξιολόγηση δεδομένων 

 Unsupervised: Widget για μη-καθοδηγούμενη εκμάθηση 

 Associate: Widget για συσχέτιση δεδομένων 

 

Εικόνα 2.2.2: Καρτέλα Data  

 

 

Εικόνα 2.2.3: Καρτέλα Visualize  

 

 

Εικόνα 2.2.4: Καρτέλα Classify  

 

 

Εικόνα 2.2.5: Καρτέλα Regression  

 

 

Εικόνα 2.2.6: Καρτέλα Evaluate  

 



Καταγραφή Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα για το χώρο του Data Mining 
Αβέλλα Ελένη 

52 

 

 

Εικόνα 2.2.7: Καρτέλα Unsupervised  

 

 

Εικόνα 2.2.8: Καρτέλα Associate  

Ακριβώς κάτω από τη μπάρα τίτλου, μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα μενού: 

 File  

 View  

 Options 

 Widget 

 Help 

 

Εικόνα 2.2.9: Μενού File-View-Options-Widget-Help  

 

 

Εικόνα 2.2.10: Παράθυρο Canvas Options  
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Εικόνα 2.2.11: Παράθυρο Widget Shortcuts  

 

Για τη χρήση της Orange και Python, είναι απαραίτητη η μεταξύ τους σύζευξη. 

Αυτό γίνεται εύκολα γράφοντας την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών της 

PythonWin: 

>>import orange 

 

 

Εικόνα 2.2.12: Οθόνη έναρξης της PythonWin 
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2.3 RapidMiner (έκδοση 5.2) 

Το RapidMiner είναι ένα περιβάλλον για μηχανική εκμάθηση και εξόρυξη 

δεδομένων. Μία γενική ιδέα ενός modular τελεστή επιτρέπει το σχεδιασμό 

πολύπλοκων φωλιασμένων αλυσίδων τελεστή για ένα μεγάλο αριθμό 

προβλημάτων μάθησης. Η διαχείριση των δεδομένων είναι ολοφάνερη στους 

τελεστές. Δεν έχουν να κάνουν με τις πραγματικές μορφές δεδομένων ή 

διαφορετικές εμφανίσεις των δεδομένων. Ο πυρήνας του RapidMiner 

αναλαμβάνει τους απαραίτητους μετασχηματισμούς [37].  

Σήμερα, το RapidMiner είναι η πρώτη ανοιχτού κώδικα λύση σε προβλήματα 

εξόρυξης δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ευρέως από ερευνητές και 

εταιρείες. Το RapidMiner εισάγει νέες ιδέες για το χειρισμό διαφανών 

δεδομένων και μοντελοποίηση διαδικασιών, πράγμα που διευκολύνει τη 

ρύθμιση παραμέτρων των διαδικασιών για τους τελικούς χρήστες. 

Επιπρόσθετα, οι σαφείς διεπιφάνειες και η εν μέρει γλώσσα συγγραφής 

σεναρίων βασισμένη στην XML, κάνει το RapidMiner ένα ενοποιημένο 

περιβάλλον ανάπτυξης για εξόρυξη δεδομένων και μηχανική εκμάθηση [37]. 

 

2.3.1 Τύποι αρχείων 
Το RapidMiner μπορεί να διαβάσει έναν μεγάλο αριθμό αρχείων εισόδου. Εκτός 

από αρχεία δεδομένων, μπορεί να διαβάσει και να γράψει μοντέλα, σύνολα 

παραμέτρων και σύνολα χαρακτηριστικών. Γενικά, το RapidMiner μπορεί να 

διαβάσει όλα τα αρχεία που παράγει. Κάποιοι από τους τύπους αρχείων είναι 

λιγότερο σημαντικοί για το χρήστη, αφού χρησιμοποιούνται κυρίως για 

ενδιάμεσα αποτελέσματα. Οι πιο σημαντικοί τύποι αρχείων είναι αυτοί που 

χρησιμοποιούνται για παραδείγματα και στιγμιότυπα. Αυτά τα σύνολα 

δεδομένων παρέχονται από το χρήστη και σχεδόν όλες οι διαδικασίες περιέχουν 

ένα τελεστή που τις διαβάζει [38]. 

 

2.3.2 Τύποι τιμών 
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι τιμών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Αναφερόμαστε σε τιμή τύπου κειμένου στην περίπτωση ελεύθερου κειμένου, σε 

τιμή αριθμητικού τύπου στην περίπτωση αριθμών και σε τιμές ονομαστικού 

τύπου στη περίπτωση που είναι πιθανές πολύ λίγες τιμές [39]. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται συνολικά όλοι οι τύποι τιμών που 

υποστηρίζονται από το RapidMiner [39]: 
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Πίνακας 2.3.1: Υποστηριζόμενοι τύποι τιμών από το RapidMiner 

Τύπος τιμής Όνομα στο  
RapidMiner 

Χρήση 

Κατηγοριακός Nominal Κατηγοριακού τύπου, μη-αριθμητικές τιμές. 
Χρησιμοποιούνται συνήθως για 
πεπερασμένες ποσότητες διαφορετικών 
χαρακτηριστικών 

Αριθμητικός Numeric Για τιμές αριθμητικού τύπου  
Ακέραιος Integer Ακέραιοι αριθμοί, θετικοί και αρνητικοί 
Πραγματικός  Real Πραγματικοί αριθμοί, θετικοί και αρνητικοί 
Κείμενο Text Τυχαίο κείμενο χωρίς δομή 
Διωνυμικός Binominal Ειδική περίπτωση του ονομαστικού τύπου, 

όπου επιτρέπονται μόνο δύο τιμές 
Πολυωνυμικός Polynominal Ειδική περίπτωση του ονομαστικού τύπου, 

όπου επιτρέπονται περισσότερες από  δύο 
τιμές 

Ημερομηνία/Χρόνος Date_time Ημερομηνία και χρόνος 
Ημερομηνία Date Μόνο ημερομηνία 
Χρόνος time Μόνο χρόνος 

 

2.3.3 Διαδικασίες 
Οι διαδικασίες στο RapidMiner αποτελούνται από ένα σύνολο φωλιασμένων 

τελεστών. Ένας τελεστής δέχεται ένα σύνολο αντικειμένων εισόδου και παράγει 

κάποια αντικείμενα εξόδου. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να είναι αρχεία 

δεδομένων, μοντέλα, κριτήρια απόδοσης και άλλα. Απλοί τελεστές όπως 

τελεστές εκμάθησης, δέχονται δεδομένα παραδειγμάτων και παράγουν ένα 

μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα τελεστή εφαρμογής πρόγνωσης. 

Επιπλέον, κάποιοι τελεστές μπορούν να έχουν και εσωτερικούς τελεστές. Για 

παράδειγμα, μία διασταύρωση κ-στρωμάτων (k-fold cross-validation: τεχνική 

για εκτίμηση της απόδοσης ενός προγνωστικού μοντέλου που επαναλαμβάνεται 

k φορές) χωρίζει ένα παράδειγμα σε δεδομένα εκπαίδευσης και σε δεδομένα 

δοκιμών και εφαρμόζει τους εσωτερικούς του τελεστές, που είναι ένας τελεστής 

εκμάθησης και ένας τελεστής εφαρμογής. Κάθε φορά χρησιμοποιούνται 

ασυνεχή δεδομένα δοκιμών [40]. 

 

2.3.3.1 Συγκρότηση διαδικασιών 

Πολλές εγκαταστάσεις διαδικασιών στο RapidMiner απαιτούν ένα αρχείο 

δεδομένων σαν είσοδο, κάτι που είναι γνωστό στην καθοδηγούμενη εκμάθηση 

σαν δεδομένα παραδειγμάτων. Τα δεδομένα παραδειγμάτων πρέπει να είναι σε 

συγκεκριμένη μορφή και απαιτούν τα χαρακτηριστικά να περιγράφονται σε 

ξεχωριστό XML αρχείο. Με άλλα λόγια, το αρχείο σε ειδική μορφή είναι το 

σύνολο των παραδειγμάτων όπου κάθε παράδειγμα είναι ένα διάνυσμα και το 

αρχείο XML περιγράφει τη σημασιολογία κάθε τιμής στο διάνυσμα [40]. 
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Τα δεδομένα παραδειγμάτων ή στιγμιότυπων στο RapidMiner περιγράφονται με 

τη χρήση ενός XML εγγράφου. Αυτό το αρχείο περιγραφής των 

χαρακτηριστικών περιέχει πληροφορίες για τον τύπο των δεδομένων και τη 

πηγή τους. Τα σύνολα δεδομένων μπορούν να διανεμηθούν σε αρκετά αρχεία. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν η ετικέτα είναι αποθηκευμένη σε δικό της 

αρχείο [40]. 

Αν κάποιος δε θέλει να χρησιμοποιήσει τη βασική μορφή δεδομένων (XML) του 

RapidMiner, δίνεται η δυνατότητα χρήσης κάποιου τελεστή ειδικής μορφής, που 

μπορεί να διαβάσει αρχεία Arff, csv (comma separated value), bibtex, dBase, C4.5 

και πολλά άλλα [40]. 
 

2.3.3.2 Εγκυροποίηση διαδικασιών 

Πριν εκτελεστεί μία διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να διασταυρωθεί. Η 

διασταύρωση διαδικασιών είναι πολύ σημαντική διαδικασία για τη δημιουργία 

σωστών ορισμών διαδικασιών και μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των 

εννοιών του RapidMiner. Οπότε, είναι καλό να κάνουμε χρήση της 

εγκυροποίησης διαδικασιών όσο πιο συχνά γίνεται, τουλάχιστον μία φορά πριν 

το άνοιγμα κάθε διαδικασίας. Μαζί με τα σημεία παύσης από τα μενού των 

τελεστών, ο σχεδιασμός νέων ή περίπλοκων διαδικασιών γίνεται συνήθως πολύ 

πιο εύκολος [40]. 
 

2.3.3.3 Εκτέλεση και αξιολόγηση διαδικασιών 

Όταν η διαδικασία φτάσει στο τέλος, τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα. 

Αυτό μπορεί να γίνει με στατιστική απόδοση, δέντρο απόφασης ή οτιδήποτε 

άλλο. Το RapidMiner επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία εμφάνισης 

αποτελεσμάτων, Results Mode. Αν κάποιος θέλει να παρατηρήσει μια διαδικασία 

πιο προσεκτικά, μπορεί να τοποθετήσει σημεία παύσης πριν και μετά από κάθε 

τελεστή (μέσω του pop-up μενού τελεστών). Σε αυτή τη περίπτωση, κάθε φορά 

που ο έλεγχος φτάνει σε σημείο παύσης, παρουσιάζονται ενδιάμεσα 

αποτελέσματα, κατά όμοιο τρόπο με το pop-up μήνυμα στο τέλος της 

διαδικασίας. Μπορεί κανείς επίσης να δει και να μελετήσει το διάγραμμα χρήσης 

της μνήμης και τη μπάρα προόδου [40]. 

 

2.3.4 Τελεστές του RapidMiner 
Το RapidMiner παρέχει πάνω από 400 τελεστές, συμπεριλαμβανομένων των 

παρακάτω [41]: 

 Αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης: ένας τεράστιος αριθμός σχημάτων 

εκμάθησης για έργα παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων μηχανές διανυσμάτων (SVM), δέντρα απόφασης 

και αλγόριθμοι εκμάθησης κανόνων, οκνηρής εκμάθησης, Bayesian 

αλγόριθμος εκμάθησης και αλγόριθμοι λογιστικής εκμάθησης.  Αρκετοί 
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αλγόριθμοι για εξόρυξη κανόνων συσχέτισης και συσταδοποίηση 

περιλαμβάνονται στο RapidMiner. Επιπλέον, έχουν προστεθεί αρκετά 

σχήματα μετά-εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένου και του Bayesian 

Boosting. 

 Τελεστές του Weka: όλες οι λειτουργίες του Weka, όπως σχήματα 

εκμάθησης και αξιολογητές ιδιοτήτων του περιβάλλοντος εκμάθησης του 

Weka είναι επίσης διαθέσιμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως οι 

υπόλοιποι τελεστές του RapidMiner. 

 Τελεστές προ-επεξεργασίας δεδομένων: διακριτοποίηση, 

φιλτράρισμα παραδειγμάτων και ιδιοτήτων, αναπλήρωση χαμένων και 

άπειρων τιμών, κανονικοποίηση, αφαίρεση άχρηστων ιδιοτήτων, 

δειγματοληψία, μείωση πολυδιαστατικότητας και πολλά άλλα.  

 Τελεστές χαρακτηριστικών: αλγόριθμοι επιλογής, όπως επιλογή προς 

τα εμπρός, απαλοιφή προς τα πίσω, και πολλοί γενετικοί αλγόριθμοι, 

τελεστές για εξαγωγή χαρακτηριστικών από χρονικές σειρές, στάθμιση 

και συνάφεια χαρακτηριστικών και παραγωγή νέων. 

 Μετά-τελεστές: τελεστές βελτιστοποίησης για σχεδιασμό διαδικασιών, 

π.χ. επαναλήψεις δεδομένων παραδειγμάτων ή τεχνικές βελτιστοποίησης 

παραμέτρων.  

 Αξιολόγηση απόδοσης: διασταύρωση και άλλες τεχνικές αξιολόγησης, 

πολλά κριτήρια απόδοσης κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης, 

τελεστές για βελτιστοποίηση παραμέτρων σε εσώκλειστους τελεστές ή 

αλυσίδες τελεστών.  

 Οπτικοποίηση: τελεστές καταγραφής και παρουσίασης αποτελεσμάτων. 

On-line δημιουργία 2D και 3D γραφημάτων των δεδομένων, των 

μοντέλων εκμάθησης και άλλων διαδικαστικών αποτελεσμάτων. 

 Είσοδος/Έξοδος: ευέλικτοι τελεστές για είσοδο και έξοδο δεδομένων, 

τεχνική υποστήριξη αρκετών τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων 

των arff, C4.5, csv, bibtex, dBase, και απευθείας ανάγνωση δεδομένων 

από βάσεις δεδομένων. 

 

2.3.5 Αποθετήριο Αποτελεσμάτων (Repository) του RapidMiner 
Μόλις η συλλογή των διαδικασιών και συνδεδεμένων αρχείων σας ξεπεράσει ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος, θα δείτε ότι είναι συνετό να τα οργανώσετε κατά ένα 

περιεκτικό και δομημένο τρόπο. Μια δυνατότητα είναι η οργάνωση των έργων 

σε επίπεδο αρχείων. Τα αρχεία ομαδοποιούνται σε έργα και για κάθε ένα από 

αυτά δημιουργείται ένας κατάλογος για τα δεδομένα εξόδου, ενδιάμεσα 

αποτελέσματα, αναφορές κ.α. [42]. 

Αν και η δημιουργία οργανωμένων δομών έργου είναι κάτι το λογικό, η χρήση 

του απλού συστήματος αρχείων συνιστάται μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις και 

επιπλέον είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες ενός προβλήματος εξόρυξης 

δεδομένων. Άλλοι λόγοι όπως, εμπιστευτικότητα ή περιορισμένος 
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αποθηκευτικός χώρος μπορεί να εφιστούν τη δημιουργία αρχείων στο τοπικό 

υπολογιστή αδύνατη. Αν μια διαδικασία που έχει δημιουργηθεί σε τοπικό 

υπολογιστή πρόκειται να εκτελεστεί σε απομακρυσμένο διακομιστή, 

απαιτούνται κάποιες χειροκίνητες ρυθμίσεις, όπως αντιγραφή της διαδικασίας 

και προσαρμογή των διαδρομών. Η συνεργατική δημιουργία διαδικασιών, 

χειρισμού δεδομένων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων απαιτεί διαχείριση 

εξωτερικών δικαιωμάτων χρήσης και έκδοσης. Αρχεία που αποθηκεύονται σε 

διαφορετικές μορφές απαιτούν τη σωστή ρύθμιση παραμέτρων, όπως 

διαχωριστές και κωδικοποίηση για κάθε νέα φόρτωση δεδομένων. Τα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα και οι παραλλαγές των διαδικασιών πολύ γρήγορα γίνονται πάρα 

πολλά, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να χαθεί ο έλεγχος. Η φόρτωση και 

το διάβασμα των δεδομένων μπορεί είναι μία διαδικασία εκτενής ή μπορεί να 

εκτελείται από εξωτερική εφαρμογή. Τα σχόλια αρχείων που κάνουν όλα τα 

παραπάνω πιο εύκολα, δεν υποστηρίζονται από τα κανονικά συστήματα 

αρχείων [42]. 

Η απάντηση του RapidMiner σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι το αποθετήριο 

δεδομένων, το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των δεδομένων και 

διαδικασιών. Παρόλο που τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν στις διαδικασίες 

και εκτός του αποθετηρίου, κάτι που είναι απαραίτητο για παράδειγμα για την 

εκτέλεση των ETL (extract, transform, load) διαδικασιών, η χρήση του 

αποθετηρίου προσφέρει κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα [42]: 

 Δεδομένα, διαδικασίες, αποτελέσματα και αναφορές αποθηκεύονται σε 

τοποθεσίες που υποδεικνύονται ως σχετικές μεταξύ τους, σε έναν εύκολο  

μηχανισμό για το χρήστη. 

 Το άνοιγμα και φόρτωμα των αρχείων δεν απαιτεί περαιτέρω ρυθμίσεις. 

Τα δεδομένα μπορούν να ανοιχτούν, διαβαστούν ή ενσωματωθούν στη 

διαδικασία με ένα απλό πάτημα του ποντικιού. Μπορεί έτσι ο χρήστης να 

έχει μία επισκόπηση των αποθηκευμένων δεδομένων, των 

χαρακτηριστικών και υποσημειώσεων τους οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς 

να πρέπει να ανοίξει ξεχωριστά το αρχείο.  

 Όλα τα δεδομένα εισόδου/εξόδου αλλά και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα 

υπομνηματίζονται με μετά-πληροφορίες. Αυτό εξασφαλίζει τη συνέπεια 

και ακεραιότητα των δεδομένων και κάνει εφικτές τις διαδικασίες 

εγκυροποίησης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, καθώς και τη παροχή 

συστατικών βοήθειας με ευαισθησία περιεχομένου. 

Το αποθετήριο μπορεί να βρίσκεται είτε σε τοπικό είτε σε κοινό σύστημα 

αρχείων ή ακόμα και να είναι διαθέσιμο από τον εξωτερικό διακομιστή 

ανάλυσης του RapidMiner, τον Rapid Analytics [42]. 

2.3.6 Μορφές εμφάνισης δεδομένων 
Κάθε αποτέλεσμα προβάλλεται μέσα από τη δικιά του κάρτα αρχείου. Και 

επιπλέον, υπάρχουν πολλοί άλλοι διαφορετικοί τρόποι για τη παρουσίασης ενός 

μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, για τα σύνολα δεδομένων 
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υπάρχουν τρεις επιλογές εμφάνισης, η εμφάνιση των μετά-δεδομένων και 

στατιστικών, η εμφάνιση των ίδιων των δεδομένων και η εμφάνιση 

διαφορετικών οπτικοποιήσεων των δεδομένων [42]. 

 

2.3.6.1 Κείμενο (text) 

Η πιο βασική μορφή οπτικοποίησης είναι αυτή σε μορφή κειμένου. Κάποια 

μοντέλα, καθώς και πολλά άλλα αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν σε 

μορφή κειμένου. Αυτό γίνεται με τη αποκαλούμενη Data View (καρτέλα του 

RapidMiner στην εμφάνιση αποτελεσμάτων) [42]. 

 

2.3.6.2 Πίνακας (table) 

Μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές εμφάνισης πληροφορίας στο RapidMiner 

είναι αυτή του πίνακα. Αυτό σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη για ένα λογισμικό 

που σαν πρωταρχικό στόχο έχει την ανάλυση δεδομένων σε μορφή πινάκων. 

Παρόλα αυτά, οι πίνακες δε χρησιμοποιούνται μόνο για τη εμφάνιση συνόλων 

δεδομένων αλλά και για την εμφάνιση μετά-δεδομένων, παραγόντων που 

επηρεάζουν τη στάθμιση, μητρών όπως οι συσχετίσεις μεταξύ γνωρισμάτων και 

πολλών άλλων. Αυτές οι μορφές εμφανίσεων έχουν συνήθως τον όρο Table στο 

όνομα τους, ειδικά αν υπάρχει φόβος για σύγχυση με κάτι άλλο [42]. 

 

2.3.6.3 Διαγράμματα (Plots) 

Ένα από τα δυνατότερα χαρακτηριστικά του RapidMiner είναι οι πολυάριθμες 

μέθοδοι οπτικοποίησης δεδομένων, πινάκων, μοντέλων και άλλων 

αποτελεσμάτων που βρίσκονται στη καρτέλα Plot View του RapidMiner[42]. 

Υπάρχουν δυο λειτουργίες 3D διαγραμμάτων ενσωματωμένες στο RapidMiner. 

Η πρώτη παράγει 3D έγχρωμα διαγράμματα, με δυνατότητα περιστροφής με 

χρήση του ποντικιού. Η δεύτερη είναι η λειτουργία 2D έγχρωμου διαγράμματος. 

Οι πρώτες δύο διαστάσεις κατασκευάζουν ένα 2D στρώμα και η τρίτη διάσταση 

απεικονίζεται σε διαφορετικά χρώματα ή μεγέθη. Υπάρχουν επίσης και 

συστατικά για σχεδιασμό διαγραμμάτων διασποράς και ιστογραμμάτων [42].  

 

2.3.6.4 Γραφήματα (Graphs) 

Τα γραφήματα είναι μια ακόμη μορφή εμφάνισης που συναντάται αρκετά συχνά 

στο RapidMiner. Με τον όρο γραφήματα εννοούμε κυρίως όλες τις 

οπτικοποιήσεις που απεικονίζουν κόμβους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Μπορεί 

να είναι κόμβοι εντός μιας ιεραρχικής συσταδοποίησης ή κόμβοι ενός δέντρου 

απόφασης [42].  
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2.3.7 Screenshot του RapidMiner 
Με την έναρξη του RapidMiner, εμφανίζεται μία οθόνη καλωσορίσματος και 

δίνεται δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα πέντε παρακάτω: 

 Έναρξη νέου έργου 

 Άνοιγμα πρόσφατου έργου 

 Άνοιγμα υπάρχοντος έργου 

 Έναρξη του οδηγού δημιουργίας νέου έργου 

 Άνοιγμα του On-line προγράμματος εκμάθησης του RapidMiner 

 

Εικόνα 2.3.1: Παράθυρο έναρξης  

 

Αν επιλεχτεί η δημιουργία νέας διαδικασίας, εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 2.3.2: Παράθυρο νέας διαδικασίας  
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Παρακάτω, βλέπουμε τα μενού Tools και View. Στην οθόνη έναρξης υπάρχει 

μόνο μία άποψη εμφάνισης. Μπορεί να γίνει ενεργοποίηση και άλλων απόψεων 

με πρόσβαση στο μενού View.  

 

Εικόνα 2.3.3: Μενού εργαλείων και προβολής  

Όλοι οι διαθέσιμοι τελεστές του RapidMiner παρουσιάζονται σε ομάδες στο 

παράθυρο προβολής τελεστών (Operators view). Μπορεί κανείς να περιηγηθεί 

στις ομάδες με ένα απλό τρόπο και να αναζητήσει το τελεστή που επιθυμεί. Σε 

περίπτωση που το RapidMiner έχει επεκταθεί, τότε οι πρόσθετοι τελεστές θα 

είναι επίσης διαθέσιμοι από αυτό το μενού.  

Το αποθετήριο δεδομένων είναι ένα κεντρικό συστατικό του RapidMiner. Είναι 

χρήσιμο για τη διαχείριση και δόμηση των διαδικασιών ανάλυσης σε έργα και 

ταυτόχρονα λειτουργεί ως πηγή δεδομένων και συνδεδεμένων μετά-δεδομένων. 

 

 

Εικόνα 2.3.4: Παράθυρο προβολής τελεστών και αποθετηρίου δεδομένων  
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Το παράθυρο προβολής διαδικασιών (Process View) δείχνει τα επιμέρους 

βήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης, αλλά και τις εσωτερικές 

τους συνδέσεις.  

 

Εικόνα 2.3.5: Παράθυρο προβολής διαδικασιών  

 

 

Εικόνα 2.3.6: Παράθυρο προβολής XML κώδικα 
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Οι παράμετροι των τελεστών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανάλυσης, 

φαίνονται στο παράθυρο παραμέτρων (parameter view).  

 

 
Εικόνα 2.3.7: Παράθυρο προβολής παραμέτρων 

 

Ο πίνακας στο παράθυρο προβλημάτων (Problems View) υποδεικνύει όλα τα 

(πιθανά) προβλήματα στη σχεδίαση και δίνει συμβουλές επίλυσης τους. 

 

  
Εικόνα 2.3.8: Παράθυρο προβολής προβλημάτων και καταχωρήσεων  

 

Η εικόνα 2.3.9 δείχνει τις επιλογές προβολής του RapidMiner.  

1. Προβολή Παραθύρου Σχεδίασης 

2. Προβολή Παραθύρου Αποτελεσμάτων 

3. Προβολή Αρχικής Οθόνης. 

 

Εικόνα 2.3.9: Εικονίδια της εργαλειοθήκης προβολής  εμφάνισης  
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2.4 Weka (έκδοση 3.6.8) 

Το Weka είναι ένας πάγκος εργασίας για μηχανική εκμάθηση που έχει σαν στόχο 

να βοηθήσει στην εφαρμογή τεχνικών εκμάθησης σε μία ποικιλία πραγματικών 

προβλημάτων, ειδικά αυτών που προέρχονται από τον αγροτικό και κηπευτικό 

τομέα. Από προηγούμενη εμπειρία, διαπιστώνεται η ανάγκη παροχής ενός 

πλούτου διαδραστικών εργαλείων για χειρισμό δεδομένων, οπτικοποίηση 

αποτελεσμάτων, σύνδεση βάσεων δεδομένων, διασταύρωση και σύγκριση 

συνόλων κανόνων για την πλαισίωση των βασικών εργαλείων μηχανικής 

εκμάθησης [43].   

 

2.4.1. Γραφικές Διεπιφάνειες χρήστη του Weka 
Το Weka έχει πολλαπλές διεπιφάνειες, που περιλαμβάνουν τα παρακάτω [44]: 

 

 Explorer: Ένα περιβάλλον για εξερεύνηση των δεδομένων με το Weka. 

 Experimenter: Ένα περιβάλλον για τη διεξαγωγή πειραμάτων και 

στατιστικών δοκιμών σε τεχνικές εκμάθησης.  

 KnowledgeFlow: Αυτό το περιβάλλον υποστηρίζει τις ίδιες λειτουργίες 

με αυτό του Explorer, αλλά με χρήση διεπιφάνειας drag-and-drop. Ένα 

πλεονέκτημα είναι ότι υποστηρίζει και αυξητική εκμάθηση. 

 SimpleCLI: Παροχή μιας απλής διεπιφάνειας γραμμής εντολών που 

επιτρέπει την άμεση εκτέλεση των εντολών του Weka για λειτουργικά 

συστήματα που δεν έχουν δική τους.  

 

2.4.1.1 Explorer 

Ο Explorer είναι η κύρια διεπιφάνεια χρήστη του Weka. Η διεπιφάνεια του 

Explorer περιέχει αρκετές καρτέλες, παρέχοντας έτσι πρόσβαση στα βασικά 

συστατικά του Weka [45]: 

 Η καρτέλα Preprocess παρέχει δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από 

βάση δεδομένων, CSV αρχείο κ.α. και προ-επεξεργασίας αυτών των 

δεδομένων με χρήση ενός αλγόριθμου φιλτραρίσματος. Με αυτά τα 

φίλτρα μπορεί να γίνει μετασχηματισμός των δεδομένων και διαγραφή 

στιγμιότυπων και χαρακτηριστικών σύμφωνα με συγκεκριμένα κάθε 

φορά κριτήρια.  

 Η καρτέλα Classify δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη εφαρμογής 

αλγορίθμων κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης στο τρέχων σύνολο 

δεδομένων, υπολογισμού ακρίβειας του παραγόμενου μοντέλου 

πρόβλεψης και οπτικοποίησης λανθασμένων προβλέψεων ή και του ίδιου 

του μοντέλου.  
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 Η καρτέλα Associate παρέχει πρόσβαση σε τεχνικές εκμάθησης κανόνων 

συσχέτισης που επιχειρούν να αναγνωρίσουν όλες τις σημαντικές 

διαδράσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και των 

δεδομένων. 

 Η καρτέλα Cluster επιτρέπει την πρόσβαση σε τεχνικές συσταδοποίησης 

του Weka, όπως τον αλγόριθμο κ-μέσων.  

 Η καρτέλα Select attributes παρέχει αλγόριθμους για αναγνώριση των 

πιο προγνωστικών χαρακτηριστικών σε ένα σύνολο δεδομένων. 

 Στη καρτέλα Visualize εμφανίζεται μία μήτρα διαγράμματος διασποράς, 

όπου μεμονωμένα διαγράμματα διασποράς μπορούν να επιλεχτούν και 

να μεγιστοποιηθούν και να αναλυθούν περαιτέρω με χρήση διαφόρων 

τελεστών επιλογής. 

 

Εισαγωγή δεδομένων 

Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν με τις παρακάτω μορφές [43]:  

 ARFF μορφή του Weka (.arff) 

 CSV μορφή (.csv) 

 C4.5 μορφή (.data) 

 Μορφή σειριοποιημένων στιγμιότυπων (.bsi) 

Η παραπάνω λίστα μπορεί να επεκταθεί προσθέτοντας συνήθεις μετατροπείς 

αρχείων στο πακέτο weka.core.converters. Δεδομένα μπορούν να διαβαστούν 

και από ένα URL ή από μία βάση δεδομένων SQL (με χρήση JDBC) [43].  

 

Κατασκευή ταξινομητών 

Οι ταξινομητές στο Weka είναι μοντέλα σχεδιασμένα να εκπαιδεύονται στη 

πρόβλεψη μεμονωμένου χαρακτηριστικού μιας κλάσης, που είναι και ο στόχος 

στη πρόβλεψη. Κάποιοι ταξινομητές μπορούν να εκπαιδευτούν στην ταξινόμηση 

κλάσεων κατηγοριακού τύπου. Άλλοι μόνο σε αριθμητικού τύπου (προβλήματα 

παλινδρόμησης). Άλλοι πάλι μπορούν και τα δυο. Από προεπιλογή, η κλάση 

θεωρείται να είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό γνώρισμα στα δεδομένα  [43]. 

Επίσης, οι τελευταίες βελτιώσεις στη θεωρία υπολογιστικής εκμάθησης, έχουν 

οδηγήσει σε μεθόδους που βελτιώνουν την απόδοση ή επεκτείνουν τις 

δυνατότητες των βασικών τεχνικών εκμάθησης. Αυτοί οι βελτιωτές ονομάζονται 

μετά-ταξινομητές (meta-classifiers) επειδή λειτουργούν με την έξοδο άλλων 

σχημάτων εκμάθησης [43]. 

Οι μετά-ταξινομητές περιλαμβάνουν [43]: 

 Bagging  

 Boosting 

 Stacking 

 Πηγαίο κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων 

 Σταθμισμένη τοπικά εκμάθηση 
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Συσταδοποίηση δεδομένων 

Το Weka περιέχει συσταδοποιητές για την εύρεση ομάδων με παρόμοια 

στιγμιότυπα σε ένα σύνολο δεδομένων. Οι μέθοδοι συσταδοποίησης δε ψάχνουν 

για κανόνες που προβλέπουν μια συγκεκριμένη κλάση, αλλά προσπαθούν να 

μοιράζουν τα δεδομένα σε φυσικά γκρουπ ή συστάδες. Το Weka περιλαμβάνει 

μια υλοποίηση του αλγόριθμου EM (expectation-maximization), που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μη-καθοδηγούμενη εκμάθηση. Ομοίως με τον αλγόριθμο του  

Naïve Bayes, κάνει την υπόθεση ότι όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι 

ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές [43].  

Σχήματα για την υλοποίηση τους είναι [43]: 

 Αλγόριθμος k-means 

 Αλγόριθμος EM 

 Αλγόριθμος Cobweb 

 Αλγόριθμος x-means 

 Αλγόριθμος farthest first 

 

Οι συστάδες μπορούν να οπτικοποιηθούν και να συγκριθούν με πραγματικές 

συστάδες, αν δίνονται.  

 

Εύρεση συσχετίσεων 

Το Weka περιέχει μια υλοποίηση του αλγορίθμου a priori για εκμάθηση κανόνων 

συσχέτισης. Αυτός δουλεύει μόνο με διακριτά δεδομένα. Μπορεί να αναγνωρίσει 

στατιστικές εξαρτήσεις ανάμεσα σε ομάδες γνωρισμάτων. Μπορεί επίσης να 

υπολογίσει όλους τους κανόνες που έχουν μια δοσμένη ελάχιστη υποστήριξη και 

να υπερβεί ένα δοσμένο διάστημα εμπιστοσύνης [43].  

 

Οπτικοποίηση δεδομένων 

Η οπτικοποίηση στην πράξη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Μπορεί να βοηθήσει 

στο προσδιορισμό του προβλήματος εκμάθησης. Το Weka μπορεί να 

οπτικοποιήσει μεμονωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (1-D) και ζευγάρια 

γνωρισμάτων (2-D). Οι πιο πολλές γραφικές εμφανίσεις στο Weka, για 

παράδειγμα ο Graph Visualizer ή ο Tree Visualizer, υποστηρίζουν την 

αποθήκευση των δεδομένων εξόδου σε αρχείο. Προς το παρόν, οι 

υποστηριζόμενες μορφές είναι Windows Bitmap, jpeg, png και eps (encapsulated 

Postscript) [43].  

 

2.4.1.2 Experimenter 

Το Weka Experiment Environment (περιβάλλον πειραμάτων) δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει, εκτελέσει, τροποποιήσει και αναλύσει 

πειράματα κατά ένα πιο εύκολο τρόπο από τη μεμονωμένη επεξεργασία 

σχημάτων. Το περιβάλλον πειραμάτων μπορεί να εκτελεστεί από τη γραμμή 

εντολών του Weka. Ενώ οι εντολές μπορούν να τυπωθούν απευθείας από τη 



Καταγραφή Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα για το χώρο του Data Mining 
Αβέλλα Ελένη 

67 

 

γραμμή εντολών, αυτή η τεχνική δεν είναι ιδιαίτερα βολική και τα πειράματα δεν 

είναι εύκολο να τροποποιηθούν [44]. 

Ο Experimenter είναι διαθέσιμος σε δύο μορφές, είτε με μία απλή διεπιφάνεια 

που παρέχει τη περισσότερη λειτουργικότητα που χρειάζεται για πειράματα, ή 

με μία διεπιφάνεια με πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες του Experimenter 

[44]. 

Και οι δυο επιλογές επιτρέπουν την εγκατάσταση βασικών πειραμάτων, που 

μπορούν να εκτελεστούν τοπικά σε μεμονωμένο μηχάνημα, ή απομακρυσμένων 

πειραμάτων, που διανέμονται μεταξύ αρκετών ξενιστών. Η διανομή των 

πειραμάτων μειώνει το χρόνο ολοκλήρωσης των πειραμάτων, αλλά από την 

άλλη, η εγκατάσταση παίρνει πιο πολύ χρόνο [44]. 

 

Προορισμός αποτελεσμάτων 

Εξ’ ορισμού, τα αρχεία ARFF είναι ο προορισμός των αποτελεσμάτων εξόδου. 

Αλλά δίνεται δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε [44]: 

 ARFF αρχείο 

 CSV αρχείο 

 JDBC βάση δεδομένων 

 

Το πλεονέκτημα των αρχείων ARFF και CSV είναι ότι δημιουργούνται χωρίς 

καθόλου πρόσθετες κλάσεις, εκτός αυτών του Weka. Το ελάττωμα είναι η 

έλλειψη ικανότητας ανάκτησης ενός πειράματος που διακόπηκε, π.χ. λόγω 

λάθους ή προσθήκης δεδομένων ή αλγορίθμων. Ειδικά με πειράματα που 

καταναλώνουν πολύ χρόνο, αυτό μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό. Γενικά το 

CSV είναι όμοιο με το ARFF, αλλά μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για να 

φορτωθεί σε εξωτερική εφαρμογή ανάπτυξης με λογιστικά φύλλα [44]. 

Το πλεονέκτημα της βάσης δεδομένων JDBC είναι η δυνατότητα ανάκτησης ενός 

διακοπτόμενου ή εκτεταμένου πειράματος. Αντί να ξαναεκτελέσουμε όλους τους 

συνδυασμούς αλγόριθμου/συνόλου δεδομένων, υπολογίζονται μόνο αυτοί που 

λείπουν [44]. 

 

Τύπος πειράματος 

Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στους δύο παρακάτω τύπους [44]: 

 Διασταύρωση (από προεπιλογή): εκτελεί στρωματοποιημένη 

διασταύρωση με το δοσμένο αριθμό στρωμάτων. 

 Ποσοστιαία διαίρεση σε Εκπαίδευση/Δοκιμή (τυχαιοποιημένα 

δεδομένα): χωρίζει ένα σύνολο δεδομένων σύμφωνα με ένα δοσμένο 

ποσοστό σε δεδομένα εκπαίδευσης και σε δεδομένα δοκιμών, αφού τα 

δεδομένα έχουν τυχαιοποιηθεί και στρωματοποιηθεί.  
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Σύνολα δεδομένων 

Μπορεί κανείς να προσθέσει αρχεία δεδομένων είτε με μία πλήρη διαδρομή είτε 

με μία αναφορική. Η τελευταία κάνει πολύ εύκολη την εκτέλεση πειραμάτων σε 

διαφορετικά μηχανήματα [44]. 

Τα αρχεία ARFF δεν είναι τα μόνα που μπορεί κανείς να φορτώσει, αλλά όλα τα 

αρχεία μπορούν να μετατραπούν με τους μετατροπείς πυρήνα του Weka. Οι 

ακόλουθες μορφές είναι προς το παρόν διαθέσιμες [44]: 

 ARFF (+ συμπιεσμένη) 

 C4.5 

 CSV 

 libsvm 

 bsi (δυαδικά σειριοποιημένα στιγμιότυπα)  

 XRFF (+ συμπιεσμένη) 

 

2.4.1.3 KnowledgeFlow 

Η διεπιφάνεια KnowledgeFlow παρέχει μια εναλλακτική γραφική διεπιφάνεια 

του Explorer για τους αλγόριθμους πυρήνα του Weka. Η KnowledgeFlow είναι 

ένα έργο σε εξέλιξη, οπότε κάποιες από τις λειτουργίες του Explorer δεν είναι 

ακόμα διαθέσιμες. Από την άλλη, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν 

στη διεπιφάνεια της KnowledgeFlow, αλλά όχι σε αυτή του Explorer [44]. 

Η KnowledgeFlow είναι μια διεπιφάνεια εμπνευσμένη από τη ροή δεδομένων. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει συστατικά του Weka από μία εργαλειοθήκη, να τα 

τοποθετήσει σε ένα καμβά διάταξης και να τα συνδέσει μεταξύ τους ώστε να 

σχηματίσει μια ροή γνώσης για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Προς 

το παρόν, όλοι οι ταξινομητές, φίλτρα, συσταδοποιητές, φορτωτές και 

αποθηκευτές του Weka είναι διαθέσιμοι στο περιβάλλον της KnowledgeFlow, 

μαζί με κάποια επιπλέον εργαλεία [44]. 

Το περιβάλλον KnowledgeFlow μπορεί να διαχειριστεί δεδομένα είτε 

επαυξητικά είτε σε δέσμες (ο Explorer χειρίζεται δεδομένα δέσμης μόνο). 

Φυσικά, η επαυξητική εκμάθηση από δεδομένα απαιτεί ένα ταξινομητή που να 

μπορεί να ενημερώνεται για τα στιγμιότυπα από τη βάση στιγμιότυπων [44]. 

 

Χαρακτηριστικά 

Το περιβάλλον KnowledgeFlow παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [44]: 

 Διαισθητικό στυλ διάταξης ροής δεδομένων 

 Επεξεργασία δεδομένων σε δέσμες ή επαυξητικά 

 Επεξεργασία πολλαπλών δεσμών ή παράλληλων ροών 

 Σύνδεση των φίλτρων μεταξύ τους 

 Εμφάνιση παραγόμενων από ταξινομητές μοντέλων για κάθε στρώμα σε 

μια διασταύρωση  

 Οπτικοποίηση απόδοσης επαυξητικών ταξινομητών κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας 
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 Δυνατότητα πρόσθετων για εύκολη προσθήκη νέων συστατικών στη 

διεπιφάνεια της KnowledgeFlow 

 

2.4.1.4 SimpleCLI 

Η απλή γραμμή εντολών παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις κλάσεις του Weka 

(ταξινομητές, φίλτρα, συσταδοποιητές κ.α.) Προσφέρει ένα απλό πλαίσιο του 

Weka με ξεχωριστή γραμμή εντολών και έξοδο [44]. 

Οι ακόλουθες εντολές είναι διαθέσιμες στην απλή γραμμή εντολών [44]: 

 java <classname> [<args>]  

επικαλείται μια κλάση java με τα δοσμένα ορίσματα (αν υπάρχουν) 

 break 

διακόπτει το τρέχων thread με φιλικό τρόπο, π.χ. ένα εν εξελίξει 

ταξινομητή 

 kill  

διακόπτει το τρέχω thread με μη-φιλικό τρόπο 

 cls 

καθαρίζει τη περιοχή εξόδου 

 capabilities <classname> [<args>] 

απαριθμεί τις δυνατότητες της συγκεκριμένης κλάσης 

 exit  

κλείνει τη γραμμή εντολών 

 help [<command>]  

παρέχει μια επισκόπηση των διαθέσιμων εντολών  

 

2.4.2 Screenshot του Weka 
Ο επιλογέας περιβάλλοντος του Weka (GUI Chooser) παρέχει ένα σημείο έναρξης 

για το άνοιγμα των κύριων διεπιφανειών και υποστηριζόμενων εργαλείων του 

Weka.  

 

 

Εικόνα 2.4.1: Επιλογέας περιβάλλοντος  
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Το κυρίως μενού του GUI Chooser αποτελείται από τέσσερα μενού: 

 Program: Βασικές λειτουργίες 

 Visualization: Τρόποι οπτικοποίησης δεδομένων με το Weka 

 Tools: Χρήσιμες εφαρμογές 

 Help : On-line βοήθεια 

 

Εικόνα 2.4.2: Μενού Program-Visualization-Tools-Help 

 

2.4.2.1 Explorer 

Επιλέγοντας το περιβάλλον του Explorer, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

Εικόνα 2.4.3: Αρχική οθόνη Explorer 
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Στη κορυφή του παραθύρου του Explorer, κάτω από τη μπάρα τίτλου, βρίσκεται 

μια σειρά από καρτέλες. Με την έναρξη του Explorer, μόνο η πρώτη είναι ενεργή, 

οι υπόλοιπες είναι γκριζαρισμένες. 

Οι καρτέλες είναι οι ακόλουθες έξι: 

1. Preprocess: Επιλογή και τροποποίηση των τρεχουσών δεδομένων. 

2. Classify: Σχήματα εκμάθησης για δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα 

δοκιμών που ταξινομούν τα δεδομένα ή εκτελούν παλινδρόμηση. 

3. Cluster: Παραγωγή συστάδων. 

4. Associate: Παραγωγή κανόνων συσχέτισης. 

5. Select attributes: Επιλογή των πιο κατάλληλων χαρακτηριστικών για τα 

δεδομένα.  

6. Visualize: Εμφάνιση διαδραστικού 2D διαγράμματος των δεδομένων. 

 

Εικόνα 2.4.4: Καρτέλες τομέα 

 

Το πλαίσιο κατάστασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου του 

Explorer. Εμφανίζει μηνύματα που δίνουν συνεχή ενημέρωση για το τι 

συμβαίνει. Για παράδειγμα, αν ο Explorer είναι απασχολημένος φορτώνοντας 

ένα αρχείο, το πλαίσιο κατάστασης θα το αναφέρει. 

Με το πάτημα του κουμπιού καταχώρησης εμφανίζεται ένα ξεχωριστό 

παράθυρο που περιέχει ένα κυλιόμενο πεδίου κειμένου. Κάθε γραμμή κειμένου 

εντυπώνεται με την ώρα που εισάχθηκε στο αρχείο καταχώρησης.  

Δεξιά του πλαισίου κατάστασης είναι το εικονίδιο κατάστασης. Όταν δεν 

εκτελούνται διαδικασίες, το πουλί κάθεται και κοιμάται. Ο αριθμός δίπλα από το 

σύμβολο × δείχνει τον αριθμό των διαδικασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα. 

Όταν το σύστημα είναι ανενεργό, ο αριθμός είναι μηδενικός, αλλά αυξάνεται όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των διαδικασιών. Όταν ξεκινάει μια διαδικασία, το πουλί 

σηκώνεται και αρχίζει να κινείται. Αν είναι όρθιο αλλά δε κινείται για αρκετή 

ώρα, τότε είναι άρρωστο: κάτι έχει πάει στραβά. Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει 

να γίνει επανεκκίνηση του Explorer.   

 

 

Εικόνα 2.4.5: Πλαίσιο κατάστασης (Status box), κουμπί καταχώρησης (Log 
button) και εικονίδιο κατάστασης (Status icon)  
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2.4.2.2 Experimenter 

Με την επιλογή του περιβάλλοντος πειραμάτων, εμφανίζεται η παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

Εικόνα 2.4.6: Αρχική οθόνη του Experimenter 

 

Στη κορυφή του παραθύρου, κάτω από τη μπάρα τίτλου, υπάρχει μια σειρά από 

καρτέλες: 

1. Setup: Έναρξη ενός πειράματος 

2. Run: Εκτέλεση τρέχοντος πειράματος 

3. Analyze: Ανάλυση αποτελεσμάτων τρέχοντος  πειράματος 

 

 

Εικόνα 2.4.7: Καρτέλες τομέα  
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2.4.2.3 KnowledgeFlow 

Η διεπιφάνεια του περιβάλλοντος KnowledgeFlow είναι η παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 2.4.8: Αρχική οθόνη του KnowledgeFlow 

 

Στη κορυφή του παραθύρου του KnowledgeFlow βρίσκονται οι παρακάτω 

καρτέλες: 

 Data Sources: όλοι οι τελεστές φόρτωσης αρχείων του Weka 

 Data Sinks: όλοι οι τελεστές αποθήκευσης αρχείων του Weka 

 Filters: όλα τα φίλτρα του Weka 

 Classifiers: όλοι οι ταξινομητές του Weka 

 Clusterers: όλοι οι τελεστές συσταδοποίησης του Weka 

 Associations: τελεστές για εφαρμογή κανόνων συσχέτισης 

 Evaluation: συστατικά για αξιολόγηση δεδομένων 

 Visualization: συστατικά για οπτικοποίηση δεδομένων 

 

 
Εικόνα 2.4.9: Καρτέλες τομέα 
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2.4.2.4 SimpleCLI 

Παρακάτω βλέπουμε τη γραμμή εντολών του Weka, που παρέχει πρόσβαση σε 

όλες τις κλάσεις του Weka. 

 

Εικόνα 2.4.10: Αρχική οθόνη της γραμμής εντολών 
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2.5 Rattle (έκδοση 2.15.1) 

Το Rattle είναι μία γραφική εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων που βασίζεται στη 

στατιστική γλώσσα R. Για τη χρήση του Rattle δεν απαιτείται κατανόηση της R 

[48]. 

Το Rattle είναι εύκολη στη χρήση, γρήγορο στην ανάπτυξη και επιτρέπει τη 

γρήγορη εργασία κατά τη φάση μοντελοποίησης ενός έργου εξόρυξης 

δεδομένων. Η R από την άλλη, παρέχει μια ισχυρή γλώσσα για διεξαγωγή 

εξόρυξης δεδομένων και όταν κρίνεται απαραίτητη η τελειοποίηση των έργων 

εξόρυξης δεδομένων, μπορούμε να περάσουμε από το Rattle στην R παίρνοντας 

τις υποκείμενες εντολές της Rattle και αναπτύσσοντας τες στη κονσόλα της R 

[48]. 

 

2.5.1 Ροή εργασίας στο Rattle 
Το Rattle βασίζεται σε μια εκτεταμένη συλλογή πακέτων R. Αυτό είναι μία 

απόδειξη της δύναμης της R. Παρέχει στατιστική ανάλυση εις βάθος, κάτι που 

είναι δύσκολο να βρεθεί αλλού. Κάποια από τα πακέτα αυτά είναι τα ada, arules, 

doBy, ellipse, fBasics, fpc, gplots, Hmisc,kernlab, mice, network, party, playwith, 

pmml, random Forest, reshape, rggobi, RGtk2, ROCR,RODBC, και rpart. Αυτά τα 

πακέτα είναι όλα διαθέσιμα από το δίκτυο της R (Comprehensive R Archive 

Network). Αν κάποιο πακέτο δεν έχει εγκατασταθεί και αναζητήσουμε στο 

Rattle κάποια λειτουργία που παρέχεται από το πακέτο αυτό, θα εμφανιστεί 

αμέσως ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει πιο πακέτο πρέπει να εγκατασταθεί 

[48]. 

Η συνήθης ροή εργασίας σε ένα έργο εξόρυξης δεδομένων στο Rattle είναι η 

παρακάτω [48]: 

1. Φόρτωση ενός συνόλου δεδομένων  

2. Επιλογή μεταβλητών και οντοτήτων για εξερεύνηση και εξόρυξη 

3. Δοκιμή κατανομής δεδομένων (μέσω οπτικοποιήσεων) 

4. Μετασχηματισμός δεδομένων σε σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και 

δοκιμών 

5. Κατασκευή μοντέλων 

6. Αξιολόγηση μοντέλων 

7. Έλεγχος αρχείου καταγραφής της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων 

2.5.1.1 Δεδομένα 

Το Rattle έχει τη δυνατότητα φόρτωσης δεδομένων από πολλές πηγές. Τα 

αρχεία που υποστηρίζονται είναι: .csv (αρχεία εξόδου από υπολογιστικά φύλλα), 

.txt (αρχεία εξόδου από λογιστικά φύλλα), .arff (συνήθης μορφή εξόδου εξόρυξης 

δεδομένων) και αρχεία από σύνδεση με τη βάση δεδομένων ODBC 

(επιτρέποντας έτσι τη πρόσβαση σε μια τεράστια συλλογή πηγών δεδομένων, 
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συμπεριλαμβανομένων των MS/Excel, MS/Access, SQL Server, Oracle, IBMDB2, 

Teradata, MySQL, και Postgress) [48]. 

Όσον αφορά την απόκτηση δεδομένων η R είναι πολύ ευέλικτη, οπότε μπορούν 

να φορτωθούν δεδομένα από σχεδόν οποιαδήποτε πηγή. Απαιτεί ωστόσο τη 

φόρτωση των δεδομένων πρώτα στην R και μετά τη φόρτωση τους στο Rattle 

ως σύνολο δεδομένων της R. Όλα τα είδη δεδομένων μπορούν να φορτωθούν 

άμεσα στην R [48]. 

Από τη στιγμή που ένα σύνολο δεδομένων έχει ταυτοποιηθεί, το όνομα του θα 

εμφανιστεί στη μπάρα τίτλου του παραθύρου του Rattle [48]. 

 

2.5.1.2 Εξερεύνηση των δεδομένων 

Μία βασική εργασία σε οποιοδήποτε σχέδιο εξόρυξης δεδομένων είναι η 

διερευνητική ανάλυση δεδομένων, δηλαδή η βασική κατανόηση ενός συνόλου 

δεδομένων. Η στατιστική, που είναι και το βασικό εργαλείο της, είναι 

απαραίτητη για την αβεβαιότητα. Επίσης παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας για τη 

κατανόηση των ευρημάτων που γίνονται από τον τομέα της εξόρυξης 

δεδομένων. Τα ευρήματα πρέπει να είναι στατιστικά ορθά και σημαντικά. Η 

αβεβαιότητα που συσχετίζεται με τη μοντελοποίηση πρέπει να είναι κατανοητή 

[48]. 

Πριν την έναρξη της εξόρυξης των δεδομένων, πρέπει να γίνει διερεύνηση της 

μορφής ή κατανομής τους. Μέσω αυτής της διερεύνησης, υπάρχει πιθανότητα 

εύρεσης προβλημάτων στα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τιμών που 

λείπουν, εσφαλμένα ή με θορύβους δεδομένα, αλλά και ασύμμετρη κατανομή. 

Όλα αυτά οδηγούν στην επιλογή των σωστών εργαλείων για τη προετοιμασία 

και μετασχηματισμό των δεδομένων για τη σωστή εξόρυξη τους [48]. 

Το Rattle παρέχει εργαλεία που κυμαίνονται από εξαγωγή κειμενικών 

περιλήψεων μέχρι ελκυστικές οπτικές γραφικές παρουσιάσεις περιλήψεων, 

εργαλεία για ανίχνευση συνδεδεμένων μεταβλητών και ένα σύνδεσμο για ένα 

πολύ εκλεπτυσμένο εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων, το GGobi [48]. 

 

2.5.1.3 Μετασχηματισμός των δεδομένων  

Απόδοση τιμών είναι η διαδικασία συμπλήρωσης των κενών (ή τιμών που 

λείπουν) στα δεδομένα. Συχνά, τα δεδομένα περιέχουν τιμές που λείπουν και 

αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε κάποιους αλγόριθμους 

μοντελοποίησης [48]. 

Υπάρχουν πολλές μορφές απόδοσης τιμών και συζητείται πάντα αν πρόκειται 

για καλή τακτική ή όχι. Εξάλλου, όλοι καταλήγουν στην εφεύρεση δεδομένων 

που να ταιριάζουν στις ανάγκες των εργαλείων που χρησιμοποιούν [48]. Η πιο 

απλή μέθοδος απόδοσης τιμών είναι η αντικατάσταση των τιμών μιας 

μεταβλητής που λείπουν με μία μοναδική τιμή. Αυτή μπορεί να είναι το 0 για 

αριθμητική μεταβλητή. Ή μπορεί να είναι ο μέσος ή διάμεσος (ανάλογα με τη 
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κατανομή των δεδομένων). Ή μπορεί και να γίνεται χρήση του μέσου όρου των k 

κοντινότερων γειτόνων, όπου οι γείτονες προσδιορίζονται κοιτώντας τις άλλες 

μεταβλητές [48]. 

 

2.5.1.4 Κατασκευή μοντέλων 

Αναφερόμαστε σε έναν αλγόριθμο κατασκευής μοντέλου ως κατασκευαστή 

μοντέλου. Το Rattle υποστηρίζει ένα σύνολο κατασκευαστικών μοντέλων, που 

περιλαμβάνει επαγωγή δέντρου απόφασης, ωθημένα δέντρα απόφασης, τυχαία 

δάση, μηχανές διανυσμάτων, λογιστική παλινδρόμηση, τον k-means και κανόνες 

συσχέτισης. Στην ουσία, οι κατασκευαστές μοντέλων διαφέρουν στον τρόπο 

παρουσίασης των μοντέλων που κατασκευάζουν (π.χ. της γνώσης που έχει 

ανακαλυφθεί) και στο πως ανακαλύπτουν (ή αναζητούν) το καλύτερο μοντέλο 

στη παρουσίαση αυτή [48]. 

Μπορούμε να σκεφτούμε την ανακαλυφθείσα γνώση, ή το μοντέλο, σαν 

προτάσεις σε μια γλώσσα. Είμαστε εξοικειωμένοι με το γεγονός ότι 

εκφραζόμαστε με χρήση προτάσεων στην ανθρώπινη γλώσσα (είτε πρόκειται 

για αγγλικά, γαλλικά ή κινέζικα). Και όπως ξέρουμε, υπάρχουν άπειρες 

προτάσεις που μπορούμε να κατασκευάσουμε  [48]. 

Η παραπάνω κατάσταση είναι παρόμοια για τις προτάσεις που κατασκευάζουμε 

χρησιμοποιώντας τους κατασκευαστές μοντέλων. Ο στόχος είναι η έκφραση του 

μοντέλου που θέλουμε να δημιουργήσουμε με τις καλύτερες προτάσεις από τη 

γλώσσα προγραμματισμού που έχει επιλεγεί [48]. 

 

2.5.1.5 Αξιολόγηση απόδοσης των μοντέλων 

Η αξιολόγηση της απόδοσης της κατασκευής μοντέλων είναι πολύ σημαντική. 

Πρέπει να γίνει μέτρηση του πως το κάθε μοντέλο αντιδράει σε σενάρια που δεν 

έχει ξανά συναντήσει. Επίσης, μια μέτρηση επιτρέπει την εξακρίβωση πάνω στο 

πόσο καλά λειτουργεί ένα μοντέλο σε σύγκριση με άλλα μοντέλα που θέλει 

κάποιος να κατασκευάσει, είτε με χρήση του ίδιου κατασκευαστή, είτε με χρήση 

κάποιου άλλου, τελείως διαφορετικού. Μια συνηθισμένη προσέγγιση είναι η 

μέτρηση του ποσοστού σφάλματος ως τον αναλογικό αριθμό περιπτώσεων που 

το μοντέλο ταξινομεί λανθασμένα (ή αντίστοιχα σωστά). Συνήθεις μέθοδοι για 

παρουσίαση και υπολογισμού του ποσοστού εμπειρικών σφαλμάτων είναι οι  

μήτρες σύγχυσης και η διασταύρωση. Οι προσεγγίσεις για τη μέτρηση της 

απόδοσης περιλαμβάνουν ανύψωση, την F-score, μέση ακρίβεια, 

ακρίβεια/ανάκληση. τετραγωνισμένο σφάλμα και διαγράμματα κινδύνου [48]. 

 

2.5.1.6 Καταγραφή διαδικασίας 

Μία γραφική διεπιφάνεια χρήστη δεν είναι πλήρης και ευέλικτη όπως μια 

πλήρης γλώσσα προγραμματισμού. Το Rattle είναι επαρκές για πολλούς που 

ασχολούνται με τον τομέα της εξόρυξης δεδομένων, παρέχοντας ένα βασικό 
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περιβάλλον για γρήγορη και συνεπή εξόρυξη δεδομένων, κερδίζοντας και από το 

εύρος της R. Αλλά ένας επαγγελματίας στο τομέα της εξόρυξης δεδομένων 

διαπιστώνει γρήγορα την ανάγκη υπέρβασης των αξιώσεων που είναι 

ενσωματωμένες στο Rattle. Το Rattle υποστηρίζει το παραπάνω μέσω της 

καρτέλας Log, δηλαδή καταγραφή των βημάτων που ακολουθούνται κατά τη 

διαδικασία εξόρυξης δεδομένων [49]. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μια καταγραφή των εντολών R που 

δημιουργούνται στο Rattle εκθέτονται μέσω της καρτέλας Log. Αυτό έχει σαν 

στόχο να είναι οι εντολές της R διαθέσιμες προς αντιγραφή στη κονσόλα της R 

έτσι ώστε στα σημεία που το Rattle παρέχει περιορισμένο αριθμό επιλογών να 

συντονίζονται επιπλέον επιλογές μέσω της κονσόλας της R. Στη καρτέλα Log 

καταγράφονται οι εντολές για να εκτελεστούν αργότερα, αλλά ταυτόχρονα είναι 

και εκπαιδευτική. Κατατοπιστικά σχόλια συμπεριλαμβάνονται για την 

περιγραφή των εμπλεκόμενων βημάτων [49]. 

Όλο το αρχείο καταγραφής μπορεί να εξαχθεί σε αρχείο script (με επέκταση 

αρχείου .R) και μετά να φορτωθεί στην R ή σε συντάκτη R σεναρίων (π.χ. τον 

Emacs/ESS, Tinn-R) για την επανάληψη των ακριβών βημάτων των διαδράσεων 

του Rattle. Μετά την εξαγωγή της καρτέλας Log σε αρχείο, με όνομα π.χ. 

mylog.R, μπορούμε να εκτελέσουμε το αρχείο σαν script στην R γράφοντας [49]: 

>>source("mylog.R") 

2.5.2 Οπτικοποίηση 
Το Rattle χρησιμοποιεί τη λεγόμενη συσκευή Cairo για την εμφάνιση 

διαγραμμάτων. Αν η συσκευή Cairo δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιο σύστημα, τότε 

το Rattle καταφεύγει στο προεπιλεγμένο παράθυρο για το συγκεκριμένο 

λειτουργικό σύστημα (για Linux x11 και για MS/Windows παράθυρο). Η 

συγκεκριμένη συσκευή έχει πολλά πλεονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι ότι 

μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα παράθυρα, όπως γίνεται με το Rattle, για τη 

παροχή ανεξάρτητης λειτουργικότητας διαφόρων λειτουργιών [48]. 

Τα γραφικά μπορούν να αποθηκευτούν σε μία από τις ακόλουθες μορφές: pdf, 

png (καλό για εικόνες διανύσματα και κείμενο) και jpg (καλό για πολύχρωμες 

εικόνες). Από προεπιλογή είναι επιλεγμένο να γίνεται αποθήκευση σε αρχείο pdf, 

με επέκταση αρχείο .pdf [48]. 

 

2.5.3 Screenshot του Rattle 
Για τη χρήση του Rattle, πρέπει πρώτα να γίνει εγκατάσταση του περιβάλλοντος 

τηςR. Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε το περιβάλλον εργασίας της R, όπου 

γράφουμε τις παρακάτω εντολές για να γίνει εγκατάσταση της R.  

>>install.packages(“rattle”) 

>>library(rattle) 
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>>rattle() 

Αφού έχουν εγκατασταθεί όλα τα απαραίτητα πακέτα, το Rattle είναι έτοιμο για 

χρήση. 

 

Εικόνα 2.5.1: Αρχική οθόνη της RGui  

 

Για να ανοίξουμε το Rattle, πρέπει κάθε φορά να γράφουμε τις εξής εντολές στην 

RGui: 

>>library(rattle) 

>>rattle() 

 

Εικόνα 2.5.2: Αρχική οθόνη της Rattle 
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Το κυρίως μενού του Rattle αποτελείται από: 

 Project menu: Μενού Έργο 

 Tools menu: Μενού Εργαλεία 

 Settings menu: Μενού Ρυθμίσεις 

 Help menu: Μενού Βοήθεια 

 

Εικόνα 2.5.3: Κυρίως μενού 

 

 

Εικόνα 2.5.4: Μενού Project-Tools-Settings-Help  

 

Στην εργαλειοθήκη βασικών λειτουργιών, κάτω από τα κυρίως μενού του Rattle, 

βρίσκουμε τα παρακάτω: 

 

Εικόνα 2.5.5: Εργαλειοθήκη βασικών λειτουργιών 

 

Η διεπιφάνεια χρήστη του Rattle βασίζεται σε μια αλληλουχία καρτελών. Για 

κάθε καρτέλα, από τη στιγμή που έχουν γίνει οι επιλογές ρυθμίσεων, χρειάζεται 

μόνο το πάτημα του κουμπιού Execute για να εκτελεστούν οι ενέργειες της. Η 

διαμόρφωση του μενού Help, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.5.4, μιμείται την 

αλληλουχία δομής των καρτελών.  

Η διαδικασία εξόρυξης των δεδομένων περνά από κάθε καρτέλα, από τα 

αριστερά στα δεξιά, εκτελώντας τις αντίστοιχες ενέργειες. Για κάθε καρτέλα, ο 

τρόπος λειτουργίας είναι η ρύθμιση των διαθέσιμων επιλογών σύμφωνα με τις 

επιθυμίες του χρήστη και τέλος το πάτημα του κουμπιού Execute για την 

εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών. 
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Εικόνα 2.5.6: Καρτέλες τομέα 

 

Η καρτέλα Data (δεδομένων) είναι το σημείο έναρξης του Rattle, και το σημείο 

που μπορεί κανείς να φορτώσει δεδομένα στο Rattle.  

 

 

Εικόνα 2.5.7: Καρτέλα Data 

 

Η διερευνητική ανάλυση δεδομένων είναι σημαντική για την κατανόηση των 

δεδομένων. Η καρτέλα Explore (διερεύνηση) παρέχει ένα μεγάλο αριθμό 

αριθμητικών και γραφικών εργαλείων για τη διερεύνηση των δεδομένων.  

 

 

Εικόνα 2.5.8: Καρτέλα Explore 
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Η καρτέλα Test (δοκιμών) δίνει πρόσβαση σε μια πλειάδα παραμετρικών και μη-

παραμετρικών στατιστικών κατανομών.   

 

Εικόνα 2.5.9: Καρτέλα Test 

 

Η καρτέλα Transform (μετασχηματισμών) παρέχει ένα μεγάλο αριθμό από τις 

συνήθεις επιλογές για μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων της 

ανακλιμάκωσης, μείωση ασυμμετρίας, συμπλήρωση τιμών που λείπουν, 

μετατροπή μεταβλητών αριθμητικού τύπου σε κατηγοριακού τύπου και το 

αντίστροφο, αντιμετώπιση ακραίων τιμών, και απομάκρυνση μεταβλητών ή 

παρατηρήσεων με τιμές που λείπουν.  

 

Εικόνα 2.5.10: Καρτέλα Transform 
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Η καρτέλα Cluster (συσταδοποίησης) παρέχει εργαλεία για συσταδοποίηση 

δεδομένων.  

 

Εικόνα 2.5.11: Καρτέλα Cluster 

 

Οι κανόνες συσχέτισης είναι από τους πιο κοινούς τύπους τεχνικών που 

χρησιμοποιεί ο τομέας της εξόρυξης δεδομένων. Το Rattle υποστηρίζει κανόνες 

συσχέτισης μέσω της καρτέλας Associate (συσχετίσεων).  

 

 

Εικόνα 2.5.12: Καρτέλα Associate 

 

Το Rattle υποστηρίζει μια πλειάδα κατασκευαστών μοντέλων που μπορούν να 

βρεθούν στη καρτέλα Model (μοντέλου) που φαίνεται στη πιο κάτω εικόνα.  
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Εικόνα 2.5.13: Καρτέλα Model 

 

Η καρτέλα Evaluate (αξιολόγησης) περιέχει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για 

αξιολόγηση της απόδοσης των μοντέλων και ανάπτυξη μοντέλου πάνω σε 

καινούργια σύνολα δεδομένων.  

 

 

Εικόνα 2.5.14: Καρτέλα Evaluate 

 

Στην εικόνα 2.5.15 βλέπουμε τη καρτέλα Log (καταγραφής), όπου και 

καταγράφονται όλα τα βήματα (και εντολές) που έχουν γίνει κατά τη 

διαδικασία εξόρυξης.   
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Εικόνα 2.5.15: Καρτέλα Log  
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2.6 Tanagra (έκδοση 1.4) 

Το Tanagra γράφτηκε από τον Ricco Rakotomalala με σκοπό να βοηθήσει στην 

εκπαίδευση και την έρευνα πάνω στην εξόρυξη δεδομένων. Η λειτουργία χρήσης 

του Tanagra βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στο Μοντέλο Διαγράμματος Ροής. 

Σύμφωνα με τον Rakotomalala, αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 

90 από τους δημιουργούς του SPAD, ένα λογισμικό ανάλυσης δεδομένων [50]. 

Αν και έχει ελλείψεις σε πιο προχωρημένες οπτικοποιήσεις, το Tanagra είναι 

ιδιαίτερα δυνατό στη στατιστική, παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία μονό-

παραγοντικών και πολύ-παραγοντικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών 

δοκιμών. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η λίστα τεχνικών επιλογής 

χαρακτηριστικών. Μαζί με μια συλλογή βασικών τεχνικών μηχανικής 

εκμάθησης, περιλαμβάνει ανάλυση αντιστοιχιών, ανάλυση βασικών συστατικών 

και μερικές μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων. Η παρουσίαση μοντέλων 

μηχανικής εκμάθησης είναι συνήθως μη-γραφική, αλλά περιλαμβάνει αρκετές 

στατιστικές μετρήσεις. Η διαφορά στις προσεγγίσεις απεικονίζεται καλύτερα 

από τον naive Bayesian ταξινομητή. Τα συστατικά ανάλυσης δεδομένων του 

Tanagra εκθέτουν τα αποτελέσματα τους σε μορφή HTML [16].  

 

2.6.1 Εισαγωγή δεδομένων 
Το Tanagra μπορεί να εισάγει αρχεία κειμένου με οριοθετημένο αριθμό κενών 

πεδίων. Κάθε εγγραφή ή συναλλαγή εμφανίζεται στη δικιά της γραμμή. Η 

πληροφορία σε κάθε εγγραφή ή συναλλαγή χωρίζεται με στηλοθέτες. Οι ετικέτες 

πεδίου εμφανίζονται οριοθετημένες με στηλοθέτες στη πρώτη γραμμή. Το 

δεκαδικό σημείο στίξης σε ένα αριθμό μπορεί να υποδηλώνεται είτε με “.” ή “,” 

αναλόγως το σύστημα. Οι κατηγοριακού τύπου ετικέτες δε πρέπει να έχουν κενά 

μεταξύ τους [16]. 

Παρόλο που το Tanagra δε μπορεί να διαβάσει ή να γράψει απευθείας σε άλλες 

πιο πολύπλοκες μορφές, υπάρχει ένα διαθέσιμο εργαλείο στο Tanagra για τη 

μετατροπή αρχείων ARFF. Δυστυχώς, το Tanagra δε μπορεί να διαβάσει 

απευθείας από άλλες μορφές ή να ενσωματώσει βάσεις δεδομένων ή αποθήκες 

δεδομένων. Αυτό είναι μια ατέλεια του Tanagra που δε συναντάται σε άλλες 

εφαρμογές [16].  

Η εισαγωγή δεδομένων στο Tanagra είναι μια σχετικά εύκολη λειτουργία και 

πραγματοποιείται κατά την έναρξη ενός έργου, εξαιτίας της χρήσης του 

μοντέλου διαγράμματος ροής. Ένα παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή 

δεδομένων επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει ένα αρχείο κειμένου από το τοπικό 

δίσκο και να το εισάγει [16]. 

Δυστυχώς, το Tanagra δε μπορεί να εισάγει πολλαπλές πηγές δεδομένων σε ένα 

έργο. Κάποιος μπορεί να θέλει να εισάγει σύνολα δεδομένων από πολλαπλές 

πηγές και να τα χρησιμοποιήσει μαζί σε μία ανάλυση εξόρυξης δεδομένων. Το 

Tanagra δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, επειδή κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τη φύση του 
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δέντρου του διαγράμματος ροής. Για τη διεξαγωγή ενεργειών σε ένα αμάλγαμα 

από όλα τα σύνολα δεδομένων, θα έπρεπε κάποιος πρώτα να τα ενώσει εκτός 

του Tanagra και μετά να τα εισάγει. Αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετά άβολο. 

Ωστόσο, από τη στιγμή που το Tanagra είναι ανοιχτού κώδικα, είναι δυνατή η 

προσθήκη επιπλέον εργαλείων για χειρισμό επιπρόσθετων συνόλων δεδομένων 

στο Tanagra που να μπορούν να συνενώσουν πολλαπλά σύνολα δεδομένων, 

παράγοντας ένα σύνολο δεδομένων που να μπορεί να εισαχθεί σαν ρίζα του 

δέντρου του διαγράμματος ροής. Αυτό όμως εξακολουθεί να μπορεί να γίνει 

παρακάτω στο δέντρο, έτσι, αν κάποιος θέλει να εργαστεί με διαφορετικά 

σύνολα δεδομένων σε ένα έργο, θα πρέπει να τα ενώσει όλα, να τα εισάγει και 

μετά να φιλτράρει τα επιθυμούμενα μέρη στους κόμβους του δέντρου του 

διαγράμματος ροής [16]. 

 

2.6.2 Εξαγωγή δεδομένων 
Η ικανότητα εξαγωγής δεδομένων του Tanagra συναντάται στον τομέα των 

συναρτήσεων οπτικοποίησης δεδομένων. Η εξαγωγή επιτρέπει την αποθήκευση 

των τρεχουσών δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν αργότερα, ή να 

χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν 

κάποιος διακριτοποιήσει μεταβλητές και θέλει να τις αποθηκεύσει στη νέα τους 

μορφή, ή αν κάποιος θέλει να αποθηκεύσει μόνο ορισμένες μεταβλητές ή 

δείγματα. Η συνάρτηση εξαγωγής ωστόσο, δε παρέχει ιδιαίτερη χρησιμότητα 

για εξαγωγή τύπων αρχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα 

εργαλεία εξόρυξης δεδομένων [16]. 

Αυτό γρήγορα λύθηκε με μια νέα μορφή αποθήκευσης δεδομένων: εφιστάται 

δυνατή η διατήρηση της ήδη κατασκευασμένης αλυσίδας ανάλυσης με τις 

συνδεδεμένες μεταβλητές. Έτσι, αφού έχει φορτωθεί το διάγραμμα, γίνεται 

επανεκκίνηση του με ένα πάτημα του ποντικιού. Μόνο η περιγραφή του 

διαγράμματος, δηλαδή το πρόγραμμα, αποθηκεύεται και όχι τα αποτελέσματα. 

Δύο μορφές αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με όμως διαφορετικές 

απαιτήσεις [16]: 

 *.bdm (Δυαδική περιγραφή μοντέλου διαγράμματος ροής): Τα 

δεδομένα που εισάγονται αποθηκεύονται σε αρχείο σε αυτή τη μορφή. Το 

αρχείο που προκύπτει μπορεί να επεξεργαστεί μόνο από το Tanagra. Το 

βασικό πλεονέκτημα είναι ότι αφού τα δεδομένα εισάγονται μόνο μία 

φορά, η φόρτωση του διαγράμματος στην επόμενη εκτέλεση είναι πολύ 

γρήγορη. Από την άλλη, το κύριο μειονέκτημα είναι ότι οι αναλύσεις που 

συνθέτουν το διάγραμμα καθορίζονται σίγουρα από αυτά τα εισαγόμενα 

δεδομένα. Έτσι, αν τα δεδομένα αλλάξουν, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 

και το διάγραμμα. Οπότε, χρησιμοποιείστε αυτή τη μορφή αν: τα 

δεδομένα δε πρόκειται να αλλάξουν ή ο χρόνος φόρτωσης είναι 

σημαντικός παράγοντας στο περιεχόμενο της δουλειά σας.   
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 *.tdm (Κειμενική περιγραφή του διαγράμματος ροής): Αυτή η 

μορφή, που βασίζεται στη μορφή αρχείου INI(initialization) των 

Windows, περιγράφει σε ένα αρχείο κειμένου την ανάλυση που συνθέτει 

το διάγραμμα. Οπότε, αυτό το αρχείο μπορεί να ανοιχτεί και να 

επεξεργαστεί σε οποιοδήποτε συντάκτη κειμένου. Υπάρχουν πολλά 

πλεονεκτήματα. Πρώτον, υπάρχει μόνο μια αναφορά στο αποθηκευμένο 

αρχείο, έτσι αν υπάρξει αλλαγή, η νέα εκτέλεση θα γίνει πάνω στα 

καινούργια δεδομένα και θα παράγει ανανεωμένα αποτελέσματα. 

Δεύτερον, το αρχείο σέβεται τον λεπτομερή όρο της INI μορφής, οπότε 

είναι δυνατός ο καθορισμός νέων διαγραμμάτων, χωρίς την έναρξη του 

Tanagra. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει το αρχείο tdm σαν κάποιο είδος 

σεναρίου, που περιγράφει ποιες λειτουργίες να εκτελέσει. Ωστόσο, από 

τη στιγμή που δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, δεν εφαρμόζονται έλεγχοι 

στη δομή. Μια πιθανή επέκταση θα μπορούσε να είναι η χρήση XML 

αρχείων για τη περιγραφή των διαγραμμάτων.  

 

2.6.3 Συσχέτιση δεδομένων 
Το Tanagra παρέχει τρεις δυνατότητες για εξόρυξη με χρήση κανόνων 

συσχέτισης, μία καθοδηγούμενης εκμάθησης κανόνων και δυο εκδόσεις του 

αλγόριθμου a priori. Ενώ οι κανόνες συσχέτισης παράγονται για κάποια σύνολα 

δεδομένων, δε μπορούν να παραχθούν για άλλα. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

υλοποίηση του a priori δεν επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων πάνω από 

κάποιο μέγεθος. Ο Rakotomalala παρέχει μία προειδοποίηση για αυτό στην on-

line τεκμηρίωση του Tanagra. Για πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, η εξόρυξη με 

κανόνες συσχέτισης είναι αναποτελεσματική στο Tanagra. Η δειγματοληψία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του μεγέθους του συνόλου δεδομένων, 

αν και αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα [16]. 

 

2.6.4 Συσταδοποίηση 
Το Tanagra συμπεριλαμβάνει κάποιους βασικούς αλγόριθμους συσταδοποίησης 

δεδομένων. Περιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι: κ-μέσων, αυτό-οργανώμενος 

χάρτης του Kohonen, Learning Vector Quantizers του Kohonen (LVQ), και ένα 

υβρίδιο του αλγόριθμου ιεραρχικής συσσωρευτικής συσταδοποίησης [16]. 

 

2.6.5 Κατηγοριοποίηση 
Οι βασικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης στο Tanagra περιλαμβάνουν τους: 

δυαδική λογιστική παλινδρόμηση, αλγόριθμο κ-κοντινότερου γείτονα, 

νευρωνικό δίκτυο εκπαιδευμένου με οπισθοδιάδοση, τον αλγόριθμο ID3 του 

Quinlan, γραμμική ανάλυση διακρίνουσας και τον ταξινομητή naıve Bayesian. 

Διαφορετικοί αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων 
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εισόδου (συνεχείς, διακριτούς ή και τους δυο). Σε κάποιες περιπτώσεις, 

εμφανίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της κατηγοριοποίησης [16].  

Υποστηρίζεται επίσης και μετά-καθοδηγούμενη εκμάθηση. Το Tanagra 

συμπεριλαμβάνει ταξινομητές για arcing, boosting, και bagging. Αυτοί οι 

αλγόριθμοι λειτουργούν σε ένα αλγόριθμο κατηγοριοποίησης και τον εκτελούν 

πολλές φορές, χειρίζονται τις παραμέτρους του αλγόριθμου ή τη βαρύτητα των 

δεδομένων εισόδου για την αύξηση της ακρίβειας του ταξινομητή [16].  

Στο Tanagra περιλαμβάνονται δυο αξιολογητές απόδοσης εκμάθησης. Ο πρώτος 

χωρίζει απλά ένα σύνολο δεδομένων σε δεδομένα εκπαίδευσης και σε δεδομένα 

δοκιμών, ενώ ο δεύτερος πραγματοποιεί διασταύρωση με τη χρήση 

στρωμάτων.Η αξιολόγηση συνήθως περιγράφεται από ακρίβεια, σφάλματα, 

πιστότητα και ποσοστά ματαίωσης. Επίσης, εμφανίζεται και μια μήτρα 

σύγχυσης, επιτρέποντας μια γρήγορη επιθεώρηση του πόσο καλά δουλεύει ένας 

ταξινομητής. Αυτά τα αντικείμενα αξιολόγησης τοποθετούνται κάτω από ένα 

αντικείμενο κατηγοριοποίησης σε ένα υπό-κόμβο. Είναι πιο λογικό να 

τοποθετείται ο εκτιμητής πριν το ταξινομητή, αφού χειρίζεται το σύνολο 

δεδομένων εισόδου και όχι αυτό της εξόδου. Ωστόσο, είναι λογικό η αξιολόγηση 

να έρχεται μετά, αφού πρέπει πρώτα να λάβει μέρος η διαδικασία και μετά η 

αξιολόγηση, άρα μάλλον πρόκειται για μικρό ελάττωμα του μοντέλου 

διαγράμματος ροής [16]. 

 

2.6.6 Οπτικοποίηση δεδομένων  
Το Tanagra παρέχει μια πληθώρα επιλογών για την οπτικοποίηση των 

δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να δει τα δεδομένα κατευθείαν σε ένα πίνακα. 

Επίσης, μπορούν να παραχθούν ποικίλα διαγράμματα διασποράς και 

γραφήματα, αλλά όχι με ιδιαίτερη ευκολία. Είναι όμως δύσκολο πολλές φορές να 

καταλάβει κανείς ποιες οπτικοποιήσεις εφαρμόζονται σε ένα δοσμένο σύνολο 

δεδομένων [50].  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο Tanagra οπτικοποιούνται κυρίως με ένα 

γράφο δυο διαστάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρώμα για τη 

διαφοροποίηση μεταξύ του χαρακτηριστικού γνωρίσματος μιας κλάσης ή ενός 

αποτελέσματος συσταδοποίησης ή κατηγοριοποίησης. Για δεδομένα με μεγάλη 

διαστατικότητα, μπορούν να επιλεχτούν δυο διαστάσεις προς προβολή. Είναι 

δύσκολο να  πει κανείς ενστικτωδώς ποια αποτελέσματα συσταδοποίησης ή 

κατηγοριοποίησης έχουν σημασία. Αυτό μπορεί να μην είναι χρήσιμο σε κάποιον 

που παίρνει αποφάσεις με περιορισμένη στατιστική γνώση ή για κάποιον που 

θέλει να πάρει μια γρήγορη εικόνα των δεδομένων [16]. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα και οι στατιστικές εμφανίζονται συχνά σε μορφή 

κειμένου. Η ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων απαιτεί γνώση των 

παραμέτρων, συντομογραφιών και συμβάσεων κάθε αλγόριθμου ανάλυσης. 

Πάλι, αυτό μπορεί να μην είναι χρήσιμο σε κάποιον που πρέπει να πάρει κάποιες 

αποφάσεις [16].  
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2.6.7 Screenshot του Tanagra 
Σε αυτή την ενότητα, δείχνουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της γραφικής 

διεπιφάνειας χρήστη του Tanagra. Η διεπιφάνεια αποτελείται από τρία μέρη: τη 

περιγραφή του διαγράμματος ροής, το σύνολο των κόμβων (τελεστές, 

συστατικά) στο κάτω μέρος του πλαισίου και τέλος την αναφορά με τα 

αποτελέσματα σε μορφή HTML.  

 

 
Εικόνα 2.6.1: Αρχική οθόνη του Tanagra 

 

Κάτω από τη μπάρα τίτλου, βλέπουμε τα κυρίως μενού. Δεν είναι όλα διαθέσιμα 

μέχρι το άνοιγμα νέου ή ήδη υπάρχοντος αρχείου.  

 

 
Εικόνα 2.6.2: Κυρίως μενού 

 

 
Εικόνα 2.6.3: Μενού File-Diagram-Component-Window  

Η πρόσβαση και ανάλυση της πηγής δεδομένων γίνεται κατά τον ορισμό ενός 

νέου διαγράμματος. Τα δεδομένα μπαίνουν στη μνήμη αφού έχουν 

κωδικοποιηθεί. Η ταχύτητα είναι ο στόχος στην εισαγωγή δεδομένων. Προς το 
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παρόν, μόνο αρχεία κειμένου με στηλοθέτες εισάγονται, είτε αυτά που 

προέρχονται από UNIX  ή DOS.  

 

 
Εικόνα 2.6.4: Παράθυρο νέου διαγράμματος 

 

Το διάγραμμα ροής αναπαριστά την αλληλουχία των λειτουργιών που 

εφαρμόζονται στα δεδομένα από ένα γράφο, όπου οι κόμβοι (ένας τελεστής, 

συστατικό κ.α.) συμβολίζουν την ανάλυση που εφαρμόζεται στα δεδομένα. Οι 

σύνδεσμοι μεταξύ των κόμβων δείχνουν τη ροή των επεξεργασμένων 

δεδομένων.  

 

 
Εικόνα 2.6.5: Παράθυρο διαγράμματος ροής 

 

Πολύ συχνά, οι τελεστές του Tanagra παράγουν έξοδο σε μορφή HTML. Οπότε 

είναι εύκολο να εξαχθούν τα δεδομένα σε Excel για περαιτέρω επεξεργασία. 

Γενικότερα, η έξοδος αποτελείται από δύο μέρη: τη περιγραφή των παραμέτρων 

ανάλυσης και τα αποτελέσματα. Η επιλογή της μορφής HTML έχει το 

πλεονέκτημα της εύκολης εξαγωγής αποτελεσμάτων.  
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Εικόνα 2.6.6: Παράθυρο εμφάνισης δεδομένων 

 

Στο κάτω πλαίσιο του παραθύρου περιέχονται οι τελεστές για την εξόρυξη 

δεδομένων (αλλιώς, εικονίδια, κόμβοι, συστατικά). Όλοι τους χρησιμοποιούν 

δεδομένα σαν είσοδο, πραγματοποιούν αναλύσεις και παράγουν αποτελέσματα. 

Παρόλα αυτά, μόνο λίγοι από αυτούς κάνουν προβλέψεις. Σε αυτή τη 

περίπτωση, μία ή περισσότερες μεταβλητές προστίθενται στα δεδομένα, που θα 

μεταδοθούν στον επόμενο τελεστή.  

Οι τελεστές είναι οργανωμένοι σε κατηγορίες. Κάποιοι από αυτούς είναι ευρέως 

αποδεκτοί (περιγραφή, δόμηση, επεξήγηση-πρόβλεψη, συσχέτιση), ενώ κάποιοι 

άλλοι όχι τόσο. Συγκεκριμένα, μπορούμε να βρούμε τα ακόλουθα βασικά 

συστατικά:  

 Οπτικοποίηση δεδομένων (Data visualization): Συστατικά 

οπτικοποίησης δεδομένων, περιορισμένα σε ενεργά παραδείγματα.  

 Στατιστική (Statistics): Τα συστατικά αυτά παράγουν μία στατιστική 

σύνοψη των δεδομένων.  

 Επιλογή στιγμιότυπων (Instance selection): Τα συστατικά αυτά 

μειώνουν το σύνολο των ενεργών παραδειγμάτων πριν μία ανάλυση. Τα 

παραδείγματα διαχωρίζονται σε ενεργά και μη ενεργά.  

 Επιλογή χαρακτηριστικών (Feature selection): Τα συστατικά αυτά 

τροποποιούν, αυτόματα ή όχι, τη κατάσταση των γνωρισμάτων. 

Μειώνουν γενικότερα τα χαρακτηριστικά των συνόλων εισόδου.  

 Κατασκευή χαρακτηριστικών (Feature construction): Τα συστατικά 

αυτά παράγουν νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αυτόματα ή όχι, από 

διαθέσιμα γνωρίσματα.  

 Παλινδρόμηση (Regression): Συστατικά που πραγματοποιούν ανάλυση 

παλινδρόμησης: προβλέπουν τιμές από ένα συνεχές ενδογενές γνώρισμα 

ή από ένα εξωγενές. 

 Παραγοντική ανάλυση (Factorial analysis): Τα συστατικά αυτά 

πραγματοποιούν παραγοντική ανάλυση. Παράγουν περιγραφή των 

παραδειγμάτων με μειωμένη διαστατικότητα.  
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 Συσταδοποίηση (Clustering): Τα συστατικά αυτά πραγματοποιούν 

συσταδοποίηση και παράγουν ομογενείς ομάδες βελτιστοποιώντας 

κάποια κριτήρια. Είναι γνωστά και ως μη-καθοδηγούμενες μέθοδοι.   

 Καθοδηγούμενη εκμάθηση (Spv learning): Συστατικά υλοποίησης 

καθοδηγούμενου αλγόριθμου. Πρέπει να ενσωματώνονται σε μετά-

καθοδηγούμενο συστατικό.  

 Μετά-καθοδηγούμενη εκμάθηση (Meta-spv learning): Τα συστατικά 

αυτά αφομοιώνουν αλγόριθμους καθοδηγούμενης εκμάθησης. Παράγουν 

ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του αλγόριθμου καθοδηγούμενης 

εκμάθησης και τους αναγκάζουν να συνεργαστούν. Τα συστατικά αυτά 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα συστατικά καθοδηγούμενης 

εκμάθησης.  

 Συσχέτιση (Association): Τελεστές για τη κατασκευή κανόνων 

συσχέτισης.  

 

 
Εικόνα 2.6.7: Παλέτα συστατικών  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3 Κατηγοριοποίηση (classification) 

3.1 Εισαγωγή  

Η κατηγοριοποίηση στην εξόρυξη δεδομένων είναι μία τεχνική που 

χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη συμμετοχής στιγμιότυπων δεδομένων σε 

κάποια ομάδα. Είναι η διαδικασία διαίρεσης ενός συνόλου δεδομένων σε 

αμοιβαία αποκλειόμενες ομάδες, τέτοιες ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να είναι όσο 

πιο κοντά γίνεται το ένα στο άλλο, και οι διαφορετικές ομάδες να είναι όσο πιο 

μακριά γίνεται η μία από την άλλη, όπου η απόσταση μετράται σε σχέση με 

συγκεκριμένες μεταβλητές που θέλουμε να προβλέψουμε. Για παράδειγμα, ένα 

κλασικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης είναι η διαίρεση μίας βάσης δεδομένων 

εταιρειών σε ομάδες που να είναι όσο πιο ομογενείς γίνεται σε σχέση με μια 

μεταβλητή πιστοληπτικής ικανότητας με τιμές “Καλή” ή “Κακή” [51] 

3.2 Τεχνικές κατηγοριοποίησης  

Οι τεχνικές κατηγοριοποίησης στην εξόρυξη δεδομένων είναι ικανές να 

επεξεργαστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Μπορούν να προβλέψουν 

ετικέτες κλάσεων κατηγοριακού τύπου και να ταξινομήσουν δεδομένα που 

βασίζονται σε σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και ετικέτες κλάσεων, άρα και να 

χρησιμοποιηθούν σε νεοαποκτηθέντα δεδομένα. Έτσι, μπορούν να περιγραφούν 

σαν ένα αναπόφευκτο κομμάτι της εξόρυξης δεδομένων που κερδίζει όλο και πιο 

πολύ δημοτικότητα. Οι βασικές τεχνικές κατηγοριοποίησης είναι οι εξής: δέντρα 

απόφασης, Bayesian δίκτυα, μηχανισμός k-κοντινότερου γείτονα και τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα [52]. 

3.2.1 Δέντρα απόφασης 
Τα δέντρα απόφασης είναι μια τεχνική κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιείται 

ευρέως. Μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ισχυρό και δημοφιλές εργαλείο για 

διαδικασίες κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης. Είναι ένας ταξινομητής που έχει 

παρόμοια μορφή με αυτή ενός δέντρου και έχει τα ακόλουθα δομικά συστατικά 

[52]: 

 Κόμβος ρίζα (Root node): ο πιο αριστερός κόμβος σε ένα δέντρο 

απόφασης. 

 Κόμβος απόφασης (Decision node): καθορίζει μία δοκιμή σε ένα 

μεμονωμένο χαρακτηριστικό  
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 Κόμβος φύλλο (Leaf node): υποδεικνύει τη τιμή του χαρακτηριστικού 

προορισμού 

 Ακμές (Edge): διαχωρισμός ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

 Κόμβος τέλους (End-point): ο πιο δεξιός κόμβος που αναπαριστά το 

τελικό αποτέλεσμα 

Κατασκευάζεται με χρήση της προσέγγισης του διαίρει και βασίλευε. Κάθε 

διαδρομή στο δέντρο απόφασης καθορίζει και ένα κανόνα απόφασης. Συνήθως, 

ακολουθεί μια άπληστη προσέγγιση, από την κορυφή στον πυθμένα. 

Αναδρομικά, από τον κόμβο ρίζα ως τον τελικό κόμβο για τον καθορισμό του 

τελικού αποτελέσματος και επομένως την αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων [52].  

Κάποια από τα πλεονεκτήματα του δέντρου αποφάσεων είναι ότι είναι 

υπολογιστικά φθηνό, εύκολο στη χρήση και απλό στην υλοποίηση. Επίσης, 

παρέχει αντικειμενική ανάλυση για την λήψη αποφάσεων, επιτρέπει ευελιξία και 

είναι αποτελεσματικό στη λήψη αποφάσεων. Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι 

όλη η διαδικασία βασίζεται στην ακρίβεια των δεδομένων εισόδου και απαιτεί 

ποιοτικά δεδομένα για τον καθορισμό της ακρίβειας του αποτελέσματος [52]. 

3.2.2 Bayesian Δίκτυα 

Το δίκτυο Bayesian λέγεται επίσης και δίκτυο πίστης. Είναι μια γραφική 

αναπαράσταση της κατανομής πιθανοτήτων. Ανήκει στην οικογένεια των 

πιθανοτικών γραφικών μοντέλων. Το Bayesian δίκτυο αποτελείται από δύο 

συστατικά.  Το πρώτο είναι ένας κατευθυνόμενος άκυκλος γράφος  του οποίου 

οι κόμβοι ονομάζονται τυχαίες μεταβλητές και οι  ακμές μεταξύ των κόμβων ή 

τυχαίων μεταβλητών αναπαριστούν τις πιθανοτικές εξαρτήσεις μεταξύ των 

αντίστοιχων τυχαίων μεταβλητών. Το δεύτερο συστατικό είναι ένα σύνολο 

παραμέτρων που περιγράφουν την υποθετική πιθανότητα κάθε μεταβλητής που 

έχει από τους γονείς της. Οι υποθετικές εξαρτήσεις στο γράφο υπολογίζονται 

από στατιστικές και υπολογιστικές μεθόδους. Άρα, τα δίκτυα αυτά συνδυάζουν 

τις ιδιότητες της επιστήμης των υπολογιστών και της στατιστικής [52]. 

3.2.3 Ταξινομητές k-Κοντινότερου γείτονα 
O μηχανισμός k-κοντινότερου γείτονα είναι ένας μηχανισμός που 

χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση άγνωστων σημείων δεδομένων σύμφωνα 

με τον κοντινότερο γείτονα του οποίου η τιμή είναι γνωστή. Ο k-κοντινότερος 

γείτονας βασικά δουλεύει με την υπόθεση ότι τα δεδομένα περιέχονται σε ένα 

χώρο χαρακτηριστικών. Ως εκ τούτου, όλα τα σημεία περιέχονται σε αυτόν. Για 

την εύρεση της απόστασης μεταξύ των σημείων χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια ή 

Hamming απόσταση σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο δεδομένων των 

κλάσεων δεδομένων [52].  
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Ο μηχανισμός του k-κοντινότερου γείτονα είναι εύκολος να υλοποιηθεί, πράγμα 

που κάνει τη διαδικασία υλοποίησης και αποσφαλμάτωσης γρηγορότερη. 

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εύκολη ανάλυση των γειτονικών σημείων. Ως 

εκ τούτου, το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι η εκπαίδευση 

δεδομένων μπορεί να γίνει με πιο γρήγορο τρόπο, απλό και εύκολο στη μάθηση. 

Μεγάλα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης μπορούν να προσδιοριστούν, πράγμα 

που τον κάνει ένα εύρωστο μηχανισμό. Αρκετές τεχνικές μείωσης θορύβου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του μηχανισμού ταξινόμησης 

[52]. 

Κάποια από τα μειονεκτήματα του είναι η εξαρτώμενη μνήμη, υπολογιστική 

περιπλοκότητα και η εξάρτηση του από τη k-τιμή. Επίσης, απαιτεί μεγάλο 

υπολογιστικό χρόνο και άρα είναι μια αργή τεχνική αφού όλες οι διαδικασίες 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης [52]. 

3.2.4 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο που βασίζεται σε 

βιολογικό νευρωνικό δίκτυο. Επίσης ονομάζεται και νευρωνικό δίκτυο. Περιέχει 

διασυνδεδεμένες ομάδες τεχνητών νευρώνων και επεξεργάζεται τη πληροφορία 

με μία συνδετική προσέγγιση. Το νευρωνικό δίκτυο είναι ένα προσαρμόσιμο 

σύστημα επειδή αλλάζει τη δομή του ανάλογα με τη ροή πληροφορίας κατά τη 

διάρκεια της φάσης εκμάθησης [52]. 

 

3.3 Παραδείγματα κατηγοριοποίησης  

Στην ενότητα αυτή, θα εφαρμόσουμε ταξινομητές στο αρχείο iris, με χρήση των 

Orange, RapidMiner, Weka και Tanagra. Το αρχείο iris περιέχει δεδομένα για 

τρεις τύπους του λουλουδιού iris και προσδιορίζεται από τέσσερα γνωρίσματα, 

μήκος και πλάτος φύλλου και μήκος και πλάτος πέταλου.  
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3.3.1 Orange 

Ταξινόμηση με δέντρο απόφασης 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα της Orange και επιλογή του widget File από την καρτέλα Data 

(εικόνα 3.3.1).  

 

Εικόνα 3.3.1: Βήμα 1ο, Εισαγωγή του widget File 

 

Βήμα 2ο: Διπλό κλικ στο widget File και επιλογή του αρχείου iris.tab, που 

προϋπάρχει στην Orange. Βλέπουμε ότι το αρχείο αναγνωρίζεται και δείχνει ότι 

περιέχει 150 παραδείγματα με 4 χαρακτηριστικά γνωρίσματα (εικόνα 3.3.2).  

 

Εικόνα 3.3.2: Βήμα 2ο, Εισαγωγή αρχείου iris.tab 

 

Βήμα 3ο: Εισαγωγή του widget Data Table από την καρτέλα Data και των widget 

Distributions, Attribute Statistics και Scatterplot της καρτέλας Visualize (εικόνα 

3.3.3).  
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Εικόνα 3.3.3: Βήμα 3ο, Εισαγωγή των widget Data Table, Distributions, Attribute 
Statistics και Scatterplot 

 

Βήμα 4ο: Ένωση της εξόδου του widget File με την είσοδο των υπόλοιπων 

widget (εικόνα 3.3.4). 

 

Εικόνα 3.3.4: Βήμα 4ο, Ένωση των widget 
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Βήμα 5ο: Εξερεύνηση των widget που είναι στον καμβά για να δούμε πως 

μοιάζουν τα δεδομένα μας.  

 Ανοίγοντας το widget Data Table βλέπουμε ότι η Orange έχει σχεδιάσει 

χρωματιστές γραμμές για την αναπαράσταση της κλάσης των 

παραδειγμάτων, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση τον τύπο του φυτού 

(εικόνα 3.3.5).  

 Στο widget Distributions βλέπουμε ένα ραβδόγραμμα με τις μεταβλητές 

(τύπος φυτών) και τα γνωρίσματα τους (μήκος και πλάτος φύλλου και 

πέταλου). Μπορούμε να επιλέξουμε όποιο γνώρισμα θέλουμε για μία ή 

περισσότερες μεταβλητές και αυτό να εμφανιστεί στην οθόνη (εικόνα 

3.3.6).  

 Ανοίγουμε το widget Attribute Statistics. Στο αριστερό μέρος που 

εμφανίζεται η λίστα με τα γνωρίσματα, βλέπουμε ότι μπροστά από κάθε 

γνώρισμα υπάρχει είτε το γράμμα C ή D. Είναι αντίστοιχα για συνεχείς 

και διακριτές τιμές. Επίσης, επιλέγοντας κάποιο γνώρισμα, ας πούμε το 

μήκος φύλλου, εμφανίζεται η εικόνα 3.3.7, με κάποιες στατιστικές 

πληροφορίες για το πώς είναι η κατανομή των τιμών. Επιλέγοντας τη 

κλάση iris εμφανίζεται η εικόνα 3.3.8, όπου παρατηρούμε ότι τα 

δεδομένα είναι εξίσου κατανεμημένα σε κάθε μία από τις τρεις κλάσεις.  

 Στο widget Scatterplot μπορούμε να δούμε το διάγραμμα διασποράς για 

όποιες μεταβλητές επιλέξουμε. Εδώ επιλέγουμε μήκος και πλάτος 

πετάλου. Εμφανίζεται η εικόνα 3.3.9 που δείχνει ότι το είδος iris setosa 

είναι γραμμικά ξεχωριστό από τα άλλα δύο.  

 

Εικόνα 3.3.5: Βήμα 5ο, Πίνακας αναπαράστασης κλάσης 
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Εικόνα 3.3.6: Βήμα 5ο, Ραβδόγραμμα μεταβλητών 

 

 

Εικόνα 3.3.7: Βήμα 5ο, Κατανομή δεδομένων για το γνώρισμα sepal length 
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Εικόνα 3.3.8: Βήμα 5ο, Κατανομή δεδομένων για την κλάση iris 

 

Εικόνα 3.3.9: Βήμα 5ο, Διάγραμμα διασποράς για τα δεδομένα της κλάσης Iris 

 

Βήμα 6ο: Κατασκευή δέντρου απόφασης: εισαγωγή του widget Classification 

Tree από την καρτέλα Classification και σύνδεση του με το widget Scatterplot 

(εικόνα 3.3.10) 
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Εικόνα 3.3.10: Βήμα 6ο, Εισαγωγή του widget Classification Tree 

Βήμα 7ο: Εισαγωγή του widget Classification Tree Graph από την καρτέλα 

Classification και σύνδεση του με το widget Classification Tree (εικόνα 3.3.11). 

Ανοίγουμε παράλληλα το widget Scatterplot και το widget Classification Tree 

Graph. Σχεδιάζουμε στο πρώτο ένα τετράγωνο στη περιοχή όπου τα δεδομένα 

επικαλύπτονται και αμέσως εμφανίζεται στο widget Classification Tree Graph το 

δέντρο της εικόνας 3.3.12, μόνο για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Κάθε φορά που 

σχεδιάζουμε διαφορετικό τετράγωνο, εμφανίζεται και άλλο, ανανεωμένο 

δέντρο.  

 

Εικόνα 3.3.11: Βήμα 7ο, Εισαγωγή του widget Classification Tree Graph 
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Εικόνα 3.3.12: Βήμα 7ο, Δέντρο Απόφασης 
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3.3.2 RapidMiner 

Ταξινόμηση με δέντρο απόφασης 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του RapidMiner και επιλογή δημιουργίας νέου έργου. Επιλογή 

από το Repository view του αρχείου iris και εισαγωγή του στη προβολή 

σχεδίασης (εικόνα 3.3.13). 

 

Εικόνα 3.3.13: Βήμα 1ο, Εισαγωγή τελεστή Δεδομένων 

Βήμα 2ο: Τρέχουμε τη διαδικασία και στο Results prospective εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα, δηλαδή τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο iris (εικόνα 

3.3.14). 

 

Εικόνα 3.3.14: Βήμα 2ο, Δεδομένα αρχείου iris 
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Βήμα 3ο: Τώρα, θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Από την Operators view, 

επιλέγουμε Evaluation → Validation → Split Validation. Δηλαδή, θα διαμερίσουμε 

τα δεδομένα σε δεδομένα εκπαίδευσης και δεδομένα δοκιμών. Εμφανίζονται οι 

δύο παρακάτω οθόνες. Στην εικόνα 3.3.15 βλέπουμε την εισαγωγή του τελεστή 

Validation και στην εικόνα 3.3.16 τη διαμέριση των δεδομένων σε δύο μέρη.  

 

Εικόνα 3.3.15: Βήμα 3ο, Εισαγωγή τελεστή Validation 

 

Εικόνα 3.3.16: Βήμα 3ο, Spit Validation 

Βήμα 4ο: Εισαγωγή του decision tree ως εξής: Από το Operators view → 

Modeling → Classification and Regression → Tree Induction → Decision Tree. Το 

εισάγουμε στο πλαίσιο εκπαίδευσης αλγόριθμου (training learner) (εικόνα 

3.3.17). 
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Εικόνα 3.3.17: Βήμα 4ο, Εισαγωγή τελεστή Decision Tree 

Βήμα 5ο: Εφαρμογή μοντέλου ως εξής: Από το Operators view → Modeling → 

Model Application → Apply to Model. Το εισάγουμε στο πλαίσιο δοκιμών 

(Testing) (Εικόνα 3.3.18).  

 

Εικόνα 3.3.18: Βήμα 5ο, Εισαγωγή τελεστή Apply Model 

Βήμα 6ο: Αξιολόγηση της απόδοσης του αλγορίθμου ως εξής: Από το Operators 

view → Evaluation → Performance Measurement → Performance. Εισαγωγή στο 

πλαίσιο του Testing (εικόνα 3.3.19).  
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Εικόνα 3.3.19: Βήμα 6ο, Εισαγωγή τελεστή Performance 

Βήμα 7ο: Συνδέουμε το μοντέλο και την απόδοση στην έξοδο και τρέχουμε τη 

διαδικασία (εικόνα 3.3.20). Στη προβολή αποτελεσμάτων βλέπουμε σε μορφή 

πίνακα τα αποτελέσματα εξόδου (εικόνα 3.3.21) και το δέντρο απόφασης 

(εικόνα 3.3.22), από όπου μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα 

δεδομένα μας.  

 

Εικόνα 3.3.20: Βήμα 7ο, Σύνδεση της διαδικασίας με την έξοδο 
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Εικόνα 3.3.21: Βήμα 7ο, Πίνακας αποτελεσμάτων εξόδου 

 

Εικόνα 3.3.22: Βήμα 7ο, Δέντρο απόφασης 
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3.3.3 Weka 

Ταξινόμηση με νευρωνικό δίκτυο 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του Weka Explorer και εισαγωγή του αρχείου iris.arff (εικόνα 

3.3.23). Αν πατήσουμε στο κουμπί Visualize All, εμφανίζεται η εικόνα 3.3.24, που 

περιέχει ιστογράμματα από τα τέσσερα γνωρίσματα της κλάσης iris και το 

ιστόγραμμα της ίδιας της κλάσης.  

 

Εικόνα 3.3.23: Βήμα 1ο: Εισαγωγή του αρχείου iris.arff 

 

 

Εικόνα 3.3.24: Βήμα 1ο: Ιστογράμματα γνωρισμάτων και κλάσης 
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Βήμα 2ο: Εισαγωγή φίλτρου διακριτοποίησης στα δεδομένα ως εξής: Καρτέλα 

Preprocess → Choose filter → filter → unsupervised → attribute → Discretize και 

ρύθμιση της παραμέτρου useEqualFrequency του φίλτρου Discretize σε true. 

Εφαρμογή φίλτρου με το πάτημα του κουμπιού Apply (εικόνα 3.3.25).  

 

Εικόνα 3.3.25: Βήμα 2ο, Εφαρμογή φίλτρου Discretize.  

Βήμα 3ο: Εφαρμογή αλγόριθμου MultilayerPerceptron ως εξής: Στην καρτέλα 

Classify →  Choose classifier → classifier →  function→ MultilayerPerceptron και 

ρύθμιση της παραμέτρου GUI του ταξινομητή MultilayerPerceptron σε true 

(εικόνα 3.3.26). Με το πάτημα του κουμπιού start, εμφανίζεται το νευρωνικό 

δίκτυο για τα δεδομένα του αρχείου iris (εικόνα 3.3.27) και ο πίνακας με τα 

αποτελέσματα εξόδου μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου ταξινόμησης (εικόνα 

3.3.28).  

 

Εικόνα 3.3.26: Βήμα 3ο, Επιλογή ταξινομητή Multilayer Perceptron 
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Εικόνα 3.3. 27: Βήμα 3ο, Νευρωνικό δίκτυο για το αρχείο iris 

 

 

 

Εικόνα 3.3. 28: Βήμα 3ο, Πίνακας αποτελεσμάτων  
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3.3.4 Tanagra 

Ταξινόμηση με Naïve Bayes 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του Tanagra και εισαγωγή του αρχείου iris.txt (εικόνα 3.3.29).   

 

Εικόνα 3.3.29: Βήμα 1ο, Εισαγωγή αρχείου iris.txt 

Βήμα 2ο: Καθορισμός κατάστασης των γνωρισμάτων προς ανάλυση: Επιλογή 

του συστατικού Define Status από την καρτέλα Feature Selection και 

τοποθέτηση του κάτω από τον κόμβο Dataset στο παράθυρο του Διαγράμματος 

ροής (εικόνα 3.3.30). Ρύθμιση των παραμέτρων του συστατικού Define Status 

(εικόνα 3.3.31): στην καρτέλα Input επιλέγουμε όλα τα συνεχή γνωρίσματα και 

τα μεταφέρουμε στη δεξιά πλευρά, ενώ στην καρτέλα Target, επιλέγουμε το 

γνώρισμα type και το μεταφέρουμε στη δεξιά πλευρά.   

 

Εικόνα 3.3.30: Βήμα 2ο, Εισαγωγή συστατικού Define Status 
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Εικόνα 3.3.31: Βήμα 2ο, Ρύθμιση παραμέτρων συστατικού Define Status 

 

Βήμα 3ο: Εισαγωγή συστατικού MDLPC από την καρτέλα Feature Construction 

για διακριτοποίηση των δεδομένων (εικόνα 3.3.32) 

 

Εικόνα 3.3.32: Βήμα 3ο, Εισαγωγή συστατικού MDLPC 

 

Βήμα 4ο: Εισαγωγή συστατικού Define Status (εικόνα 3.3.33) και ρύθμιση των 

παραμέτρων του (εικόνα 3.3.34): στην καρτέλα Input επιλέγουμε τα καινούργια, 

διακριτοποιημένα γνωρίσματα και τα μεταφέρουμε στη δεξιά πλευρά, ενώ στην 

καρτέλα Target, επιλέγουμε το γνώρισμα type και το μεταφέρουμε στη δεξιά 

πλευρά.   
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Εικόνα 3.3.33: Βήμα 4ο, Εισαγωγή συστατικού Define Status 

 

Εικόνα 3.3.34: Βήμα 4ο, Ρύθμιση παραμέτρων του Define Status 

Βήμα 5ο: Εισαγωγή αλγόριθμου Naïve Bayes: Από την καρτέλα meta-

spvlearning, εισάγουμε το συστατικό Supervised learning στο διάγραμμα ροής 

και μετά το συστατικό Naïve Bayes από την καρτέλα spv learning (εικόνα 

3.3.35). Στην εικόνα 3.3.36 βλέπουμε τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του 

Naïve Bayes. 
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Εικόνα 3.3.35: Βήμα 5ο, Εισαγωγή συστατικού Naïve Bayes 

 

Εικόνα 3.3.36: Βήμα 5ο, Πίνακας αποτελεσμάτων Naïve Bayes 

 

Βήμα 6ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων με διασταύρωση: από την καρτέλα spv 

learning assessment, εισάγουμε το συστατικό cross validation (εικόνα 3.3.37) 

και εκτελώντας το, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης της μεθόδου 

Naïve Bayes (εικόνα 3.3.38).  
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Εικόνα 3.3.37: Βήμα 6ο, Εισαγωγή συστατικού Cross-validation 

 

Εικόνα 3.3.38: Βήμα 6ο, Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Naïve Bayes 
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3.3.5 Συμπεράσματα 

Η Orange είναι αρκετά εύκολη στη χρήση, με κατανοητή γραφική διεπιφάνεια 

χρήστη. Περιέχει πολλά συστατικά αλγορίθμων για κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων, δίνοντας έτσι την επιλογή στο χρήστη να διαλέξει αυτόν της 

αρεσκείας του. Εδώ, χρησιμοποιήσαμε το συστατικό για κατηγοριοποίηση με 

δέντρο απόφασης. Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα, 

διαλέγοντας από κάποιο έτοιμο σύνολο δεδομένων, όπως και έγινε, ή 

εισάγοντας κάποιο άλλο. Επίσης, υπάρχουν πολλοί τρόποι παρουσίασης των 

δεδομένων και αποτελεσμάτων. Εδώ, επιλέχτηκε η οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων κατηγοριοποίησης με ένα γράφο δέντρου απόφασης, όπου 

μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το σύνολο δεδομένων Iris. 

Τέλος, παρέχει on-line τεκμηρίωση, που περιλαμβάνει  παραδείγματα και σχόλια 

με αποτέλεσμα να βοηθά πολύ στη κατανόηση λειτουργίας του λογισμικού.  

Το RapidMiner προσφέρει μία απλή διεπιφάνεια χρήστη, όπου όλοι οι τελεστές 

εμφανίζονται σε κατηγορίες στο παράθυρο προβολής τελεστών. Η εισαγωγή 

δεδομένων γίνεται απλά και γρήγορα, είτε με την εισαγωγή τελεστή ανάγνωσης 

αρχείου, είτε με την εισαγωγή τελεστή παραγωγής νέων δεδομένων.  Δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλούς τελεστές κατηγοριοποίησης των 

δεδομένων και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων. Στο παράθυρο της κυρίως 

διαδικασίας, μπορούμε να εισάγουμε τους τελεστές που θέλουμε και να 

δημιουργήσουμε το επιθυμητό μοντέλο. Η παραμετροποίηση των αλγορίθμων 

γίνεται επίσης πολύ εύκολα, αφού υπάρχει ενσωματωμένο παράθυρο στη 

διεπιφάνεια χρήστη όπου εμφανίζονται οι παράμετροι του κάθε τελεστή, έτσι 

ώστε να μπορεί ο χρήστης να προβεί στη ρύθμιση τους ανά πάσα στιγμή. Τα 

αποτελέσματα αλλά και τα ίδια τα δεδομένα εμφανίζονται στη προβολή 

αποτελεσμάτων του RapidMiner, όπου δίνονται πολλές επιλογές σχετικά με τον 

τρόπο εμφάνισης και προβολής τους. Τέλος, παρέχεται on-line τεκμηρίωση και 

παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του RapidMiner και των 

λειτουργιών του.  

Η ροή εργασίας στο Weka βασίζεται σε μία αλληλουχία καρτελών. Είναι σχετικά 

εύκολο στη χρήση και μπορεί κανείς να βρει αρκετό υλικό στο διαδίκτυο για την 

καλύτερη κατανόηση της διεπιφάνειας χρήστη του, παρόλο που η γραφική 

διεπιφάνεια του δεν είναι ιδιαίτερα φιλική στο χρήστη. Η εισαγωγή των 

δεδομένων γίνεται στην καρτέλα Data. Είναι απλό και απαραίτητη προϋπόθεση 

για να ενεργοποιηθεί η καρτέλα Classify. Η επιλογή τεχνικής κατηγοριοποίησης 

των δεδομένων γίνεται από την καρτέλα Classify και η παραμετροποίηση των 

ιδιοτήτων του αλγόριθμου γίνεται με ένα απλό κλικ. Για την προβολή των 

αποτελεσμάτων πρέπει να προβούμε στην καρτέλα Visualize όπου και 

επιλέγουμε με ποιον τρόπο θέλουμε να εμφανιστούν τα δεδομένα.  
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 Στο Tanagra η διαδικασία κατηγοριοποίησης ενός συνόλου δεδομένων είναι 

εξίσου εύκολη. Σε αυτό βοηθάει η απλή διεπιφάνεια χρήστη. Στο παράθυρο 

διαγράμματος ροής, ο χρήστης τοποθετεί τα συστατικά που θέλει, επιλέγοντας 

τα από την παλέτα συστατικών στο κάτω μέρος του παραθύρου. Τα δεδομένα 

και αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο προβολής. Δηλαδή, στην ουσία, 

η διεπιφάνεια χρήστη είναι χωρισμένη σε τρία κομμάτια. Στην επίσημη 

ιστοσελίδα του λογισμικού, μπορεί κανείς να βρει αρκετό υλικό για την 

επεξήγηση λειτουργίας του Tanagra, αλλά και το πώς μπορεί κανείς να τρέξει τα 

δικά του παραδείγματα. Επίσης, στο διαδίκτυο υπάρχει άφθονο υλικό 

παραδειγμάτων κατηγοριοποίησης δεδομένων με το Tanagra και επεξηγήσεων 

των συστατικών του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4  Συσταδοποίηση (clustering) 

4.1 Εισαγωγή  

Συσταδοποίηση είναι η διαδικασία διαίρεσης ενός συνόλου δεδομένων σε 

αμοιβαία αποκλειόμενες ομάδες, τέτοιες ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να είναι όσο 

κοντά γίνεται το ένα με το άλλο, ενώ οι διαφορετικές ομάδες να είναι όσο το 

δυνατόν πιο μακριά η μία από την άλλη, όπου η απόσταση μετράται σε σχέση με 

όλες τις διαθέσιμες μεταβλητές [51]. Με την αναπαράσταση των δεδομένων με 

λιγότερες συστάδες σίγουρα χάνονται ορισμένες μικρολεπτομέρειες, αλλά 

επιτυγχάνεται απλοποίηση (μία συστάδα είναι μια ταξινομημένη λίστα 

αντικειμένων, τα αντικείμενα της οποίας έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 

Τα αντικείμενα ανήκουν σε ένα διάστημα [a,b])[53].  

Από τη πλευρά της μηχανικής εκμάθησης, οι συστάδες αντιστοιχούν σε 

κρυμμένα μοτίβα, η αναζήτηση συστάδας ανήκει στις τεχνικές μη-

καθοδηγούμενης εκμάθησης και το σύστημα που προκύπτει αναπαριστά ένα 

σχήμα δεδομένων. Από τη πρακτική πλευρά, η συσταδοποίηση παίζει σημαντικό 

ρόλο σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων, όπως διερεύνηση επιστημονικών 

δεδομένων, ανάκτηση πληροφορίας και εξόρυξη κειμένου, εφαρμογές χωρικών 

βάσεων δεδομένων, Web ανάλυση, CRM, μάρκετινγκ, ιατρική διάγνωση, 

υπολογιστική βιολογία και πολλά άλλα [53]. 

4.2 Τεχνικές συσταδοποίησης 

Πολλές διαφορετικές τεχνικές έχουν εμφανιστεί για την ανακάλυψη συνεκτικών 

ομάδων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Στις επόμενες υπό-ενότητες 

παρουσιάζονται οι κλασικές τεχνικές συσταδοποίησης, αλλά και κάποιες πιο 

ειδικευμένες [54]. 

 

4.2.1 Τμηματική συσταδοποίηση (Partitional Clustering) 
Δοσμένου ενός συνόλου δεδομένων n αντικειμένων, ο αλγόριθμος τμηματικής 

συσταδοποίησης κατασκευάζει k τμήματα των δεδομένων, όπου κάθε συστάδα 

βελτιστοποιεί ένα κριτήριο συσταδοποίησης, όπως η ελαχιστοποίηση του 

αθροίσματος των τετραγώνων των αποστάσεων από το μέσο για κάθε συστάδα 

[54].  

Ένα από τα θέματα με τέτοιους αλγόριθμους είναι η υψηλή τους 

πολυπλοκότητα, αφού μερικοί από αυτούς εξαντλητικά απαριθμούν όλες τις 
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πιθανές ομαδοποιήσεις και προσπαθούν να βρουν τη παγκόσμια βέλτιστη. 

Ακόμα και για μικρό αριθμό αντικειμένων, ο αριθμός των διαμερίσεων είναι 

τεράστιος. Για αυτό, οι κοινές λύσεις ξεκινούν με μια αρχική, συνήθως τυχαία 

διαίρεση και συνεχίζουν με την εξευγένιση της. Μία καλύτερη πρακτική θα ήταν 

η εκτέλεση του αλγόριθμου τμηματοποίησης για διαφορετικά σύνολα k αρχικών 

σημείων και διερεύνηση για το αν όλες οι λύσεις οδηγούν στην ίδια τελική 

διαμέριση [54]. 

Οι αλγόριθμοι τμηματικής συσταδοποίησης προσπαθούν να βελτιώσουν τοπικά 

ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Πρώτα, υπολογίζουν τις τιμές ομοιότητας ή 

απόστασης, διατάσσουν τα αποτελέσματα και επιλέγουν αυτό που 

βελτιστοποιεί το κριτήριο. Ως εκ τούτου, μπορούν να θεωρηθούν στη 

πλειοψηφία τους ως άπληστοι αλγόριθμοι [54]. 

4.2.2 Ιεραρχική συσταδοποίηση (Hierarchical Clustering) 
Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι δημιουργούν μία ιεραρχική αποσύνθεση των 

αντικειμένων. Είναι είτε συσωρευτικοί (agglomerative) (από κάτω προς τα 

πάνω) είτε διαιρετικοί (divisive) (από πάνω προς τα κάτω) [54]: 

1. Οι συσωρευτικοί αλγόριθμοι ξεκινούν με το κάθε αντικείμενο σαν 

ξεχωριστή συστάδα, και διαδοχικά συγχωνεύουν ομάδες 

σύμφωνα με ένα μέτρο απόστασης. Η συσταδοποίηση μπορεί να 

σταματήσει όταν όλα τα αντικείμενα είναι σε μία ομάδα ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο θέλει ο χρήστης. Αυτοί οι μέθοδοι 

συνήθως ακολουθούν μία άπληστη από κάτω προς τα πάνω 

συγχώνευση. 

2. Οι διαιρετικοί αλγόριθμοι ακολουθούν την αντίθετη στρατηγική. 

Ξεκινούν από μία ομάδα με όλα τα αντικείμενα και διαδοχικά 

χωρίζουν τις ομάδες σε μικρότερες, μέχρι κάθε αντικείμενο να 

εμπίπτει σε μία συστάδα, ή όπως επιθυμείται. Οι διαιρετικές 

προσεγγίσεις χωρίζουν τα αντικείμενα των δεδομένων σε πολλές 

ομάδες σε κάθε βήμα, και ακολουθούν το ίδιο μοτίβο μέχρι όλα τα 

αντικείμενα να εμπίπτουν σε διαφορετικές συστάδες. Αυτό είναι 

παρόμοιο με τη τεχνική που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι του 

διαίρει και βασίλευε.  

Τις περισσότερες φορές, και οι δύο προσεγγίσεις πάσχουν από το γεγονός ότι 

από τη στιγμή που μια συγχώνευση ή διαίρεση έχει γίνει, δε μπορεί να αναιρεθεί 

ή ραφιναριστεί [54]. 

4.2.3 Συσταδοποίηση βάση πυκνότητας (Density-Based 

Clustering) 
Οι αλγόριθμοι αυτοί ομαδοποιούν αντικείμενα σύμφωνα με συγκεκριμένες 

αντικειμενικές συναρτήσεις πυκνότητας. Σαν πυκνότητα ορίζεται ο αριθμός των 

αντικειμένων σε μια συγκεκριμένη γειτονιά αντικειμένων δεδομένων. Σε αυτές 

τις προσεγγίσεις, μία δοσμένη συστάδα συνεχίζει να μεγαλώνει όσο ο αριθμός 
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των αντικειμένων στη γειτονιά υπερβαίνει κάποια παράμετρο. Αυτό θεωρείται 

διαφορετικό από την τακτική των τμηματικών αλγόριθμων, όπου 

χρησιμοποιείται η επαναληπτική μετατόπιση των σημείων, δοσμένου ενός 

συγκεκριμένου αριθμού συστάδων [54]. 

4.2.4 Συσταδοποίηση βάση πλέγματος (Grid-Based Clustering) 
Το κύριο μέλημα αυτών των αλγορίθμων είναι χωρικά δεδομένα, δηλαδή τα 

δεδομένα που μοντελοποιούν τη γεωμετρική δομή των αντικειμένων στο χώρο, 

τις σχέσεις τους, ιδιότητες και λειτουργίες. Ο σκοπός αυτών των αλγορίθμων 

είναι να κβαντοποιήσει το σύνολο δεδομένων σε ένα αριθμό κελιών και μετά να 

εργαστεί με τα αντικείμενα που ανήκουν σε αυτά τα κελιά. Δεν μετατοπίζουν 

σημεία, αλλά κατασκευάζουν αρκετά ιεραρχικά επίπεδα ομάδων αντικειμένων. 

Κατά αυτή την έννοια, είναι πιο κοντά στους ιεραρχικούς αλγόριθμους, αλλά η 

συγχώνευση των πλεγμάτων και συνεπώς των συστάδων, δεν εξαρτάται από 

ένα μέτρο απόστασης, αλλά αποφασίζεται από μία προκαθορισμένη παράμετρο 

[54]. 

4.2.5 Συσταδοποίηση βάση μοντέλου (Model-Based Clustering) 
Οι αλγόριθμοι αυτοί βρίσκουν καλές προσεγγίσεις των παραμέτρων μοντέλων 

που να ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα. Μπορούν να είναι είτε τμηματικοί 

είτε ιεραρχικοί, ανάλογα με τη δομή ή το μοντέλο που υποθέτουν για το σύνολο 

δεδομένων και του τρόπου που εξευγενίζουν το μοντέλο για την ταυτοποίηση 

των διαμερίσεων. Είναι πιο κοντά στους αλγόριθμους βάση πυκνότητας, κατά 

τρόπον ότι δημιουργούν συγκεκριμένες συστάδες ώστε να βελτιώνεται το ήδη 

υπάρχον μοντέλο. Ωστόσο, μερικές φορές ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο αριθμό 

συστάδων και δε χρησιμοποιούν την ίδια γενική ιδέα πυκνότητας [54]. 

4.2.6 Συσταδοποίηση δεδομένων κατηγοριακού τύπου 

(Categorical Data Clustering) 
Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για δεδομένα όπου η Ευκλείδεια ή 

άλλα αριθμοστραφή μέτρα απόστασης δεν μπορούν να εφαρμοστούν [54].  

 

4.3 Παραδείγματα συσταδοποίησης 

Στην ενότητα αυτή, θα εφαρμόσουμε μεθόδους συσταδοποίησης με χρήση των 

Carrot2, Orange, RapidMiner, Weka, Rattle, Tanagra και jHepWork. Θα 

χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε και στο 

κεφάλαιο 3, απλά στο Carrot2, που στην ουσία είναι μηχανή αναζήτησης, θα 

θέσουμε σαν ερώτημα (query) το όνομα iris για να παρατηρήσουμε τα 

αποτελέσματα που θα φέρει .  
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4.3.1 Carrot2 

Συσταδοποίηση με Lingo 

Βήμα 1ο: Ανοίγουμε τον Carrot2 Workbench και εισάγουμε το ερώτημα iris. 

Έχουμε επιλέξει σαν αλγόριθμο συσταδοποίησης των αποτελεσμάτων τον 

Lingo. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως ο STC, ο k-means, βάση URL ή βάση 

πηγής εγγράφων. Η πηγή των εγγράφων που θα φέρει το Carrot2 είναι από όλο 

το web. Μπορούμε επίσης να διαλέξουμε ποια θα είναι η γλώσσα των εγγράφων 

που θα βρεθούν, από ποια χώρα ή να θέσουμε όριο στον αριθμό εγγράφων που 

θα φέρει το Carrot2 (εικόνα 4.3.1.1). Τα έγγραφα ομαδοποιούνται σε συστάδες 

(εικόνα 4.3.1.2). Μπορούμε να δούμε και τα ίδια τα έγγραφα που περιέχονται σε 

κάθε συστάδα (στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε θέσει σαν όριο τα 100 

έγγραφα). Βλέπουμε ότι βρέθηκαν 100 έγγραφα και δημιουργήθηκαν από τον 

Lingo 31 συστάδες.  

 

    
Εικόνα 4.3.1.1: Βήμα 1ο, Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης  
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Εικόνα 4.3.1.2: Βήμα 1ο, Αποτελέσματα για το ερώτημα iris 

 

Βήμα 2ο: Ρύθμιση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του αλγόριθμου 

συσταδοποίησης για βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων (εικόνα 4.3.1.3). Με την 

παραμικρή αλλαγή σε κάποιο χαρακτηριστικό, αλλάζουν αμέσως οι συστάδες. 

  

   
Εικόνα 4.3.1.3: Βήμα 2ο, Ρύθμιση χαρακτηριστικών του Lingo 

 

Βήμα 3ο: Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης. Από την καρτέλα 

Visualization, μπορούμε να δούμε τα έγγραφα που συσταδοποιήθηκαν με τον 

Lingo με τρείς μορφές οπτικοποίησης, με τον Aduna Cluster Map (εικόνα 

4.3.1.4), με Foam Tree (εικόνα 4.3.1.5) και με Circles (εικόνα 4.3.1.6). Μπορούμε 

να εξάγουμε τα αποτελέσματα σε αρχείο για περαιτέρω χρήση. 
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Εικόνα 4.3.1.4: Βήμα 3ο, Οπτικοποίηση με Aduna Cluster Map 

 

 

Εικόνα 4.3.1. 5: Βήμα 3ο, Οπτικοποίηση με Circles 

 

 
Εικόνα 4.3.1.6: Βήμα 3ο, Οπτικοποίηση με Foam tree 
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4.3.2 Orange 
Συσταδοποίηση με HAC  

Βήμα 1ο: Εισαγωγή του widget File και επιλογή αρχείου iris (εικόνα 4.3.2.1).  

 

Εικόνα 4.3.2.1: Βήμα 1ο, Εισαγωγή του widget File 

 

Βήμα 2ο: Εισαγωγή του widget Example Distance από την καρτέλα 

Unsupervised (εικόνα 4.3.2.2). Αν κάνουμε κλικ σε αυτό το widget, μπορούμε να 

ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του, δηλαδή να επιλέξουμε ποια μετρική θα 

χρησιμοποιηθεί (Ευκλείδεια, Hamming, Manhattan, Pearson κ.α.) για τον 

υπολογισμό των αποστάσεων μεταξύ των αντικειμένων του συνόλου δεδομένων 

iris.  

 

Εικόνα 4.3.2.2: Βήμα 2ο, Εισαγωγή και παραμετροποίηση του widget Example 
Distance  

Βήμα 3ο: Εισαγωγή του widget Hierarchical Clustering και σύνδεση του με το 

widget Example Distance. Το widget αυτό υπολογίζει την ιεραρχική 
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συσταδοποίηση τυχαίων τύπων των αντικειμένων της μήτρας αποστάσεων των 

αντικειμένων αυτών και δείχνει το αντίστοιχο δενδρόγραμμα (εικόνα 4.3.2.3). 

Ανοίγοντας το widget βλέπουμε το δενδρόγραμμα των αποστάσεων των 

αντικειμένων και μπορούμε να προβούμε στην παραμετροποίηση των 

χαρακτηριστικών του αλγόριθμου συσταδοποίησης.  

  

Εικόνα 4.3.2.3: Βήμα 3ο, Εισαγωγή του widget Hierarchical Clustering 

 

Βήμα 4ο: Αν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε το widget Attribute Distance και 

να το συνδέσουμε με τα δεδομένα και με το widget Hierarchical Clustering 

(εικόνα 4.3.2.4) . Το widget αυτό υπολογίζει τις αποστάσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του συνόλου δεδομένων μας και κάνοντας κλικ 

πάνω του, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του. Στην προκειμένη 

περίπτωση, δε παράγει σημαντικά αποτελέσματα, αφού το σύνολο δεδομένων 

iris αποτελείται από μόνο 4 γνωρίσματα.  

 

Εικόνα 4.3.2.4: Βήμα 4ο, Εισαγωγή widget Attribute Distance 
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4.3.3 RapidMiner 
Συσταδοποίηση με k-means 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του RapidMiner και εισαγωγή του αρχείου iris (εικόνα 

4.3.3.1).  

   

Εικόνα 4.3.3.1: Βήμα 1ο, Εισαγωγή αρχείου iris 

 

Βήμα 2ο: Εισαγωγή τελεστή k-means από τη λίστα τελεστών ως εξής: Modeling 

→ Clustering and Segmentation → k-Means και σύνδεση του με τα δεδομένα. 

Επίσης, ρυθμίζουμε τον αριθμό των παραγόμενων συστάδων σε πέντε (εικόνα 

4.3.3.2).  

 

Εικόνα 4.3.3.2: Βήμα 2ο, Εισαγωγή τελεστή K-Means 

Βήμα 3ο: Εισαγωγή τελεστή αξιολόγησης απόδοσης μοντέλου ως εξής: 

Evaluation → Performance Measurement → Clustering → Cluster Distance 
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Performance (εικόνα 4.3.3.3). Αφού συνδέσουμε τους τελεστές όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα, πατάμε το κουμπί εκτέλεσης της διαδικασίας και 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης (εικόνα 4.3.3.4). Για την καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου κ-μέσων 

στα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε κλικ στον τελεστή Clustering και να 

επιλέξουμε να Show Cluster Model Result (εικόνες 4.3.3.5-4.3.3.8).  

 

Εικόνα 4.3.3.3: Βήμα 3ο, Εισαγωγή τελεστή Cluster Distance Performance 

 

 

Εικόνα 4.3.3.4: Βήμα 3ο, Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
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Εικόνα 4.3.3.5: Βήμα 3ο, Προβολή αποτελεσμάτων συσταδοποίησης σε μορφή 
κειμένου και ομάδων 

 

Εικόνα 4.3.3.6: Βήμα 3ο, Προβολή αποτελεσμάτων συσταδοποίησης σε μορφή 
γράφου 

 

 

Εικόνα 4.3.3.7: Βήμα 3ο, Προβολή αποτελεσμάτων συσταδοποίησης σε μορφή 
πίνακα 
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Εικόνα 4.3.3.8: Βήμα 3ο, Προβολή αποτελεσμάτων συσταδοποίησης σε μορφή 
διαγράμματος 
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4.3.4 Weka 
Συσταδοποίηση με k-means 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του Weka Explorer και εισαγωγή του αρχείου iris.arff (εικόνα 

4.3.4.1). 

 

Εικόνα 4.3.4.1: Βήμα 1ο, Εισαγωγή του αρχείου iris.arff 

Βήμα 2ο: Εφαρμογή του αλγορίθμου κ-μέσων: Από την καρτέλα cluster → 

Choose clusterer → SimpleKMeans. Δεξί κλικ πάνω στον αλγόριθμο για ρύθμιση 

των παραμέτρων του (εικόνα 4.3.4.2) και πάτημα του κουμπιού start για την 

εφαρμογή του αλγόριθμου στα δεδομένα (εικόνα 4.3.4.3). Για την οπτικοποίηση 

των νεοδημιουργηθέντων συστάδων, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στη λίστα 

αποτελεσμάτων και επιλέγουμε Visualize cluster assignments (εικόνα 4.3.4.4). 

   

Εικόνα 4.3.4.2: Βήμα 2ο, Επιλογή και παραμετροποίηση αλγορίθμου κ-μέσων  
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Εικόνα 4.3.4.3: Βήμα 2ο, Πίνακας αποτελεσμάτων 

 

 

Εικόνα 4.3.4.4: Βήμα 2ο, Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων συσταδοποίησης  
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4.3.5 Rattle 
Συσταδοποίηση με k-means 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του Rattle και εισαγωγή του αρχείου iris.arff και πάτημα 

κουμπιού execute (εικόνα 4.3.5.1).  

  

Εικόνα 4.3.5.1: Βήμα 1ο, Εισαγωγή αρχείου iris.arff 

Βήμα 2ο: Στην καρτέλα Cluster επιλέγουμε τον αλγόριθμο k-means και πατάμε 

το κουμπί execute. Τα αποτελέσματα εφαρμογής του αλγόριθμου στα δεδομένα 

φαίνονται στην εικόνα 4.3.5.2, ενώ πατώντας το κουμπί Data στην ίδια καρτέλα, 

εμφανίζεται μήτρα διαγραμμάτων διασποράς για τη συσταδοποίηση k-means 

(εικόνα 4.3.5.3).   

  

Εικόνα 4.3.5.2: Βήμα 2ο, Πίνακας αποτελεσμάτων του k-means 
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Εικόνα 4.3.5.3: Βήμα 2ο, Μήτρα διαγραμμάτων διασποράς  
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4.3.6 Tanagra 
Συσταδοποίηση με HAC (Hierarchical Agglomerative Clustering) 

Βήμα 1ο: Άνοιγμα του Tanagra και εισαγωγή του αρχείου iris.txt (εικόνα 

4.3.6.1).   

 

Εικόνα 4.3.6.1: Βήμα 1ο, Εισαγωγή αρχείου iris.txt 

Βήμα 2ο: Καθορισμός κατάστασης των γνωρισμάτων προς ανάλυση: Επιλογή 

του συστατικού Define Status από την καρτέλα Feature Selection και 

τοποθέτηση του κάτω από τον κόμβο Dataset στο παράθυρο του Διαγράμματος 

ροής (εικόνα 4.3.6.2). Ρύθμιση των παραμέτρων του συστατικού Define Status 

(εικόνα 4.3.6.3): στην καρτέλα Input επιλέγουμε όλα τα συνεχή γνωρίσματα και 

τα μεταφέρουμε στη δεξιά πλευρά. 

 

Εικόνα 4.3.6.2: Βήμα 2ο, Εισαγωγή συστατικού Define Status 
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Εικόνα 4.3.6.3: Βήμα 2ο, Ρύθμιση παραμέτρων συστατικού Define Status 

 

Βήμα 3ο: Εισαγωγή αλγόριθμου κ-μέσων: Από την καρτέλα clustering, 

εισάγουμε το συστατικό k-means στο διάγραμμα ροής και ρυθμίζουμε τις 

παραμέτρους του (εικόνα 4.3.6.4). Στην εικόνα 4.3.6.5 βλέπουμε τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής του αλγορίθμου.  

 

Εικόνα 4.3.6.4: Βήμα 3ο, Εισαγωγή συστατικού k-means 
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Εικόνα 4.3.6.5: Βήμα 3ο, Πίνακας αποτελεσμάτων του k-means 

Βήμα 4ο: Εισαγωγή συστατικού νέου Define Status και ρύθμιση των 

παραμέτρων του. Εισάγουμε όλα τα συνεχή χαρακτηριστικά στην καρτέλα Input 

και τη διακριτή μεταβλητή Cluster_KMeans_1 στην καρτέλα Target (εικόνα 

4.3.6.6).  
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Εικόνα 4.3.6.6: Βήμα 4ο, Εισαγωγή συστατικού Define Status 

 

Βήμα 5ο: Εισαγωγή συστατικού HAC από την καρτέλα Clustering (εικόνα 

4.3.6.7). Τα αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου HAC φαίνονται στην 

εικόνα 4.3.6.8 (η καλύτερη διαμέριση των δεδομένων επισημαίνεται) ενώ στην 

εικόνα 4.3.6.9 βλέπουμε και το αντίστοιχο δενδρόγραμμα.  

 

Εικόνα 4.3.6.7: Βήμα 5ο, Εισαγωγή συστατικού HAC 
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Εικόνα 4.3.6.8: Βήμα 5ο, Πίνακας αποτελεσμάτων του HAC 

 

 

Εικόνα 4.3.6.9: Βήμα 5ο, Δενδρόγραμμα του HAC 
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Βήμα 6ο: Χαρακτηρισμός των συστάδων: εισαγωγή νέου συστατικού Define 

Status και ρύθμιση παραμέτρων ως εξής: εισάγουμε τη διακριτή μεταβλητή Type 

σαν Input και τη διακριτή Cluster_HAC_1 ως Target (εικόνα 4.3.6.10). Εισαγωγή 

του συστατικού Group Characterization από την καρτέλα Statistics (εικόνα 

4.3.6.11). Στην εικόνα 4.3.6.12 βλέπουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων.   

  

Εικόνα 4.3.6.10: Βήμα 6ο, Παραμετροποίηση του συστατικού Define Status 

 

 

Εικόνα 4.3.6.11: Βήμα 6ο, Εισαγωγή συστατικού Group Characterization 

 

 

Εικόνα 4.3.6.12: Βήμα 6ο, Πίνακας συστάδων   
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4.3.7 Συμπεράσματα 
 

Το Carrot2 είναι μία μηχανή αναζήτησης και συσταδοποίησης εγγράφων. Η 

διεπιφάνεια χρήστη του είναι πολύ απλή και ευκολοκατανόητη ακόμη και για 

κάποιον που ασχολείται πρώτη φορά με την εξόρυξη δεδομένων. Δίνονται 

πολλές επιλογές ως προς τις πηγές εγγράφων και αλγορίθμων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την συσταδοποίηση των δεδομένων. Επίσης, παρέχει 

παράθυρο προβολής των παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου αλγόριθμου για 

την εύκολη ρύθμιση τους. Τα συσταδοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης 

εμφανίζονται σε τρεις διαφορετικές μορφές για την καλύτερη ερμηνεία και 

κατανόηση τους. Τέλος, υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο όπου μπορεί 

κανείς να βρει πληθώρα παραδειγμάτων χρήσης του Carrot2 αλλά και υλικό 

τεκμηρίωσης του. 

 

Η Orange παρέχει μία πάρα πολύ εύκολη γραφική διεπιφάνεια χρήστη για την 

κατασκευή μοντέλων συσταδοποίησης. Τα συστατικά της είναι χωρισμένα ανά 

κατηγορίες και η on-line τεκμηρίωση για το κάθε ένα από αυτά βοηθάει πολύ το 

χρήστη στη κατανόηση τους. Επίσης, υπάρχει πολύ υλικό πάνω στην Orange 

που μπορεί κανείς να προμηθευτεί ελεύθερα από το διαδίκτυο. Η επιλογή του 

αλγόριθμου που θα χρησιμοποιηθεί για την συσταδοποίηση των δεδομένων 

γίνεται απλά και γρήγορα, εισάγοντας τον αντίστοιχο τελεστή.  

 

Το RapidMiner είναι σχετικά εύκολο στη χρήση και προσφέρει μία πληθώρα 

τελεστών για συσταδοποίηση δεδομένων. Πάσχει λίγο στην οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε παρέχει αρκετούς τρόπους 

απεικονίσεων των δεδομένων και αποτελεσμάτων. Επίσης, βοηθάει πολύ ότι με 

την είσοδο ενός συστατικού, το RapidMiner ενώνει από μόνο του τις εισόδους 

και εξόδους των συστατικών που υπάρχουν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο θύρες 

εισόδου/εξόδου. Τέλος, παρέχεται on-line υποστήριξη και αρκετά εγχειρίδια 

χρήσης που δείχνουν λεπτομερώς πως μπορεί κάποιος να εφαρμόσει 

αλγόριθμους συσταδοποίησης σε δεδομένα.  

 

Το Weka βασίζεται σε μία αλληλουχία καρτελών για την εφαρμογή μοντέλων σε 

δεδομένα. Εμείς εδώ δε κάναμε χρήση όλων των καρτελών, παρά μόνο δείξαμε 

απλά πως εφαρμόζεται ο αλγόριθμος κ-μέσων στο σύνολο δεδομένων iris. 

Ούτως ή άλλως πρόκειται για ένα μικρό σύνολο δεδομένων που δεν απαιτεί 

αναγκαστικά περαιτέρω φιλτραρίσματα στις μεταβλητές του. Στο τέλος της 

διαδικασίας, εμφανίζεται ο πίνακας αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή του k-

means και ένα διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών. Στο διαδίκτυο μπορεί να 

βρει κανείς άφθονο υλικό από παραδείγματα, εγχειρίδια χρήσης και πολλά άλλα.  
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Όσον αφορά το Rattle, η διαδικασία εφαρμογής αλγορίθμου συσταδοποίησης 

ήταν πολύ σύντομη, χάρη στην απλή διεπιφάνεια χρήστη του. Δε χρειάστηκε 

παρά μόνο η εισαγωγή των δεδομένων και η εφαρμογή του αλγόριθμου k-

means. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα και για την καλύτερη 

κατανόηση τους δημιουργείται μία μήτρα με τα διαγράμματα διασποράς για το 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. Τέλος, στην επίσημη ιστοσελίδα του 

λογισμικού, μπορεί να βρεθεί η on-line τεκμηρίωση του Rattle και κάποια 

παραδείγματα.  

 

Το Tanagra αποτελείται από τρία μέρη, πράγμα που κάνει τη γραφική 

διεπιφάνεια χρήστη του πολύ απλή και κατανοητή. Εδώ, εφαρμόσαμε τον 

αλγόριθμο ιεραρχικής συσταδοποίησης HAC. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε 

μορφή πίνακα και σε μορφή δενδρογράμματος. Παρέχονται πληθώρα 

συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συσταδοποίηση δεδομένων 

και έπειτα της οπτικοποίησης τους. Τέλος, στην επίσημη ιστοσελίδα υπάρχει 

πολύ υλικό για την τεκμηρίωση όλων των συστατικών του Tanagra, εγχειρίδια 

χρήσης και παραδείγματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5 Συμπεράσματα 
 

Τα πακέτα εξόρυξης δεδομένων, που σήμερα αποτελούν τη τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας, έχουν κάνει πολύ δρόμο από εκεί που βρίσκονταν πριν μία 

δεκαετία. Προσφέρουν μία καλή διεπιφάνεια χρήστη, επικεντρώνονται στη 

χρησιμότητα και διάδραση, υποστηρίζουν την επεκτασιμότητα μέσω αύξησης 

του πηγαίου κώδικα ή ακόμη καλύτερα μέσω χρήσης διεπιφανείων που 

υποστηρίζουν πρόσθετα υπό-προγράμματα. Παρέχουν ευελιξία είτε μέσω του 

οπτικού προγραμματισμού και των γραφικών διεπιφανειών χρήστη ή μέσω της 

προτυποποίησης διαμέσου και των γλωσσών συγγραφής σεναρίων. Τεράστιες 

εργαλειοθήκες είναι πολύ καλά τεκμηριωμένες και γίνεται χρήση 

συνδιασκέψεων ή ομάδων συζητήσεων για υποστήριξη των τελικών χρηστών 

και ανταλλαγή ιδεών. 

Ο βαθμός στον οποίο υλοποιούνται όλα τα παραπάνω φυσικά διαφέρει από το 

ένα λογισμικό στο άλλο. Τα περισσότερα από τα παραπάνω ζητήματα 

αναλύθηκαν στα πακέτα που αναφέρονται σε αυτή την εργασία και δε 

μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως υπάρχει κάποιος νικητής. Σύμφωνα με 

την ανάλυση που έγινε, καταλήγουμε ότι τα περισσότερα πακέτα έχουν άριστη 

λειτουργικότητα και παρέχουν πολύ ισχυρά εργαλεία σε κάποιον που 

ειδικεύεται στον τομέα, αλλά και στον ερευνητή και το σπουδαστή. 

  

Συγκεκριμένα, το Carrot2 παρέχει μία πολύ απλή διεπιφάνεια χρήστη ακόμη και 

για κάποιον που ασχολείται πρώτη φορά με την εξόρυξη δεδομένων. 

Αποτελείται από πολλές διεπιφάνειες χρήστη, ανάλογα με την εργασία που θέλει 

κάποιος να κάνει ή με τις προτιμήσεις του. Για την συσταδοποίηση των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης χρησιμοποιεί τους αλγόριθμους Lingo, STC και μία 

υλοποίηση του k-means. Τα συσταδοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης 

εμφανίζονται σε τρεις διαφορετικές μορφές για την καλύτερη ερμηνεία και 

κατανόηση τους. Πρόκειται για μία μηχανή αναζήτησης που βοηθάει πολύ τον 

απλό χρήστη στην οργάνωση των δεδομένων του σε ομάδες με κοινά 

χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιον που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων 

και την εξόρυξη δεδομένων. Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει πληθώρα 

παραδειγμάτων χρήσης του Carrot2 , εγχειρίδια χρήσης και την τεκμηρίωση του. 

 

Η Orange είναι ένα λογισμικό που χάρη στην διεπιφάνεια χρήστη του, που είναι 

απλή, σαν παλέτα ζωγραφικής, κάνει την ανάλυση δεδομένων πολύ πιο εύκολη. 

Συμπεριλαμβάνει πολλά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

ανάλυση των δεδομένων μας, όπως αλγόριθμους κατηγοριοποίησης, και 

συσταδοποίησης. Επίσης, προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία οπτικοποιήσεων των 
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αποτελεσμάτων για την καλύτερη κατανόηση τους. Υπάρχει άφθονο υλικό στο 

διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων χρήσης, παραδειγμάτων, 

εργασιών και πολλών άλλων.  

 

Το RapidMiner έχει ένα μεγάλο σύνολο τελεστών, κάτι που το κάνει κατάλληλο 

για τη σύγκριση διαφορετικών μεθόδων μηχανικής εκμάθησης και στατιστικής. 

Είναι επίσης πολύ καλό για κατασκευή μοντέλων και εγκυροποίηση δεδομένων 

και διαδικασιών. Η γραφική διεπιφάνεια χρήστη του είναι σχετικά απλή και με 

τη βοήθεια των εγχειριδίων χρήσης και την αφθονία παραδειγμάτων που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο γίνεται εύκολο για κάποιον να κατασκευάσει μοντέλα 

και να τα εφαρμόσει στα εκάστοτε δεδομένα. Τέλος, παρέχει πολλούς τρόπους 

απεικόνισης των μοντέλων αυτών και των συνόλων δεδομένων.  

 

Το Weka, όπως και το Carrot2 αποτελείται από πολλές διεπιφάνειες χρήστη, 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Περιέχει ένα μεγάλο αριθμό 

συστατικών και είναι σχετικά απλό στη χρήση. Αποτελείται από μία αλληλουχία 

καρτελών που περιέχουν σχόλια τόσο για τη λειτουργία τους, αλλά και τη 

λειτουργία των επιμέρους συστατικών τους. Έχει ξεχωριστή καρτέλα για όλες 

τις βασικές λειτουργίες, όπως ανάλυση των δεδομένων, κατηγοριοποίηση, 

συσταδοποίηση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, δε μπορεί να 

εκτελέσει όσες λειτουργίες εκτελούνται σε άλλα πακέτα (όπως το RapidMiner). 

Τέλος, από τη στιγμή που είναι ένα πρόγραμμα ευρέως διαδεδομένο, μπορεί 

κανείς να βρει και πολύ υλικό για την τεκμηρίωση και ανάλυση του.  

 

Όσον αφορά το Rattle, η διεπιφάνεια χρήστη του επίσης αποτελείται από μία 

αλληλουχία καρτελών, διευκολύνοντας έτσι το χρήστη. Με την απλή του αυτή 

διεπιφάνεια, η διαδικασία εφαρμογής αλγορίθμων στα δεδομένα είναι πολύ 

γρήγορη και εύκολη. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή πίνακα και για 

την καλύτερη κατανόηση τους δημιουργείται μία μήτρα με τα διαγράμματα 

διασποράς για το κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. Στην επίσημη ιστοσελίδα του 

λογισμικού, μπορεί να βρεθεί η on-line τεκμηρίωση του Rattle και κάποια 

παραδείγματα. Επίσης, το εγχειρίδιο χρήσης βοηθά στην καλύτερη κατανόηση 

των συστατικών του Rattle.   

 

Το Tanagra έχει μία πάρα πολύ απλή διεπιφάνεια χρήστη, που χωρίζεται σε τρία 

μέρη, το διάγραμμα ροής, την παλέτα συστατικών και το παράθυρο εμφάνισης 

των αποτελεσμάτων. Στο παράθυρο διαγράμματος ροής, ο χρήστης τοποθετεί 

τα συστατικά που θέλει, επιλέγοντας τα από την παλέτα συστατικών στο κάτω 

μέρος του παραθύρου. Τα δεδομένα και αποτελέσματα εμφανίζονται στο 

παράθυρο προβολής. Υπάρχουν αρκετά σχήματα υλοποίησης των μεθόδων που 

μπορεί να θέλει να εφαρμόσει ο χρήστης για το μετασχηματισμό των δεδομένων. 

Τέλος, στο διαδίκτυο υπάρχει άφθονο υλικό που να τεκμηριώνει τις λειτουργίες 

του Tanagra.   
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Παράρτημα Α  

Α Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικών  

A1. Carrot2 

Οι οδηγίες εγκατάστασης λήφθηκαν από το εγχειρίδιο χρήσης του Carrot2 για 

την έκδοση 3.7.0. (http://download.carrot2.org/head/manual/index.html) 

A1.1 Για την εκτέλεση του Carrot2 Document Clustering 

Workbench 
i. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του περιβάλλοντος της Java από τη σελίδα 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. 

ii. Κάντε λήψη του Carrot2 Document Clustering Workbench από τη σελίδα 

http://download.carrot2.org/stable/ και κάντε εξαγωγή του αρχείου στο 

τοπικό δίσκο.  

iii. Τρέξτε το αρχείο carrot2-workbench.exe (Windows) ή carrot2-

workbench (Linux). 

A1.2 Για την εκτέλεση του Carrot2 Document Clustering Server 

i. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του περιβάλλοντος της Java από τη σελίδα 
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 

ii. Κάντε λήψη του Carrot2 Document Clustering Server από τη σελίδα 
http://download.carrot2.org/stable/ και κάντε εξαγωγή του αρχείου στο 
τοπικό δίσκο.  

iii. Τρέξτε το αρχείο dcs.cmd (Windows) ή dcs.sh (Linux). 

iv. Θέστε το browser σας σε http://localhost:8080 για περαιτέρω οδηγίες. 

A1.3 Για εκτέλεση του Carrot2 Web Application 

1. Σιγουρευτείτε ότι έχετε πρόσβαση σε Servlet API 2.4, όπως ο Apache 
Tomcat. 

2. Κάντε λήψη του Carrot2 Web Application Download από τη σελίδα 
http://download.carrot2.org/stable/. 

 

 

 

 

http://download.carrot2.org/head/manual/index.html
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://download.carrot2.org/stable/
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://download.carrot2.org/stable/
http://download.carrot2.org/stable/
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A2. Orange 

Οι οδηγίες εγκατάστασης για την Orange λήφθηκαν από 

http://orange.biolab.si/download/ . 

Για την εκτέλεση της Orange, κάντε λήψη από τη σελίδα 

http://orange.biolab.si./download τα ακόλουθα: 

1. Για χρήστες Windows:  

 

Αν κάνετε εγκατάσταση της Orange για πρώτη φορά κατεβάστε το 

Snapshot of Orange with Python 2.6 and required libraries. Περιέχει 

όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες (Python, PythonWin, NumPy, PyQt, 

PyQwt...), αν και δε θα αλλάξει τις βιβλιοθήκες που μπορεί να έχετε ήδη.  

Αν κάνετε αναβάθμιση κατεβάστε το Snapshot of Orange for Python  

2.6.  

 

2. Για χρήστες Mac OS X:  

 

Κατεβάστε το Orange Snapshot. Περιέχει τα πάντα που χρειάζεται η 

Orange και είναι έτοιμη προς χρήση.  

 

3. Για χρήστες Linux:  

 

Υπάρχει ένα αποθετήριο δεδομένων με τα πακέτα της Orange για i386 

και amd64 πλατφόρμες. Πρέπει να προσθέσετε το αποθετήριο στη λίστα 

αποθετηρίων προσθέτοντας δύο γραμμές στο αρχείο 

/etc/apt/sources.list: 

deb http://orange.biolab.si/debian lenny main 

deb-src http://orange.biolab.si/debian lenny main 

 

 

 

 

 

 

 

http://orange.biolab.si/download/
http://orange.biolab.si./download
http://orange.biolab.si/download/orange-win-w-python-snapshot-2011-06-13-py2.6.exe
http://orange.biolab.si/download/orange-win-snapshot-2011-06-13-py2.6.exe
http://orange.biolab.si/download/orange-win-snapshot-2011-06-13-py2.6.exe
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A3. RapidMiner 

Οι οδηγίες εγκατάστασης για το RapidMiner λήφθηκαν από http://rapid-

i.com/content/view/17/40/. 

 Η εγκατάσταση του RapidMinerείναι πολύ εύκολη. Κάντε λήψη από: 

http://rapid-i.com/content/view/26/84/lang,en/ 

1. Για χρήστες Windows: Σε ένα σύστημα Microsoft Windows, χρειάζεται να 

γίνει λήψη του εκτελέσιμου αρχείου rapidminer-XXX-install.exe (πρώην 

yale-XXX-install.exe). Αφού έχει τελειώσει η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο 

ληφθέν αρχείο και ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο 

παράθυρο εγκατάστασης. Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα βρείτε μια 

νέα εγγραφή στο μενού έναρξης και ένα νέο εικονίδιο στην επιφάνεια 

εργασίας. Δεν χρειάζεται επιπλέον εγκατάσταση Java.  

2. Για χρήστες άλλων πλατφόρμων: 

i. Εγκατάσταση της Java: Για τη χρήση του RapidMiner χρειάζεται 
να έχετε εγκαταστήσει το περιβάλλον της Java, Java Runtime 
Environment (JRE) έκδοσης 1.5 (επισήμως Java 5.0) ή 
μεταγενέστερης, που μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα της 
SUN. Απλά κάντε λήψη της σωστής έκδοσης για το λειτουργικό 
σας σύστημα (Windows, Mac, Linux, etc.) και εγκαταστήστε το 
στο σύστημα σας.  

ii. Κάντε λήψη και εξαγωγή του RapidMiner: Πρέπει να κάνετε λήψη 
του αρχείου zip που περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για το 
RapidMiner (τώρα rapidminer-4.0beta-bin.zip , πρινe.g.   yale-3.4-
bin.zip  ή  yale-3.1-bin.tar.gz). Για την εξαγωγή του αρχείου 
RapidMiner μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο 
αποσυμπίεσης.  
 

Το RapidMiner έχει εγκατασταθεί. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
κάποιο από τα plug-in του RapidMiner, απλά κατεβάστε το jar 
αρχείο του και αντιγράψτε το στον κατάλογο lib/plugins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rapid-i.com/content/view/17/40/
http://rapid-i.com/content/view/17/40/
http://rapid-i.com/content/view/26/84/lang,en/
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A4. Weka 

 
Κάντε λήψη της έκδοσης που θέλετε από τη σελίδα 
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ και προχωρήστε στην εγκατάσταση. Το 
Weka είναι έτοιμο προς χρήση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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A5. Rattle 

Οι οδηγίες εγκατάστασης λήφθηκαν από http://rattle.togaware.com/. 
 
Το Rattle διανέμεται σαν πακέτο R και είναι διαθέσιμο από το CRAN 
(http://cran-r-project.org/ ), το δίκτυο της R. Η τελευταία έκδοση είναι επίσης 
διαθέσιμη από το Togaware (http://rattle.togaware.com ). Ο πηγαίος κώδικας 
διατίθεται ελεύθερα από το Google Code. 
 

A5.1 Εγκατάσταση σε Ubuntu και Debian GNU/Linux 
 
Η εγκατάσταση του Rattleσε GNU/Linux γίνεται πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε 

συστήματα Debian και Ubuntu. Υποστηρίζονται 32bit και 64bit συστήματα. Τα 

παρακάτω βήματα σχετίζονται με την εγκατάσταση σε σύστημα Ubuntu 

έκδοσης 10.10 [110415]. 

i. Εγκατάσταση της R 

Το πρώτο βήμα είναι η προσθήκη του κατάλληλου CRAN αποθετηρίου 

στη λίστα αποθετηρίων του Ubuntu. Ένας γρήγορος τρόπος για να γίνει 

αυτό είναι με τη προσθήκη της ακόλουθης γραμμής στο αρχείο 

/etc/apt/sources.list. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον συντάκτη 

κειμένου για αυτό:  

$ sudo gedit /etc/apt/sources.list 

deb http://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu maverick/ 

Το αρχείο είναι υπογεγραμμένο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του. 

Προσθέτουμε τη ψηφιακή υπογραφή στο σύστημα μας:  

$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key E084DAB9 

$ gpg -a --export E084DAB9 | sudo apt-key add - 

Μπορούμε μετά να κάνουμε εγκατάσταση του προτεινόμενου R πακέτου, 

που θα εγκαταστήσει και άλλα πακέτα, γράφοντας τα παρακάτω: 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install r-recommended r-base-dev 

Προσέξτε ότι κάνουμε εγκατάσταση της έκδοσης dev για να 

διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα απαιτούμενα πακέτα για εγκατάσταση 

άλλων πακέτων της R από τη πηγή.  

Αυτό θα εγκαταστήσει το r-base-core_2.13.0-1maverick0_amd64.deb 

[110416]. 

ii. Εγκατάσταση του Rattle 

Ανοίξτε μια γραμμή εντολών (Terminal) και κάντε έναρξη της R 

γράφοντας: 

$ R 

http://rattle.togaware.com/
http://cran-r-project.org/
http://rattle.togaware.com/
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Μετά κάντε εγκατάσταση του πακέτου της Rattle: 

>install.packages("rattle") 

Μετά μπορούμε να εκτελέσουμε το Rattle: 

>library(rattle) 

>rattle() 

A5.2 Εγκατάσταση σε MS/Windows 
Η εγκατάσταση του Rattle χρειάζεται μόλις 5 λεπτά και προϋποθέτει σύνδεση 

Internet. Η πιο απλή εγκατάσταση θα κατεβάσει και θα εγκαταστήσει δυο 

MS/Windows πακέτα (αρχεία .exe) και έπειτα εντός της R, κάποια άλλα πακέτα 

θα ληφθούν και εγκατασταθούν αυτόματα (μετά την άδεια του χρήστη).  

Το Rattle απαιτεί την εγκατάσταση των προαπαιτούμενων πακέτων. Η 

εγκατάσταση έχει ελεγχθεί ότι δουλεύει σε  Microsoft Windows, 32 bit και 64 bit, 

XP, Vista και 7. 

i. Εγκατάσταση του GTK+   

Το GTK+ χρησιμοποιείται για τη γραφική διεπιφάνεια του χρήστη. 

Είναι ξεχωριστό πακέτο από την R. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές 

διαδρομές εγκατάστασης. Η πρώτη είναι απλούστερη και τρέχει σε 32 

bit (αλλά και 64 bit υπολογιστή). Η δεύτερη είναι παρόμοια και τρέχει 

σε 32 bit  και εγκαθιστά το εργαλείο GGobi (που χρησιμοποιείται από 

το Rattle) που διαχειρίζεται το GTK+. Η τρίτη τρέχει και σε 32 bit και 

64 bit, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκη.  

Επιλογή 1: Εγκατάσταση πακέτου GTK+  

 Κάντε λήψη και εγκατάσταση του GTK+ (η έκδοση 2.22.0 είναι 

7.8MB) από το Sourceforge (gtk2-runtime-2.22.0-2010-10-21-

ash.exe [110317]).  

Επιλογή 2: Εγκατάσταση του GGobi που περιλαμβάνει το GTK+  

 Λήψη και εγκατάσταση του GGobi (η έκδοση 2.1.10 είναι 

8.3MB), ενός διαδραστικού πακέτου γραφικών από το 

www.ggobi.org (ggobi-2.1.10.exe [110520]).  

Επιλογή 3: Εγκατάσταση των βιβλιοθηκών χειροκίνητα 

 Λήψη μίας ή και των δυο εκδόσεων του GTK+ για 32 bit και 64 

bit.  

 gtk+-bundle_2.22.0-20101016_win32.zip [110317]  

 gtk+-bundle_2.22.0-20101016_win64.zip [110317]  
 Εξαγωγή του zip αρχείου για παράδειγμα στο 

c:\gtkwin32 ή c:\gtkwin64. Μπορούν να εξαχθούν και τα δύο 

σε διαφορετικούς φακέλους και να συνυπάρχουν.  

http://downloads.sourceforge.net/gtk-win
http://downloads.sourceforge.net/gtk-win/gtk2-runtime-2.22.0-2010-10-21-ash.exe
http://downloads.sourceforge.net/gtk-win/gtk2-runtime-2.22.0-2010-10-21-ash.exe
http://www.ggobi.org/
http://www.ggobi.org/downloads/ggobi-2.1.10.exe
http://ftp.gnome.org/pub/gnome/binaries/win32/gtk+/2.22/gtk+-bundle_2.22.0-20101016_win32.zip
http://ftp.gnome.org/pub/gnome/binaries/win64/gtk+/2.22/gtk+-bundle_2.22.0-20101016_win64.zip
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 Τροποποιήστε τη μεταβλητή περιβάλλοντος PATH του 

συστήματος σας για να προσθέσετε τα 

c:\gtkwin32\bin και c:\gtkwin64\bin. Η μεταβλητή 

PATH μπορεί να τροποποιηθεί σε Windows 7 κάνοντας τα 

παρακάτω: υπολογιστής → ιδιότητες συστήματος → ρυθμίσεις 

συστήματος για προχωρημένους → μεταβλητές περιβάλλοντος 

→ τροποποίηση της PATH που βρίσκεται κάτω από τις 

μεταβλητές συστήματος για να προσθέσετε για παράδειγμα 

c:\gtkwin32;c:\gtkwin64. 

 

ii. Εγκατάσταση της R και της Rattle 

Τώρα κάνουμε εγκατάσταση της R. Αυτό θα εγκαταστήσει τις 

εκδόσεις 32 bit και 64 bit στο σύστημα. 

 Λήψη και εγκατάσταση της R(η έκδοση 2.13.0 είναι 37MB) από 

το CRAN(R-2.13.0-win.exe [110520]). Κάντε επιλογή όλων των 

προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κατά την εγκατάσταση.  

 Εγκατάσταση της Rattle ανοίγοντας το περιβάλλον της R και 

γράφοντας τη παρακάτω εντολή. Η R ζητά να ορίσουμε ένα 

CRAN mirror. Διαλέξτε τη κοντινότερη   τοποθεσία.  

>install.packages("rattle")\ 

 Ανοίξτε τη Rattle ανοίγοντας το περιβάλλον της R και 

γράφοντας τις ακόλουθες εντολές:  

>library(rattle) 

>rattle() 

Πρώτα φορτώστε τη Rattle στη βιβλιοθήκη της R και μετά 

ξεκινήστε τη Rattle. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να εγκατασταθεί 

το περιβάλλον RGtk2. Επιλέξτε ναι. Τη πρώτη φορά θα 

εγκατασταθούν πολλά πακέτα συμπεριλαμβανομένων των 

RGtk2, colospace, XML, και CairoDevice. 

A5.3 Εγκατάσταση σε Macintosh OS/X 
Για την εγκατάσταση της Rattle σε Mac OS/X, βεβαιωθείτε ότι έχει 

εγκατασταθεί το X11. Πρέπει πρώτα να γίνει εγκατάσταση των GTK, GGobi και 

πακέτων R για OS/X, και μετά εγκατάσταση των απαιτούμενων πακέτων R. 

Για μηχανήματα Mac OS/X με σύνδεση στο Internet κάντε: 

i. Λήψη και εγκατάσταση του GTK+ (58MB) 

από:http://r.research.att.com/libs/GTK_2.18.5-X11.pkg 

ii. Λήψη και εγκατάσταση του GGobi (5MB) από: 

http://www.ggobi.org/downloads/ggobi-2.1.8.dmg 

iii. Λήψη και εγκατάσταση της R (38MB) από:  

http://cran.r-project.org/bin/macosx/R-2.11.0.pkg 

http://r.research.att.com/libs/GTK_2.18.5-X11.pkg
http://www.ggobi.org/downloads/ggobi-2.1.8.dmg
http://cran.r-project.org/bin/macosx/R-2.11.0.pkg
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iv. Εγκατάσταση της Rattle γράφοντας στην R:  

>install.packages("rattle", dependencies=c("Depends", "Suggests")) 

v. Έναρξη της Rattle γράφοντας στην R:  

>library(rattle) 

>rattle() 
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A6. Tanagra 

Κάντε λήψη του αρχείου εγκατάστασης από τη σελίδα http://eric.univ-
lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html και αποθηκεύστε το αρχείο στο 
τοπικό δίσκο. Τρέξτε το αρχείο .exe και το Tanagra είναι έτοιμο για χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Β Σύνολα Δεδομένων 
Παρακάτω παρατίθεται το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στα 

κεφάλαια 3 και 4.  

Β1. Σύνολο δεδομένων iris 

Το σύνολο δεδομένων iris περιέχει από 50 παραδείγματα για το καθένα από 

τους τρεις τύπους του φυτού iris: το iris setosa, το iris versicolor και το iris 

virginica. Περιέχει τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: μήκος και πλάτος του 

φύλλου (sepal length/width) και μήκος και πλάτος του πέταλου (petal 

length/width). Όλες οι τιμές των χαρακτηριστικών είναι αριθμητικού τύπου.    

Οι παρακάτω κανόνες μπορούν να εξαχθούν από αυτό το σύνολο δεδομένων: 

 
Αν petal length < 2.45 τότε Iris setosa 

Αν sepal width < 2.10 τότε Iris versicolor 

Αν sepal width < 2.45 τότε petal length < 4.55 τότε Iris versicolor 

Αν sepal width < 2.95 τότε petal width < 1.35 τότε Iris versicolor 

Αν petal length ≥ 2.45 τότε petal length < 4.45 τότε Iris versicolor 

Αν sepal length ≥ 5.85 τότε petal length < 4.75 τότε Iris versicolor 

 

Πίνακας Β.1: Σύνολο δεδομένων iris 

Sepal width Petal length class 

5.10 3.50 1.40 0.20 Iris-setosa 

4.90 3.00 1.40 0.20 Iris-setosa 

4.70 3.20 1.30 0.20 Iris-setosa 

4.60 3.10 1.50 0.20 Iris-setosa 

5.00 3.60 1.40 0.20 Iris-setosa 

5.40 3.90 1.70 0.40 Iris-setosa 

4.60 3.40 1.40 0.30 Iris-setosa 

5.00 3.40 1.50 0.20 Iris-setosa 

4.40 2.90 1.40 0.20 Iris-setosa 

4.90 3.10 1.50 0.10 Iris-setosa 

5.40 3.70 1.50 0.20 Iris-setosa 

4.80 3.40 1.60 0.20 Iris-setosa 

4.80 3.00 1.40 0.10 Iris-setosa 

4.30 3.00 1.10 0.10 Iris-setosa 

5.80 4.00 1.20 0.20 Iris-setosa 

5.70 4.40 1.50 0.40 Iris-setosa 

5.40 3.90 1.30 0.40 Iris-setosa 
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5.10 3.50 1.40 0.30 Iris-setosa 

5.70 3.80 1.70 0.30 Iris-setosa 

5.10 3.80 1.50 0.30 Iris-setosa 

5.40 3.40 1.70 0.20 Iris-setosa 

5.10 3.70 1.50 0.40 Iris-setosa 

4.60 3.60 1.00 0.20 Iris-setosa 

5.10 3.30 1.70 0.50 Iris-setosa 

4.80 3.40 1.90 0.20 Iris-setosa 

5.00 3.00 1.60 0.20 Iris-setosa 

5.00 3.40 1.60 0.40 Iris-setosa 

5.20 3.50 1.50 0.20 Iris-setosa 

5.20 3.40 1.40 0.20 Iris-setosa 

4.70 3.20 1.60 0.20 Iris-setosa 

4.80 3.10 1.60 0.20 Iris-setosa 

5.40 3.40 1.50 0.40 Iris-setosa 

5.20 4.10 1.50 0.10 Iris-setosa 

5.50 4.20 1.40 0.20 Iris-setosa 

4.90 3.10 1.50 0.10 Iris-setosa 

5.00 3.20 1.20 0.20 Iris-setosa 

5.50 3.50 1.30 0.20 Iris-setosa 

4.90 3.10 1.50 0.10 Iris-setosa 

4.40 3.00 1.30 0.20 Iris-setosa 

5.10 3.40 1.50 0.20 Iris-setosa 

5.00 3.50 1.30 0.30 Iris-setosa 

4.50 2.30 1.30 0.30 Iris-setosa 

4.40 3.20 1.30 0.20 Iris-setosa 

5.00 3.50 1.60 0.60 Iris-setosa 

5.10 3.80 1.90 0.40 Iris-setosa 

4.80 3.00 1.40 0.30 Iris-setosa 

5.10 3.80 1.60 0.20 Iris-setosa 

4.60 3.20 1.40 0.20 Iris-setosa 

5.30 3.70 1.50 0.20 Iris-setosa 

5.00 3.30 1.40 0.20 Iris-setosa 

7.00 3.20 4.70 1.40 Iris-versicolor 

6.40 3.20 4.50 1.50 Iris-versicolor 

6.90 3.10 4.90 1.50 Iris-versicolor 

5.50 2.30 4.00 1.30 Iris-versicolor 

6.50 2.80 4.60 1.50 Iris-versicolor 

5.70 2.80 4.50 1.30 Iris-versicolor 

6.30 3.30 4.70 1.60 Iris-versicolor 

4.90 2.40 3.30 1.00 Iris-versicolor 

6.60 2.90 4.60 1.30 Iris-versicolor 

5.20 2.70 3.90 1.40 Iris-versicolor 

5.00 2.00 3.50 1.00 Iris-versicolor 

5.90 3.00 4.20 1.50 Iris-versicolor 

6.00 2.20 4.00 1.00 Iris-versicolor 
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6.10 2.90 4.70 1.40 Iris-versicolor 

5.60 2.90 3.60 1.30 Iris-versicolor 

6.70 3.10 4.40 1.40 Iris-versicolor 

5.60 3.00 4.50 1.50 Iris-versicolor 

5.80 2.70 4.10 1.00 Iris-versicolor 

6.20 2.20 4.50 1.50 Iris-versicolor 

5.60 2.50 3.90 1.10 Iris-versicolor 

5.90 3.20 4.80 1.80 Iris-versicolor 

6.10 2.80 4.00 1.30 Iris-versicolor 

6.30 2.50 4.90 1.50 Iris-versicolor 

6.10 2.80 4.70 1.20 Iris-versicolor 

6.40 2.90 4.30 1.30 Iris-versicolor 

6.60 3.00 4.40 1.40 Iris-versicolor 

6.80 2.80 4.80 1.40 Iris-versicolor 

6.70 3.00 5.00 1.70 Iris-versicolor 

6.00 2.90 4.50 1.50 Iris-versicolor 

5.70 2.60 3.50 1.00 Iris-versicolor 

5.50 2.40 3.80 1.10 Iris-versicolor 

5.50 2.40 3.70 1.00 Iris-versicolor 

5.80 2.70 3.90 1.20 Iris-versicolor 

6.00 2.70 5.10 1.60 Iris-versicolor 

5.40 3.00 4.50 1.50 Iris-versicolor 

6.00 3.40 4.50 1.60 Iris-versicolor 

6.70 3.10 4.70 1.50 Iris-versicolor 

6.30 2.30 4.40 1.30 Iris-versicolor 

5.60 3.00 4.10 1.30 Iris-versicolor 

5.50 2.50 4.00 1.30 Iris-versicolor 

5.50 2.60 4.40 1.20 Iris-versicolor 

6.10 3.00 4.60 1.40 Iris-versicolor 

5.80 2.60 4.00 1.20 Iris-versicolor 

5.00 2.30 3.30 1.00 Iris-versicolor 

5.60 2.70 4.20 1.30 Iris-versicolor 

5.70 3.00 4.20 1.20 Iris-versicolor 

5.70 2.90 4.20 1.30 Iris-versicolor 

6.20 2.90 4.30 1.30 Iris-versicolor 

5.10 2.50 3.00 1.10 Iris-versicolor 

5.70 2.80 4.10 1.30 Iris-versicolor 

6.30 3.30 6.00 2.50 Iris-virginica 

5.80 2.70 5.10 1.90 Iris-virginica 

7.10 3.00 5.90 2.10 Iris-virginica 

6.30 2.90 5.60 1.80 Iris-virginica 

6.50 3.00 5.80 2.20 Iris-virginica 

7.60 3.00 6.60 2.10 Iris-virginica 

4.90 2.50 4.50 1.70 Iris-virginica 

7.30 2.90 6.30 1.80 Iris-virginica 

6.70 2.50 5.80 1.80 Iris-virginica 
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7.20 3.60 6.10 2.50 Iris-virginica 

6.50 3.20 5.10 2.00 Iris-virginica 

6.40 2.70 5.30 1.90 Iris-virginica 

6.80 3.00 5.50 2.10 Iris-virginica 

5.70 2.50 5.00 2.00 Iris-virginica 

5.80 2.80 5.10 2.40 Iris-virginica 

6.40 3.20 5.30 2.30 Iris-virginica 

6.50 3.00 5.50 1.80 Iris-virginica 

7.70 3.80 6.70 2.20 Iris-virginica 

7.70 2.60 6.90 2.30 Iris-virginica 

6.00 2.20 5.00 1.50 Iris-virginica 

6.90 3.20 5.70 2.30 Iris-virginica 

5.60 2.80 4.90 2.00 Iris-virginica 

7.70 2.80 6.70 2.00 Iris-virginica 

6.30 2.70 4.90 1.80 Iris-virginica 

6.70 3.30 5.70 2.10 Iris-virginica 

7.20 3.20 6.00 1.80 Iris-virginica 

6.20 2.80 4.80 1.80 Iris-virginica 

6.10 3.00 4.90 1.80 Iris-virginica 

6.40 2.80 5.60 2.10 Iris-virginica 

7.20 3.00 5.80 1.60 Iris-virginica 

7.40 2.80 6.10 1.90 Iris-virginica 

7.90 3.80 6.40 2.00 Iris-virginica 

6.40 2.80 5.60 2.20 Iris-virginica 

6.30 2.80 5.10 1.50 Iris-virginica 

6.10 2.60 5.60 1.40 Iris-virginica 

7.70 3.00 6.10 2.30 Iris-virginica 

6.30 3.40 5.60 2.40 Iris-virginica 

6.40 3.10 5.50 1.80 Iris-virginica 

6.00 3.00 4.80 1.80 Iris-virginica 

6.90 3.10 5.40 2.10 Iris-virginica 

6.70 3.10 5.60 2.40 Iris-virginica 

6.90 3.10 5.10 2.30 Iris-virginica 

5.80 2.70 5.10 1.90 Iris-virginica 

6.80 3.20 5.90 2.30 Iris-virginica 

6.70 3.30 5.70 2.50 Iris-virginica 

6.70 3.00 5.20 2.30 Iris-virginica 

6.30 2.50 5.00 1.90 Iris-virginica 

6.50 3.00 5.20 2.00 Iris-virginica 

6.20 3.40 5.40 2.30 Iris-virginica 

5.90 3.00 5.10 1.80 Iris-virginica 
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