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Πεπίλητη 

 

ηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε 

δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία. Ζ Δξόπςξη Γνώζηρ απφ Γεδνκέλα είλαη ε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία αλαθάιπςεο 

πξνηχπσλ ζε κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. ηφρνο ηεο είλαη ε εμαγσγή πιεξνθνξίαο θαη ε 

κεηαηξνπή ηεο ζε θαηαλνεηή κνξθή γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. 

Ωζηφζν, κε ην κέγεζνο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

εθαξκνγέο λα απμάλεηαη κε κεγάιν ξπζκφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε επεμεξγαζία ηνπο ψζηε λα 

πεξηέρνπλ κφλν ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη Τεσνικέρ Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν είλαη 

ππεχζπλεο γηα απηφ ην ζθνπφ, εθαξκφδνληαο, κεηαμχ άιισλ, Σςμπύκνυζη θαη Δπιλογή 

Γεδνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαηεξείηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ δεδνκέλσλ 

κε κηθξφ κέγεζνο αιιά θαη κε δηαηήξεζε ησλ ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ψζηε λα 

γίλεηαη επηηπρψο ε πεξεηαίξσ αλάιπζή ηνπο. 

ηελ Δξγαζία παξνπζηάδεηαη ε πινπνίεζε θάπνησλ βαζηθψλ αιγνξίζκσλ Μείσζεο 

Όγθνπ Γεδνκέλσλ σο θίιηξα πξνεπεμεξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Weka ην νπνίν 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ινγηζκηθά Μεραληθήο Μάζεζεο θαη είλαη πξντφλ 

Αλνηθηνχ Κψδηθα.  
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Δξόπςξη Γνώζηρ από Γεδομένα – Μείυζη Όγκος Γεδομένυν – ςμπύκνυζη 

Γεδομένυν – Δπιλογή Γεδομένυν – Ανακάλςτη Γνώζηρ από Βάζειρ 

Γεδομένυν - Weka 
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Abstract 

 

 During the Information and great Internet growth era, management and processing 

of large datasets is becoming increasingly important. Data Mining is the computational 

process of discovering patterns in large data sets. Its goal is to extract information from a 

data set and transform  it into an understandable structure for further use 

 However, the available data keep on growing at a high rate, thus, there is a need to 

pre-process it and keep only useful data for the analysis. Data Reduction Techniques are 

responsible for this process, using, among other, Data Condensation and Data Editing. In 

that way, a representative sample of the dataset is maintained, with small size but including 

all useful information in order for the Classification to be successful. 

 The Master Thesis presents the implementation of some basic Data Reduction 

Algorithms as Weka pre-process filters. Weka is one of the most important Machine 

Learning Software Suites and is also an open source program. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ππόβλημα – ημανηικόηηηα ηος θέμαηορ 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο 

Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν (Data Reduction). Οη Σερληθέο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ Δξόπςξηρ Γνώζηρ από Γεδομένα 

(Data Mining) νη νπνίεο απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην εξεπλεηηθφ θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο ζπιινγήο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ. 

H Δξγαζία δίλεη έκθαζε ζηνπο βαζηθφηεξνπο αιγνξίζκνπο Data Reduction πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάδεη ηελ πινπνίεζή ηνπο, φπνπ 

επηηπγράλνληαη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα.  



2 

 

 

 

1.2 κοπόρ – ηόσοι 

θνπφο ηεο Δξγαζίαο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

δηαπξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο. Δθηφο απφ ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κε 

πξνθαλή πιενλεθηήκαηα ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε απφ ηνλ ππνινγηζηή, νη 

Σερληθέο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαη βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ Δμφξπμε Γλψζεο απφ Γεδνκέλα πνπ αθνινπζεί, κέζσ ησλ 

αιγνξίζκσλ Δπιλογήρ Γεδομένυν (Data Editing). Σα ζεηηθά απηά ζηνηρεία απνδεηθλχνληαη 

θαη ζηελ πξάμε κε εθαξκνγή ησλ πινπνηεκέλσλ αιγνξίζκσλ. 

Βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ηεο Δξγαζίαο απνηέιεζε ε έιιεηςε κεγάιεο 

πνζφηεηαο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο ε αλάγθε γηα κείσζε φγθνπ δεδνκέλσλ 

εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα φηαλ θαη νη πνζφηεηεο δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ έγηλαλ 

πνιχ κεγάιεο.  

 

1.3 ςνειζθοπά 

Δθηφο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπλεηζθέξεη παθέηα 

ινγηζκηθνχ κε ηα νπνία πινπνηνχληαη νη εμεηαδφκελεο ηερληθέο. πγθεθξηκέλα, 

αλαπηχρζεθαλ πξφζζεηα γηα ην ινγηζκηθφ Μεραληθήο Μάζεζεο Weka, σο θίιηξα 

πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

Παξαηίζεηαη καδί κε ηελ Δξγαζία έλα εθηειέζηκν .jar αξρείν φπνπ ε ηειεπηαία 

ζηαζεξή έθδνζε ηνπ Weka (3.6.12) είλαη πξνζαξκνζκέλε ψζηε λα πεξηέρεη θαη ηα θίιηξα 

πνπ γξάθηεθαλ. Δπίζεο, ηα 6 θίιηξα παξαηίζεληαη σο απηφλνκα παθέηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

γηα ηελ λεφηεξε έθδνζε ηνπ (3.7.12) φπνπ θαη ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. 
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 1.4 Βαζική Οπολογία  

 Ζ επηζηήκε πνπ πεξηθιείεη ην πεξηερφκελν ηεο Δξγαζίαο είλαη ην Data Mining, ην 

νπνίν κεηαθξάδεηαη σο Δξόπςξη Γνώζηρ από Γεδομένα, ειιείςεη ηαπηφζεκνπ φξνπ. Σν 

βαζηθφ ζέκα είλαη ε Μείυζη Όγκος Γεδομένυν (Data Reduction), απφ ηελ νπνία 

εμεηάδνληαη ηα πεδία ηεο Σςμπύκνυζηρ Γεδομένυν (Data Condensation) θαη ηεο Δπιλογήρ 

Γεδομένυν (Data Editing). Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζηάδηα ηεο Ανακάλςτηρ Γνώζηρ 

από Βάζειρ Γεδομένυν (Knowledge Discovery from Databases). Σέινο, ν φξνο Μησανική 

Μάθηζη (Machine Learning) ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ παξάιιεια κε ηελ Δμφξπμε 

Γλψζεο. 

 

 

1.5 Γιάπθπυζη ηηρ μελέηηρ 

 

Ζ Δξγαζία απνηειείηαη απφ 4 βαζηθά θεθάιαηα. Σν πξψην θαη παξφλ θεθάιαην 

απνηειεί ηελ Δηζαγσγή ηεο Δξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην Θεσξεηηθφ 

Τπφβαζξν. ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ εμεγνχληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δμφξπμεο 

Γλψζεο απφ Γεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εκβάζπλζε ζηε Μείσζε Όγθνπ 

Γεδνκέλσλ θαη ζηνπο αιγνξίζκνπο πνπ κειεηήζεθαλ. Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε 

Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επεθηάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθά ηκήκαηα θψδηθα θάζε θιάζεο θαη ζηε ζπλέρεηα δίλνληαη 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Σέινο, ην θεθάιαην 4 είλαη ν Δπίινγνο φπνπ ππάξρνπλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζπγγξαθή ηεο Δξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα 

ππάξρεη θαη ην Παξάξηεκα Α κε ρξήζηκν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

 ην Κεθάιαην απηφ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ε γλψζε ησλ νπνίσλ ρξεηάδεηαη γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Δξγαζίαο. Αξρηθά, δίλνληαη γεληθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηζηήκε ηεο Δμφξπμεο Γλψζεο απφ Γεδνκέλα. Έπεηηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

Σερληθέο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη 

νη αιγφξηζκνη νη νπνίνη πινπνηήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο Δξγαζίαο. 
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2.1 Δξόπςξη Γνώζηρ από Γεδομένα 

 

 Σν πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο Δξόπςξηρ Γνώζηρ από Γεδομένα (Data Mining), 

βξίζθεηαη ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληψληαη νη επηζηήκεο ησλ Βάζευν Γεδομένυν (Databases), 

ηεο Τεσνικήρ Νοημοζύνηρ (Artificial Intelligence) θαη ηεο Σηαηιζηικήρ (Statistics). 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ν νξηζκφο, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

επηζηήκεο απηήο.  

2.1.1 Οπιζμόρ Δξόπςξηρ Γνώζηρ από Γεδομένα 

 Ζ Δμφξπμε Γλψζεο απφ Γεδνκέλα νξίδεηαη σο η διαδικαζία σπήζηρ μιαρ ή 

πεπιζζοηέπυν Τεσνικών Δκμάθηζηρ Υπολογιζηών (Machine Learning Techniques) για ηην 

αςηόμαηη ανάλςζη κι εξαγυγή γνώζευν από δεδομένα πος πεπιέσονηαι ζε μια βάζη 

δεδομένυν (Roiger, Geatz, 2003: 32). 

Ζ Μησανική Μάθηζη πξνζθέξεη ην ηερληθφ ππφβαζξν ηεο Δμφξπμεο Γλψζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο απφ δεδνκέλα ζε αλεπεμέξγαζηε κνξθή 

(raw data). (Witten, Frank, 2005: 24). 

 

2.1.2 Λειηοςπγίερ ηηρ Δξόπςξηρ Γνώζηρ 

 Ζ Δμφξπμε Γλψζεο απφ Γεδνκέλα πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο παξαθάησ βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαηάιιεια κνληέια 

πξφβιεςεο θαη αλάιπζεο (Suh S., 2012: 6-16). 

 Καηηγοπιοποίηζη (Classification) 

 Ζ Καηεγνξηνπνίεζε Γεδνκέλσλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ελφο κνληέινπ ψζηε λα 

γίλεηαη πεξηγξαθή ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ, αιιά θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηνπ 

γλσξίζκαηνο-ζηφρνπ ζε κειινληηθά δεδνκέλα. πλήζσο ηα δεδνκέλα ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ην χλνιν Δθπαίδεπζεο (Training Set) θαη ζην χλνιν Διέγρνπ (Test Set). Σν 

πξψην ζχλνιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ κνληέινπ Καηεγνξηνπνίεζεο θαη ην 

δεχηεξν γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ. Κξηηήξην απφδνζεο απνηειεί ε αθξίβεηα 

Καηεγνξηνπνίεζεο πνπ ζηφρνο είλαη λα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα. 
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 Σςζηαδοποίηζη (Clustering) 

 Ζ πζηαδνπνίεζε είλαη ε δεχηεξε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ Data Mining θαη αθνξά 

ηελ πξφβιεςε ηεο αλάζεζεο ησλ εγγξαθψλ ζε ζπζηάδεο βαζηζκέλεο ζηελ νκνηφηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη ζπζηάδεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο παξά κφλν ν αξηζκφο ηνπο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο βαζίδεηαη ζηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηφρνο 

είλαη ε επίηεπμε κεγάιεο νκνηφηεηαο ζηα δεδνκέλα ηεο ίδηαο ζπζηάδαο θαη φζν γίλεηαη 

κηθξήο νκνηφηεηαο ζε δεδνκέλα δηαθνξεηηθψλ ζπζηάδσλ. 

 Κανόνερ Σςζσέηιζηρ (Association Rules) 

 Σειεπηαία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δμφξπμεο Γλψζεο απφ Γεδνκέλα είλαη 

ε εμαγσγή Καλφλσλ πζρέηηζεο. Με απηήλ ηε ιεηηνπξγία παξάγνληαη πξνβιέςεηο γηα ηελ 

χπαξμε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ ζε κηα ζπλαιιαγή, βαζηζκέλεο ζηελ χπαξμε άιισλ 

παξφλησλ αληηθεηκέλσλ.    

 

2.1.3 Ανακάλςτη Γνώζηρ ζε Βάζειρ Γεδομένυν  

ηε ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ε πιεξνθνξία απνθηά λεπξαιγηθφ ξφιν ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ είλαη ηεξάζηηα ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη.  

Με ηελ εθαξκνγή ηεο Ανακάλςτηρ Γνώζηρ ζε Βάζειρ Γεδομένυν (Knowledge 

Discovery in Databases, KDD), ε νπνία είλαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε, εμεξεπλεηηθή 

αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε κεγάισλ απνζεθψλ δεδνκέλσλ (Adhikari, 2015:1), 

επηηπγράλεηαη ν παξαπάλσ ζθνπφο. Ζ Αλαθάιπςε Γλψζεο ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ, εθηφο 

απφ ηελ θπξίσο πξάμε ηεο Δμφξπμεο Γλψζεο, πεξηιακβάλεη αξρηθά ζηάδηα εμαγσγήο θαη 

πξνεηνηκαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζην ηέινο ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηε ιήςε απνθάζεσλ 

αλάινγα κε ην απνηέιεζκα. 

Ζ παξνχζα Δξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο Αλαθάιπςεο Γλψζεο 

απφ Βάζεηο Γεδνκέλσλ, φπνπ γίλεηαη πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα αθνξά 

ζηε Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ (Data Reduction), κηα δηαδηθαζία πνπ θαζίζηαηαη 
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απαξαίηεηε ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ιφγσ αθελφο ηεο κεγάιεο αχμεζεο 

ζηνλ φγθν ησλ ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ χπαξμε πνιιψλ εγγξαθψλ 

πνπ απνηεινχλ «ζφξπβν», είηε ιφγσ απψιεηαο πιεξνθνξίαο είηε ιφγσ ηηκψλ πνπ 

δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο αλακελφκελεο. 

ην ζηάδην ηεο πξν-επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ αλήθνπλ επίζεο θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Σςνάθποιζηρ (Aggregation), πνπ αθνξά ην ζπλδπαζκφ 

δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε έλα κνληέιν. Ζ ιεηηνπξγία Μείυζηρ Γιαζηάζευν 

(Dimensionality Reduction) φπνπ γίλεηαη απαινηθή θάπνησλ δηαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ 

γηα λα γίλεη επθνιφηεξε ε επεμεξγαζία ηνπο. Δπίζεο, ε Γειγμαηολητία (Sampling), κε ηελ 

νπνία γίλεηαη ρξήζε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο θαη φρη φινπ ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. (Garcia et al, 2015: 39-55) Ζ ιεηηνπξγία απηή κνηάδεη κε ηε Μείσζε Όγθνπ 

Γεδνκέλσλ πνπ εμεηάδεηαη.  

Σέινο, ζεκαληηθφ θνκκάηη κεηά ηελ πξνεπεμεξγαζία θαη πξηλ ηελ Δμφξπμε Γλψζεο 

είλαη ν Μεηαζσημαηιζμόρ ηυν ηιμών ησλ κεηαβιεηψλ (Variable Transformation), φπσο 

είλαη ε Καλνληθνπνίεζή ηνπο. ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 2.1) θαίλνληαη δηαθξηηά ηα 

5 ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αξρηθά ε επηινγή ησλ πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, έπεηηα ε 

πξνεπεμεξγαζία ηνπο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο, κεηά ε θπξίσο εξγαζία Δμφξπμεο θαη ηέινο 

ε εξκελεία θη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

Δικόνα 2.1 Σα ζηάδηα ηεο Γηαδηθαζίαο Δμφξπμεο Γλψζεο απφ Βάζεηο Γεδνκέλσλ  

Πεγή: http://www.cise.ufl.edu/~ddd/cap6635/Fall-97/Short-papers/KDD3.htm 
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2.1.4 Αναγκαιόηηηα ηηρ Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν ππιν από ηην Δξόπςξη Γνώζηρ 

 Ζ πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη γηα αλάιπζε γίλεηαη νινέλα κεγαιχηεξε 

θαη πην πνιχπινθε. Σν πιηθφ ππνινγηζηψλ αθνινπζεί απηήλ ηελ αλάπηπμε θαη κπνξεί λα 

ρεηξίδεηαη πιένλ ππεξβνιηθά κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα νλνκαδφκελα Big Data (Dean, 

2014: 5-21). Ωζηφζν, ε επεμεξγαζία ηφζν κεγάισλ αξρείσλ δελ παχεη λα είλαη 

ππνινγηζηηθά δαπαλεξή θαη δελ ελδείθλπηαη γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο. Γηα λα γίλεη εμαγσγή 

ζρεηηθψλ, αμηφπηζησλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο αλαιχζεηο, είλαη 

αλαγθαίνο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο κέζσ ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ηνπο (Ahlemeyer-Stubbe, 

2014: 61).  Με ηελ εθαξκνγή πξν-επεμεξγαζίαο ζηα δεδνκέλα γηα κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε πκπχθλσζή ηνπο (Data Condensation), δεκηνπξγείηαη έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζχλνιν κε κηθξφηεξν κέγεζνο αιιά θαη κηθξή απψιεηα ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο. 

 Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ επηιχνπλ νη Σερληθέο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ 

είλαη ε χπαξμε πνιιψλ εγγξαθψλ πνπ απνηεινχλ ζφξπβν ζηα δεδνκέλα. ε πνιιά ζχλνια 

δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πνιχ κεγάια παξαηεξνχληαη ζπλήζσο πνιιέο εγγξαθέο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σέηνηεο εγγξαθέο κπνξεί λα 

είλαη φζεο έρνπλ πεδία ειιηπψο ζπκπιεξσκέλα αιιά θαη φζεο έρνπλ δνκή πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλακελφκελε (Maimon, Rokach, 2008: 12).  ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε Σερληθψλ Δπηινγήο 

(Editing), ψζηε λα δηαγξαθνχλ ηα ζνξπβψδε ζηνηρεία. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκηηή ε ρξήζε θαη ησλ 2 κεζφδσλ 

(Condensation θαη Editing) γηα λα ζπλερηζηεί νξζφηεξα ε Γηαδηθαζία Αλαθάιπςεο 

Γλψζεο, σζηφζν ππάξρεη πάληα ην αληηζηάζκηζκα λα ραζεί πηζαλψο ρξήζηκε πιεξνθνξία. 

Ζ ρξήζε ησλ Σερληθψλ Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη ν εξεπλεηήο. Γεληθφηεξα, ην ζηάδην ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ φπνπ γίλεηαη θαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο, αλαθέξεηαη θαη σο Καθαπιζμόρ ηυν 

Γεδομένυν (Data Cleaning). (Brown, 2014: 88). 
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2.2 Σεσνικέρ Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν. 

Οη Σερληθέο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ (Data Reduction Techniques, DRTs) 

ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία 

δηαγξάθνληαη. Έηζη, έρνπκε ηηο Σερληθέο Μείσζεο Αληηθεηκέλσλ (Item Reduction 

Techniques) θαη απηέο ηεο Μείσζεο Γηαζηάζεσλ ησλ Γεδνκέλσλ (Dimensionality 

Reduction Techniques). ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ 

νη ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία. 

Οη Σερληθέο Μείσζεο Αληηθεηκέλσλ δηαηξνχληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο κε θξηηήξην 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ή φρη δεδνκέλσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε 

ππνθαηεγνξία ζπλίζηαηαη απφ ηνπο αιγνξίζκνπο Δπηινγήο Πξνηχπσλ (Prototype 

Selection), νη νπνίνη επηιέγνπλ αληηπξνζσπεπηηθά θάπνηα απφ ηα δεδνκέλα, ελψ ε δεχηεξε 

πεξηέρεη ηνπο αιγνξίζκνπο Αθαίξεζεο Πξνηχπσλ (Prototype Abstraction) νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ αληηπξνζσπεπηηθά δεδνκέλα κε βάζε ηα ήδε ππάξρνληα. 

Σέινο, νη αιγφξηζκνη Δπηινγήο Πξνηχπσλ δηαθξίλνληαη σο αιγφξηζκνη 

πκπχθλσζεο Γεδνκέλσλ (Data Condensing) είηε σο αιγφξηζκνη Δπηινγήο Γεδνκέλσλ 

(Data Editing). Με ηε πκπχθλσζε, ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πκππθλσκέλνπ 

πλφινπ (Condensing Set), ζαθψο κηθξφηεξνπ απφ ην αξρηθφ ζχλνιν, ψζηε λα κεησζεί ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια λα απμεζεί ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην Δπηιεγκέλν χλνιν (Edited Set), πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

αιγνξίζκσλ Data Editing, ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ζηε κεηέπεηηα 

θαηεγνξηνπνίεζε, απνξξίπηνληαο φζεο εγγξαθέο απνηεινχλ “ζφξπβν” (noisy instances). 

Σν πιηθφ πνπ αθνινπζεί ζηηο ππφινηπεο ελφηεηεο (2.2.1 – 2.6) είλαη βαζηζκέλν εμ 

νινθιήξνπ ζηε Γηαηξηβή ηνπ θ. Οπγηάξνγινπ (Οπγηάξνγινπ η., 2014). 

 

2.2.1 Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ – Evaluation Criteria. 

 

Οη Σερληθέο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηξία θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 
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Σν πξψην είλαη ην Ποζοζηό Μείυζηρ Όγκος (Reduction Rate) ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

επηηπγράλεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή θάζε αιγνξίζκνπ. Όπσο είλαη θαλεξφ, πςειφηεξα 

πνζνζηά κείσζεο φγθνπ δεδνκέλσλ είλαη πξνηηκφηεξν λα πξνθχπηνπλ απφ θάπνηα ηερληθή, 

θαζψο έηζη κεηψλεηαη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο επεμεξγαζίαο θαη νη απαηηήζεηο ζε κλήκε, 

νπφηε απμάλεηαη ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ηνπ Καηηγοπιοποιηηή Δγγύηεπυν Γειηόνυν (NN 

Classifier) πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Γεχηεξν θξηηήξην είλαη ε Ακπίβεια Καηηγοπιοποίηζηρ πνπ επηηπγράλεηαη κε βάζε 

ην ειαηησκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ. Οη αιγφξηζκνη πκπχθλσζεο Γεδνκέλσλ (Data 

Condensing Algorithms) ζθνπεχνπλ λα δηαηεξήζνπλ πςειή αθξίβεηα πνπ λα κελ 

απνθιίλεη πνιχ απφ απηή πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ ζχλνιν 

δεδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Αιγφξηζκνη Δπηινγήο Γεδνκέλσλ (Data Editing 

Algorithms) ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ηηκήο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. 

Σξίην θξηηήξην είλαη ην ππνινγηζηηθφ Κόζηορ Πποεπεξεπγαζίαρ πνπ απαηηεί ε 

εθηέιεζε θάζε αιγνξίζκνπ. Κάπνηνη αιγφξηζκνη απαηηνχλ κφλν “έλα πέξαζκα” ησλ 

δεδνκέλσλ (one-pass algorithms), γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά πξνηηκφηεξνπο βάζεη απηνχ 

ηνπ θξηηεξίνπ, ελψ άιινη κε ρξήζε πνιιψλ επαλαιήςεσλ πζηεξνχλ ζε απηφ ην θνκκάηη. 

Σειηθά, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, θαζέλα απφ ηα 3 θξηηήξηα απνθηά θαη 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα. 

 

 

2.3 Οι Αλγόπιθμοι. 

ηα πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πινπνηήζεθαλ σο πξφζζεηα γηα ην 

ινγηζκηθφ Weka, έμη αιγφξηζκνη γηα κείσζε φγθνπ δεδνκέλσλ.  

Δηδηθά, πινπνηήζεθαλ νη δχν βαζηθνί αιγφξηζκνη πκπχθλσζεο Γεδνκέλσλ, ν ΙΒ2 

θαη ν CNN-rule. Άιινη δχν αιγφξηζκνη αθνξνχλ ηελ Δπηινγή Γεδνκέλσλ, ν ENN-rule θαη 

ν All-kNN. Σέινο, νη  RHC θαη EHC πεηπραίλνπλ πκπχθλσζε  θαη Δπηινγή Γεδνκέλσλ 

αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ηερληθή Οκνηνγελψλ πζηάδσλ (Homogeneous 

Clusters) νπφηε ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηήλ ηελ αλεμάξηεηε θαηεγνξία. 
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2.4 Οι Αλγόπιθμοι ςμπύκνυζηρ Γεδομένυν (Data Condensing 

Algorithms). 

Με ηε πκπχθλσζε Γεδνκέλσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηφρνο είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί ην πκππθλσκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν απφ ην 

αξρηθφ ζχλνιν, ρσξίο σζηφζν λα κεησζεί  ε αθξίβεηα ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ λένπ 

ζπλφινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο θαη νη αλάγθεο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ πξφζιεςε ησλ αιγνξίζκσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη φηη 

δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ησλ θιάζεσλ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη πάληα ζσζηά, αθνχ νη εγγχηεξνη γείηνλεο είλαη ηεο ίδηαο θιάζεο, 

επνκέλσο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ. Αληίζεηα, ηα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαζπλνξηαθά ζεκεία ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα πξνζηεζνχλ ζην πκππθλσκέλν χλνιν 

Γεδνκέλσλ θαη κε βάζε απηά λα δεκηνπξγεζεί ην κνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, επηηπγράλεηαη 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγξαθψλ ρσξίο λα ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά  ε αθξίβεηα ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε. 

 

Δικόνα 2.2 Σα αξρηθά δεδνκέλα θαη ην πκππθλσκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ φπνπ δηαηεξνχληαη κφλν ηα 

δηαζπλνξηαθά ζεκεία  
 Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 
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2.4.1 Ο Αλγόπιθμορ ςμπύκνυζηρ Δγγύηεπος Γείηονα (Condensing Nearest Neighbor 

rule, CNN-rule). 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην αιγφξηζκν πνπ πξνηάζεθε γηα πκπχθλσζε Γεδνκέλσλ 

θαη γεληθά γηα Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιιέο απφ 

ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Ο αιγφξηζκνο CNN-rule δηαβεβαηψλεη φηη νπνηνδήπνηε απφ ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζην Condensing Set κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί νξζά κε ηε ρξήζε ηνπ 

Condensing Set. Δπίζεο, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη είλαη κε παξακεηξηθφο (non 

parametric),  γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά επθνιφηεξν ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθηέιεζε. 

Αληίζεηα, ηα θχξηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ηξία. Πξψηνλ, ε 

εμάξηεζε ηνπ απφ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξνζπειαχλεη ηα δεδνκέλα, είλαη δειαδή 

αιγφξηζκνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεηξά (order dependent algorithm). Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πηζαλή δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζπκππθλσκέλσλ ζπλφισλ κε πνιιαπιέο 

εθηειέζεηο ηνπ ζην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Γεχηεξνλ, ε εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία φινπ ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ ζηελ θχξηα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. Σν φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απμαλφκελν κέγεζνο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθαξκνγέο 

ραξαθηεξίδεη απηφ ην κεηνλέθηεκα ζεκαληηθφ. 

Σξίην θαη ηειεπηαίν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ν CNN-rule είλαη αιγφξηζκνο 

κε-ζηαδηαθφο (non-incremental). Σα ζεκαληηθά δηαζπλνξηαθά αληηθείκελα πνπ ν 

αιγφξηζκνο ηειηθά θξαηάεη πξνζηίζεληαη ζην ζπκππθλσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ ζην ηέινο 

ηεο εθηέιεζεο θαη φρη ζηαδηαθά, νπφηε ε ρξήζε ηνπ δελ είλαη δπλαηή γηα πεξηβάιινληα 

δπλακηθά ή ζπλερνχο ξνήο (streaming). 
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Δικόνα 2.3 Ο αιγφξηζκνο CNN-rule 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 
 

 

 

Ο αιγφξηζκνο δέρεηαη σο είζνδν ην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ σο χλνιν 

Δθπαίδεπζεο (Training Set) θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη σο έμνδν ην 

πκππθλσκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ. 

Ξεθηλψληαο ε εθηέιεζε θαη αθνχ ην Condensing Set είλαη θελφ, κεηαθέξεηαη ζε 

απηφ έλα ζηνηρείν απφ ην Training Set.  

ηε ζπλέρεηα θη επαλαιεπηηθά, εμεηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πλφινπ 

Δθπαίδεπζεο θαη φηαλ θάπνην απφ απηά βξεζεί λα έρεη γλψξηζκα θιάζεο (class attribute) 

δηαθνξεηηθφ απφ ην ζηνηρείν πνπ απνηειεί ηνλ εγγχηεξν ηνπ γείηνλα (Nearest Neighbor) 

ζην Condensing Set, ηφηε πξνζηίζεηαη ζην πκππθλσκέλν χλνιν.  

Όια ηα ππφινηπα ζηνηρεία απνξξίπηνληαη θαη ηειηθά ζην πκππθλσκέλν χλνιν 
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πεξηέρνληαη φζεο εγγξαθέο είλαη δηαθνξεηηθήο θιάζεο απφ φηη ε θνληηλφηεξή ηνπο 

εγγξαθή. 

 

 

2.4.2 Ο αλγόπιθμορ IB2. 

Ο αιγφξηζκνο IB2 απνηειεί κηα ηαρχηεξε παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ CNN-rule. 

Πξφθεηηαη γηα αιγφξηζκν πνπ εθηειείηαη “κε έλα πέξαζκα” (one pass algorithm). 

Παξφκνηα κε ηνλ CNN-rule, ν ΗΒ2 δελ είλαη παξακεηξηθφο, γεγνλφο πνπ ηνλ θάλεη 

εμίζνπ εχθνιν ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθηέιεζε. Δπίζεο, ζεηηθφ ηνπ ζηνηρείν απνηειεί ε 

θαηαζθεπή ηνπ πκππθλσκέλνπ πλφινπ ε νπνία γίλεηαη ζηαδηαθά, θαζηζηψληαο ηνλ 

αιγφξηζκν θαηάιιειν γηα δπλακηθά θαη ζπλερνχο ξνήο πεξηβάιινληα. Δπηπξφζζεηα θαη ζε 

αληίζεζε κε ηνλ CNN-rule, ν ΗΒ2 δελ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε νιφθιεξνπ ηνπ 

πλφινπ Δθπαίδεπζεο ζηελ θχξηα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νκνίσο κε ηνλ άιιν αιγφξηζκν, ν ΗΒ2 έρεη ην αξλεηηθφ 

γλψξηζκα λα εμαξηάηαη απφ ηε ζεηξά ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε αληίζεζε κε εθείλνλ, δελ είλαη 

ζίγνπξν φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηα δεδνκέλα πνπ παξαιείπνληαη ζα κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε αθξίβεηα. 
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Δικόνα 2.4 Ο αιγφξηζκνο IB2 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 
 

Ο αιγφξηζκνο δέρεηαη σο είζνδν ην χλνιν Δθπαίδεπζεο (TS) θη επηζηξέθεη σο 

έμνδν ην πκππθλσκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ (CS). Όπσο θαη ζηνλ CNN-rule, ην -θελφ 

αξρηθά- πκππθλσκέλν χλνιν δέρεηαη κηα απφ ηηο εγγξαθέο ηνπ TS. 

ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε εγγξαθή απφ ην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ ππνινγίδεηαη ε 

εγγξαθή πνπ απνηειεί ηνλ εγγχηεξν γείηνλά ηεο απφ φζεο ππάξρνπλ ζην πκππθλσκέλν 

χλνιν (γξακκή 4). 

Μεηά ε εγγξαθή επηιέγεηαη γηα πξνζζήθε ζην CS κφλν εάλ είλαη δηαθνξεηηθήο 

θιάζεο απφ φηη ν εγγχηεξνο γείηνλαο. 

Σέινο, ε εγγξαθή δηαγξάθεηαη απφ ην TS, ην νπνίν αδεηάδεη κεηά απφ έλα πέξαζκα 

ηνπ ΗΒ2 θη επηζηξέθεηαη ην CS. 

πγθξίλνληαο ηνπο δχν απηνχο αιγνξίζκνπο είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβεη θάπνηνο 

ηε δηαθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαζψο κνηάδνπλ πάξα πνιχ, αιιά θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνπλ είλαη πνιχ θνληηλά.  

Ωζηφζν, νη δηαθνξέο ηνπο είλαη ζεκαληηθέο, αθνχ ν ΗΒ2 είλαη θαηάιιεινο γηα 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο αιιά δελ εγγπάηαη ηελ νξζή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνξξηπηέσλ 

δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ θαζελφο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 
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2.4.3 Άλλοι αλγόπιθμοι ςμπύκνυζηρ Γεδομένυν. 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί θαη άιινη αιγφξηζκνη πκπχθλσζεο 

Γεδνκέλσλ  πνπ δελ κειεηήζεθαλ ζηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Έλαο είλαη ν Αιγφξηζκνο 

ηνπ Chen ν νπνίνο δελ είλαη order-dependent αιιά έρεη ην αξλεηηθφ λα είλαη παξακεηξηθφο. 

Βαζηζκέλε ζε απηφλ είλαη θαη ε ζεηξά αιγνξίζκσλ RSP (Reduction by Space 

Partitioning, RSP1, RSP2, RSP3). O RSP3 πνπ ζεσξείηαη ν θαιχηεξνο απηψλ, έρεη ην 

γλψξηζκα λα νξίδεη πξνθαηαβνιηθά ην κέγεζνο ηνπ εμαγφκελνπ ζπλφινπ, αιιά είλαη 

ππνινγηζηηθά απαηηεηηθφο. 

 

2.5 Οι αλγόπιθμοι Δπιλογήρ Γεδομένυν (Data Editing Algorithms). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζεκαληηθή ζηε δηαδηθαζία Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ 

είλαη ε Δπηινγή Γεδνκέλσλ (Data Editing). ε αληίζεζε κε ηε πκπχθλσζε Γεδνκέλσλ, ε 

Δπηινγή έρεη πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη φρη ηφζν 

ζηελ αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εγγξαθψλ πνπ δηαγξάθνληαη. Οη αιγφξηζκνη Data Editing 

ην πεηπραίλνπλ απηφ επηιέγνληαο γηα δηαγξαθή ηηο εγγξαθέο εθείλεο πνπ απνηεινχλ 

“ζφξπβν”(noise), θαζψο δελ ζπλάδνπλ κε ηηο πιεζηέζηεξέο ηνπο. Σειηθά, παξάγεηαη ην 

Δπηιεγκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ (Edited Set) ζην νπνίν ε θαηεγνξηνπνίεζε επηηπγράλεη 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 
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Δικόνα 2.5 (a) Σα αξρηθά δεδνκέλα φπνπ πεξηέρεηαη ζφξπβνο θαη (b) ην Δπηιεγκέλν χλνιν 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

 

 

 

2.5.1 Ο αλγόπιθμορ Δπιλεγμένος Δγγύηεπος Γείηονα (Edited Nearest Neighbor Rule, 

ENN-rule). 

 

Ο αιγφξηζκνο απηφο ν νπνίνο νλνκάδεηαη αιιηψο θαη Wilson's Editing, είλαη ν 

πξψηνο πνπ πξνηάζεθε γηα Δπηινγή Γεδνκέλσλ θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα φινπο ηνπο 

επφκελνπο.  

Δίλαη απιφο ζηελ πινπνίεζε θαη ε βαζηθή ηνπ ηδέα είλαη λα ζεσξεί σο ζφξπβν 

φπνηα αληηθείκελα ηνπ πλφινπ Δθπαίδεπζεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θιάζε απφ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ θνληηλφηεξσλ ηνπο εγγξαθψλ.  

Οη θνληηλφηεξεο εγγξαθέο νξίδνληαη παξακεηξηθά απφ ην ρξήζηε θαη απηφ απνηειεί 

κεηνλέθηεκα ηνπ αιγνξίζκνπ αθνχ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πνιιέο δηαδνρηθέο εθηειέζεηο κε 

δηαθνξεηηθή είζνδν ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε ιχζε.  
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Δικόνα 2.6 Ο αιγφξηζκνο ΔΝΝ-rule 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη ην πςειφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ 

ΔΝΝ ην νπνίν επηβαξχλεηαη θπξίσο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο απνζηάζεσλ θάζε ζηνηρείνπ 

κε ηα ππφινηπα ψζηε λα βξεζεί ε “γεηηνληά” ηνπ.  

 

Ο ENN-rule δέρεηαη σο είζνδν ην χλνιν Δθπαίδεπζεο (TS) θαη ηελ παξάκεηξν k 

πνπ αθνξά πφζεο γεηηνληθέο εγγξαθέο ζα εμεηάδνληαη γηα θάζε ζηνηρείν ψζηε λα βξεζεί ε 

θχξηα θιάζε ζηελ θνληηλή πεξηνρή ηνπ. Έμνδνο απνηειεί ην Δπηιεγκέλν χλνιν 

Γεδνκέλσλ, Edited Set, απφ ην νπνίν ζα ιείπνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχζαλ ζφξπβν ζηα αξρηθά δεδνκέλα. 

Ξεθηλψληαο ε εθηέιεζε, ζην Δπηιεγκέλν χλνιν αληηγξάθνληαη φια ηα αξρηθά 

δεδνκέλα, ζε αληίζεζε κε ηνπο αιγνξίζκνπο Data Condensing φπνπ ην Condensing Set 

αξρηθά παξέκελε θελφ θαη γέκηδε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιήςεσλ. . 

Έπεηηα, γηα θάζε εγγξαθή ηνπ TS, ππνινγίδνληαη νη k εγγχηεξνη γείηνλεο (γξακκή 3) 

θαη ε πιεηνςεθνχζα θιάζε απηψλ (majorClass, γξακκή 4). Αλ ε ειεγρφκελε εγγξαθή 

αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή θιάζε απφ φηη νη πεξηζζφηεξνη γείηνλέο ηεο, ηφηε αθαηξείηαη απφ ην 

Δπηιεγκέλν χλνιν. 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ζπγθξίλνληαη ηα 

ζηνηρεία απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα ηα νπνία ιίγν πξηλ κπνξεί λα είραλ ήδε αθαηξεζεί απφ ην 
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Edited Set. Γηα ην ιφγν απηφ ν αιγφξηζκνο δελ είλαη εμαξηψκελνο απφ ηε ζεηξά θαη δίλεη 

ίδηα απνηειέζκαηα ζε θάζε εθηέιεζε κε ίδην k, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ζεηηθφ. 

 

2.5.2 Ο Αλγόπιθμορ All-kNN 

Ο δεχηεξνο αιγφξηζκνο γηα Data Editing πνπ κειεηήζεθε θαη πινπνηήζεθε σο 

πξφζζεην γηα ην Weka είλαη ν All-kNN. 

Πξφθεηηαη γηα παξαιιαγή ηνπ ENN-rule θαη νπζηαζηηθά εθηειεί ηνλ πξνεγνχκελν 

αιγφξηζκν πνιιαπιέο θνξέο αιιάδνληαο ηελ ηηκή ηνπ k ψζηε λα πεηχρεη κεγαιχηεξε 

απαινηθή ζνξπβσδψλ αληηθεηκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα πνιιέο 

δνθηκέο κε δηαθνξεηηθή παξάκεηξν, σζηφζν είλαη θαλεξφ φηη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο 

απμάλεη. 

Δπίζεο, ε αλάγθε γηα εηζαγσγή παξακέηξνπ ππάξρεη, αθνχ πξέπεη λα νξίζνπκε σο 

kMax ηνλ κέγηζην αξηζκφ εγγχηεξσλ γεηηφλσλ πνπ ζα ειέγρνληαη γηα θάζε εγγξαθή. 

Έηζη, ν All-kNN κπνξεί λα επηηχρεη κεγαιχηεξε απαινηθή ζνξχβνπ – άξα θαη 

θαιχηεξε αθξίβεηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε – αιιά είλαη επίζεο παξακεηξηθφο θαη 

ππνινγηζηηθά αθξηβφο. 
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Δικόνα 2.7 Ο αιγφξηζκνο All-kNN 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 
Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

 

Ο αιγφξηζκφο All-kNN δέρεηαη σο είζνδν ην χλνιν Δθπαίδεπζεο θαη ηελ 

παξάκεηξν kMax ε νπνία θαζνξίδεη κέρξη πφζνη εγγχηεξνη γείηνλεο ζα ειεγρζνχλ 

ζηαδηαθά.  

Οκνίσο κε ηνλ ΔΝΝ-rule, αξρηθά ηνπνζεηνχληαη φιεο νη εγγξαθέο ζην Δπηιεγκέλν 

χλνιν απφ ην νπνίν έπεηηα αθαηξνχληαη φζεο θξίλνληαη σο ζφξπβνο. 

Οη έιεγρνη εγγχηεξσλ γεηηφλσλ είλαη ίδηνη κε ηνλ ΔΝΝ-rule αιιά εθηεινχληαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, φζεο ην kMax. Δπίζεο, γίλεηαη ρξήζε κηαο κεηαβιεηήο – ζεκαίαο 

(flag, γξακκή 4), ράξε ζηελ νπνία δελ ειέγρεηαη ε ηηκή θιάζεο ηεο κεηαβιεηήο κε 

πεξηζζφηεξνπο γείηνλεο αλ πξνεγνπκέλσο έρεη αθαηξεζεί απφ ην Δπηιεγκέλν χλνιν 

Γεδνκέλσλ. 
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2.5.3 Άλλοι αλγόπιθμοι Δπιλογήρ Γεδομένυν. 

 

ηελ θαηεγνξία ηνπ Data Editing ζπγθαηαιέγνληαη θαη άιινη αιγφξηζκνη πνπ δελ 

πινπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία.  

Πεξηζζφηεξν γλσζηφο είλαη ν αιγφξηζκνο Multiedit, ν νπνίνο επίζεο είλαη 

βαζηζκέλνο ζηνλ ΔΝΝ-rule. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ είλαη λα ρσξίδεη ην χλνιν Δθπαίδεπζεο 

ζε ηπραία ππνζχλνια ζηα νπνία εθαξκφδεη ηνλ ΔΝΝ-rule γηα θάζε ζηνηρείν, ρσξίο φκσο 

λα ηα ζπγθξίλεη κε νιφθιεξν ην ππνζχλνιν αιιά κε κέξνο απηνχ.  

Άιινη αιγφξηζκνη, ιηγφηεξν δεκνθηιείο έρνπλ πξνηαζεί γηα Δπηινγή Γεδνκέλσλ, νη 

πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη παξαιιαγέο ή βαζίδνληαη ζηνλ ΔΝΝ-rule. 

 

 

 

2.6 Οι Αλγόπιθμοι Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν μέζυ σημαηιζμού 

Ομοιογενών ςζηάδυν (Data Reduction Algorithms through Forming 

Homogeneous Clusters). 

Μηα μερσξηζηή απφ ηηο άιιεο θαηεγνξία Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ είλαη απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ρεκαηηζκφ Οκνηνγελψλ πζηάδσλ. Ζ βαζηθή ηδέα πνπ δηέπεη ηνπο 

αιγνξίζκνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη φηη αλ ηα δεδνκέλα κπνξέζνπλ κε θάπνην ηξφπν 

λα ρσξηζηνχλ ζε ζπζηάδεο ζε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο φια ηα ζηνηρεία είλαη ηεο ίδηαο 

θιάζεο, ηφηε ε κεηέπεηηα θαηεγνξηνπνίεζε ζα είλαη πνιχ πην εχθνιε.  

Ζ θαηεγνξία απηή θαηαθέξλεη λα απαιείςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα βαζηθά 
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κεηνλεθηήκαηα ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ. Απηφ γηαηί νη αιγφξηζκνη απηνί έρνπλ ρακειφ 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο θαη απμεκέλε ηαρχηεηα εθηέιεζεο, δελ είλαη παξακεηξηθνί, δελ 

εμαξηψληαη απφ ηε ζεηξά εηζφδνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο, πεηπραίλνπλ πςειά πνζνζηά 

κείσζεο φγθνπ δεδνκέλσλ παξάιιεια -θαη φρη αληηζηξφθσο αλάινγα- κε ηελ αχμεζε ηεο 

αθξίβεηαο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

 

 

 

Δικόνα 2.8 Σα ζηάδηα Data Reduction κε ρεκαηηζκφ Οκνηνγελψλ πζηάδσλ 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

2.6.1 Ο Αλγόπιθμορ RHC (Reduction through Homogeneous Clusters). 

O RHC είλαη έλαο αιγφξηζκνο γηα Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ ν νπνίνο δηαηξεί 

δηαδνρηθά ην χλνιν Δθπαίδεπζεο ζε ζπζηάδεο κέρξηο φηνπ φιεο νη ζπζηάδεο λα είλαη 

νκνηνγελείο, δειαδή λα πεξηέρνπλ εγγξαθέο ησλ νπνίσλ ην class attribute λα είλαη ην ίδην. 

Όηαλ θάπνηα ζπζηάδα βξεζεί λα είλαη νκνηνγελήο, ππνινγίδεηαη ην θέληξν βάξνπο 

(centroid) ηεο ζπζηάδαο θαη απηφ απνζεθεχεηαη κφλν ζην πκππθλσκέλν χλνιν 
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Γεδνκέλσλ. Έηζη είλαη θαλεξή ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ πνπ επηηπγράλεηαη, ηδηαίηεξα αλ ην 

χλνιν Γεδνκέλσλ δελ πεξηέρεη πνιιέο ζνξπβψδεηο εγγξαθέο. 

Ζ δεκηνπξγία ζπζηάδσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαηεγνξηνπνίεζεο k-

Means. 

 

 

 

Δικόνα 2.9 Ο αιγφξηζκνο RHC  

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

Ο RHC, φπσο αλαθέξζεθε, δελ είλαη παξακεηξηθφο, νπφηε κφλε είζνδφο ηνπ 

απνηειεί ην χλνιν Δθπαίδεπζεο, TS, ελψ έμνδφο ηνπ είλαη ην πκππθλσκέλν χλνιν 

Γεδνκέλσλ, CS. 
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Ο αιγφξηζκνο θάλεη ρξήζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ Οπξά (Queue, γξακκή 2), ζηελ 

νπνία απνζεθεχεη αξρηθά φια ηα δεδνκέλα. Καηφπηλ, μεθηλάεη κηα ζεηξά απφ επαλαιήςεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγεί ζπζηάδεο θαη αλ θάπνηα απφ απηέο είλαη νκνηνγελήο ηνπνζεηεί 

ην κέζν αληηθείκελφ ηεο ζην CS, αιιηψο ηηο επαλαηνπνζεηεί ζηελ Οπξά. 

πγθεθξηκέλα, ζηε γξακκή 3,  αλαθηάηαη ην πξψην ζηνηρείν ηεο Οπξάο -πνπ ζηελ 

αξρή ζα είλαη φιν ην TS- θαη ειέγρεηαη αλ είλαη νκνηνγελέο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηφρνο είλαη λα εθηειεζηεί ν k-Means θαη λα δψζεη σο απνηέιεζκα 

ηηο λέεο ζπζηάδεο (NewClusters, γξακκή 17) θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο εηζέξρεηαη κεηά ζηελ 

Οπξά (γξακκή 19). 

Πξηλ απφ απηφ, πξνεγείηαη ζηηο γξακκέο  13 έσο 16 ηνπ θψδηθα, ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζπλφινπ ClassCentroids φπνπ απνζεθεχνληαη ηα θεληξνεηδή ζηνηρεία θάζε θιάζεο. Απηφ 

ην θνκκάηη θψδηθα απνηειεί κέξνο βειηηζηνπνίεζεο ψζηε ε εθηέιεζε λα γίλεη ηαρχηεξε, 

αθνχ αλ ν k-Means εθηειεζηεί κε αξρηθά δεδνκέλα ηα θεληξνεηδή ζα είλαη πνιχ πην 

πηζαλφ νη ζπζηάδεο πνπ ζα εμάγεη λα έρνπλ ζηνηρεία ακηγψο κηαο θιάζεο, δειαδή 

νκνηνγελή (Wu, 2012). 

Οη επαλαιήςεηο ζπλερίδνληαη κέρξη ε Οπξά λα αδεηάζεη, πξάγκα πνπ ζα ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη άιιε αλνκνηνγελήο ζπζηάδα θαί φια ηα centroids έρνπλ πξνζηεζεί ζην 

πκππθλσκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ. 

 

2.6.2 Ο Αλγόπιθμορ EHC (Editing through Homogeneous Clusters). 

Ο δεχηεξνο αιγφξηζκνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θη εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηνλ RHC 

είλαη ν αιγφξηζκνο Δπηινγήο Γεδνκέλσλ κέζσ ρεκαηηζκνχ Οκνηνγελψλ πζηάδσλ 

(EHC). Αληίζεηα κε ηνπο ππφινηπνπο αιγνξίζκνπο Data Editing πεηπραίλεη πνιχ ηαρχηεξε 

εθηέιεζε θαη είλαη επίζεο κε-παξακεηξηθφο. 

Ξερσξίδνληαο απφ ηνπο ππφινηπνπο, δελ είλαη κηα επέθηαζε ηνπ ΔΝΝ-rule νχηε 

είλαη βαζηζκέλνο ζε εθείλνλ, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν θαηεγνξηνπνίεζεο k-

Means. 

Παξφκνηα κε ηνλ RHC, ν αιγφξηζκνο ζπλερίδεη λα θαηαζθεπάδεη ζπζηάδεο 
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δεδνκέλσλ κέρξη λα είλαη φιεο ηνπο νκνηνγελείο. Δπηπξφζζεηα, δηαγξάθεη φζα ζηνηρεία 

απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο κηα (νκνηνγελή πξνθαλψο) ζπζηάδα, αθνχ ην γεγνλφο απηφ ζα 

ζεκαίλεη φηη απνηεινχλ ζφξπβν ή δηαζπλνξηαθά ζεκεία ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε. 

 

 

Δικόνα 2.10 ηάδηα Απαινηθήο Θνξχβνπ κε ηνλ EHC 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 2.9), ζηα νκνηνγελή δεδνκέλα κηαο 

ζπζηάδαο πνπ απνηειείηαη κφλν απφ ηεηξάγσλα παξεπξίζθεηαη έλα θπθιηθφ ζηνηρείν πνπ 

απνηειεί ζφξπβν. Αθνχ ππνινγηζηνχλ νη δχν κέζνη ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ, ν k-

Means θαηαζθεπάδεη δχν ζπζηάδεο απφ ηηο νπνίεο ε κία είλαη νκνηνγελήο ελψ ε άιιε 

ζπλερίδεη λα πεξηέρεη ην θπθιηθφ ζεκείν. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα απηήλ ηε 

δεχηεξε ζπζηάδα κε απνηέιεζκα κηα απφ ηηο ζπζηάδεο πνπ πξνθχπηνπλ λα πεξηιακβάλεη 

κφλν ηνλ θχθιν, νπφηε απνξξίπηεηαη απφ ηνλ EHC. Σειηθά, ην Δπηιεγκέλν χλνιν 

Γεδνκέλσλ ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηεηξαγσληθά ζηνηρεία. 
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Δικόνα 2.11 Ο αιγφξηζκνο EHC 

Πηγή: Οπγηάξνγινπ (2014) Algorithms and Techniques for Efficient and Effective Nearest Neighbors 

Classification. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. 

 

Ο θψδηθαο ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ κνηάδεη πνιχ κε απηφλ ηνπ RHC, σζηφζν κηα 

θχξηα δηαθνξά είλαη φηη αξρηθά ην Δπηιεγκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ δελ παξακέλεη θελφ 

αιιά γεκίδεη κε φια ηα δεδνκέλα ηνπ πλφινπ Δθπαίδεπζεο (γξακκή 1). 

ηηο γξακκέο 7 έσο 9 θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο φηη ε ζπζηάδα είλαη 

νκνηνγελήο, γίλεηαη ε δηαγξαθή ζνξπβσδψλ αληηθεηκέλσλ, εάλ απηά απνηεινχλ ην 

κνλαδηθφ ζηνηρείν κηαο ζπζηάδαο. 

Δπίζεο, φπσο ζηνλ RHC, πξηλ εθηειεζηεί ν k-Means, νξίδεηαη ην ζχλνιν R 

(γξακκή 11) φπνπ απνζεθεχνληαη ηα κέζα ζηνηρεία θάζε θιάζεο ψζηε ζηε γξακκή 15 ν k-

Means λα εθηειεζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα. 
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Γηα λα ηεξκαηίζεη ν αιγφξηζκνο ζα πξέπεη λα έρεη αδεηάζεη ε Οπξά, νπφηε φιεο νη 

ζπζηάδεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ λα είλαη νκνηνγελείο. Έμνδνο απνηειεί ην Edited Set. 

 

 

2.6.3 Άλλοι αλγόπιθμοι Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν μέζυ σημαηιζμού Ομοιογενών 

ςζηάδυν. 

 

Τπάξρνπλ άιινη 2 ζεκαληηθνί αιγφξηζκνη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο νη νπνίνη δελ 

πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  

Ο αιγφξηζκνο ERHC απνηειεί ζπγρψλεπζε ησλ δχν παξαπάλσ κεζφδσλ θαζψο 

εθαξκφδεη ηνλ RHC αιιά επηπξφζζεηα απνξξίπηεη ζπζηάδεο κε πιεζηθφ αξηζκφ 1 πνπ 

πξνθαλψο απνηεινχλ ζφξπβν. Δίλαη έλαο αιγφξηζκνο “δχν ζε έλα” κε πιενλεθηήκαηα 

ζηελ ηαρχηεηα θαη ζηνλ φγθν ηεο κείσζεο, φκσο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα 

είλαη πξνηηκεηέα κφλν κηα απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ άιισλ  αιγνξίζκσλ. 

Ο άιινο αιγφξηζκνο πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη ν Γπλακηθφο RHC (Dynamic RHC, 

dRHC), ν νπνίνο κπνξεί λα ρεηξηζηεί πεξηπηψζεηο κε δπλακηθά κεηαβαιιφκελα 

πεξηβάιινληα θαη ζπλερνχο ξνήο αιιά θαη ζχλνια δεδνκέλσλ κεγάια ζε φγθν πνπ δελ 

ρσξνχλ ζηελ θχξηα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Γηα ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ σο θίιηξα 

πξνεπεμεξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ Weka, έμη αιγφξηζκνη γηα Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ 

(Data Reduction). ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθφ Weka θαη νη 

δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα εηθφλα γηα ην πψο κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα 

θίιηξν πξνεπεμεξγαζίαο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα πινπνηεκέλα γηα ηελ Δξγαζία θίιηξα 

κε ηα ζεκαληηθά ηνπο ζεκεία θαη δείγκαηα εθηέιεζεο. 
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3.1 To Weka 

Σν Weka είλαη κηα ζπιινγή απφ αιγνξίζκνπο Μεραληθήο Μάζεζεο (Machine 

Learning) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθαξκνγέο Δμφξπμεο Γλψζεο απφ Γεδνκέλα (Data 

Mining). Αλαπηχρζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Waikato (University of Waikato) ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο θαη ηα αξρηθά ηνπ ζεκαίλνπλ Waikato Environment for Knowledge 

Analysis  αλ θαη ην φλνκά ηνπ είλαη ίδην κε ην απηφρζνλ πνπιί weka ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν 

απνηειεί θαη ην ζχκβνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν Weka είλαη γξακκέλν κε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Java  θάηη πνπ ην θάλεη πξνζβάζηκν απφ φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη  ην γεγνλφο φηη απνηειεί πξντφλ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (Open Source), νπφηε 

κπνξεί λα απνθηεζεί θαη λα επεθηαζεί ειεχζεξα απφ νπνηνλδήπνηε. Ζ κεηαθφξησζε ηνπ 

κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

κεηαθνξηψζνπλ νιφθιεξν ην πξφγξακκα κε ηνλ πεγαίν θψδηθα, ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

κειεηήζνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ . 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο εθαξκνγέο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ θαη Μεραληθήο Μάζεζεο θαη αθφκε 

ελδείθλπηαη γηα αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε λένπ ζρήκαηνο Μεραληθήο Μάζεζεο. 

Πεξηιακβάλεη πινπνηεκέλνπο φινπο ηνπο γλσζηνχο αιγνξίζκνπο πνπ αθνξνχλ ηελ Ππο-

επεξεπγαζία Γεδομένυν (Data Pre-processing), ηελ Καηηγοπιοποίηζη (Classification), ηελ 

Παλινδπόμηζη (Regression), ηελ Σςζηαδοποίηζη (Clustering), ηελ εμαγσγή Κανόνυν 

Σςζσέηιζηρ (Association Rules) θη επίζεο πξνζθέξεη γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη 

Οπηικοποίηζη (Visualization) γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο (Bouckaert et al, 2010). 

To Weka κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθαξκνζηεί κηα κέζνδνο εθκάζεζεο 

(learning method) ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θη έπεηηα λα αλαιπζεί ην απνηέιεζκα γηα 

εμαγσγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα. Άιινο ηξφπνο είλαη ε 

ρξήζε κνληέισλ γηα παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζε λέα δεδνκέλα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ινγηζκηθφ έρεη γίλεη πνιχ γλσζηφ παγθνζκίσο. Γηδάζθεηαη 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html
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ζηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ κε ζρεηηθφ αληηθείκελν θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη εβδνκαδηαίεο κεηαθνξηψζεηο ηνπ 

μεπεξλνχλ ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο θαη πνιινί εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε ηελ επέθηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, αλαπηχζζνληαο θίιηξα ή αιγνξίζκνπο Δμφξπμεο Γλψζεο 

(Παπαλίθνπ Α., 2008). 

πλνςίδνληαο, ε επειημία θαη ε κεγάιε ηνπ ρξεζηκφηεηα, θαζηζηνχλ ην Weka έλα 

απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ινγηζκηθά πνπ αθνξνχλ ην Data Mining.  

  

3.1.1 Η δομή ηος Weka 

Σν Weka είλαη πινπνηεκέλν ζε παθέηα (packages) πνπ αθνινπζνχλ ηεξαξρία 

θαηαιφγνπ. Κάζε πξφγξακκα γξακκέλν ζε Java είλαη πινπνηεκέλν ζαλ κηα θιάζε (class). 

Μηα θιάζε ζηνλ Αληηθεηκελνζηξαθή Πξνγξακκαηηζκφ είλαη κηα ζπιινγή απφ κεηαβιεηέο 

(variables) θαη θάπνηεο κεζφδνπο (methods) πνπ εθηεινχληαη πάλσ ζε απηέο.  

ηα κεγάια πξνγξάκκαηα, σζηφζν, φπσο είλαη ην Weka, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα θιάζεηο πνπ γηα λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο νξγαλψλνληαη ζε παθέηα. 

Έλα παθέην είλαη κηα ζπιινγή θιάζεσλ κε παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα. 

ην Weka  θάζε έλαο πινπνηεκέλνο αιγφξηζκνο είλαη ελζπιαθσκέλνο ζε κηα Java 

θιάζε θαη θάζε θνξά πνπ ε Δηθνληθή Μεραλή Java (Java Virtual Machine) θαιείηαη λα 

εθηειέζεη έλαλ αιγφξηζκν, δεκηνπξγεί έλα ζηηγκηφηππν (instance) ηεο ζρεηηθήο θιάζεο θαη 

δηαλέκεη ηε κλήκε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε. 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα παθέηα πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

o Σο πακέηο weka.core 

Πξφθεηηαη γηα ην θπξηφηεξν παθέην ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη θεληξηθφ ζην ζχζηεκα 

ηνπ Weka θαη νη θιάζεηο ηνπ είλαη πξνζβάζηκεο απφ ζρεδφλ φιεο ηηο ππφινηπεο. Οη 

βαζηθέο θιάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην παθέην είλαη νη Attribute, Instance θαη 



31 

 

Instances. Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Attribute αλαπαξηζηά θάπνην γλψξηζκα. Πεξηέρεη 

ην φλνκα ηνπ γλσξίζκαηνο, ηνλ ηχπν ηνπ θαη ηηο πηζαλέο ηηκέο ηνπ. Έλα αληηθείκελν ηεο 

θιάζεο Instance πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν. 

Σέινο, έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Instances πεξηέρεη έλα ηαμηλνκεκέλν ζχλνιν 

ζηηγκηνηχπσλ, νπζηαζηηθά έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ.  

o Σο πακέηο weka.filters 

Απηφ ην παθέην αθνξά άκεζα ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία, αθνχ ζε απηφ πξνζηέζεθαλ σο 

θιάζεηο νη πινπνηήζεηο ησλ αιγνξίζκσλ γηα Data Reduction. ε απηφ πεξηέρνληαη φιεο νη 

θιάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξν-επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  Κάζε θίιηξν ρσξίδεηαη ζε 

supervised ή unsupervised αλάινγα, αλ θάλεη ρξήζε ή φρη ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο (class 

attribute) ησλ δεδνκέλσλ. Έπεηηα, ππάξρεη δηάθξηζε ζε attribute ή instance αλάινγα κε ην 

αλ ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα θαηά ζηήιε ή θαηά γξακκή. 

o Σο πακέηο weka.classifiers 

ε απηφ ην παθέην πεξηέρνληαη φιεο νη πινπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Καηεγνξηνπνίεζε 

Γεδνκέλσλ. Βαζηθή ηνπ θιάζε είλαη ε Classifier πνπ νξίδεη ηε δνκή θάζε αιγνξίζκνπ γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε. 

o Σο πακέηο weka.associations  

ε απηφ ην παθέην, αληίζηνηρα, πεξηέρνληαη φιεο νη πινπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμαγσγή Καλφλσλ πζρέηηζεο (Association Rules). Βαζηθή θιάζε είλαη ε 

AssociationRulesProducer. 

o Σο πακέηο weka.clusterers 

ε απηφ ην παθέην, ηέινο, πεξηέρνληαη φιεο νη πινπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πζηαδνπνίεζε Γεδνκέλσλ (Clustering). Βαζηθή θιάζε είλαη ε Clusterer. 

 

3.1.2 Δκδόζειρ ηος Weka 

To Weka μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη ην 1999, φηαλ θπθινθφξεζε ε πξψηε έθδνζή 

ηνπ (Weka 3.0). Έθηνηε, έρνπλ αθνινπζήζεη άιιεο ηξεηο θπθινθνξίεο ζηαζεξψλ (stable) 
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εθδφζεσλ θαη δχν πεηξακαηηθνχ ζθνπνχ (development versions).  

ηελ ηεξαξρία ησλ εθδφζεσλ αθνινπζείηαη ην κνληέιν ηνπ Linux φπνπ θάζε 

έθδνζε κε δεχηεξν ςεθίν άξηην αξηζκφ αθνξά ζηαζεξή – αμηφπηζηε έθδνζε, ελψ αληίζεηα 

φηαλ ην δεχηεξν ςεθίν είλαη πεξηηηφο ηφηε πξφθεηηαη γηα πεηξακαηηθή έθδνζε. Γηα 

παξάδεηγκα, φιεο νη εθδφζεηο 3.6.x ηνπ Weka κε λεφηεξε ηελ 3.6.13 είλαη stable ελψ νη 

3.7.x αθνξνχλ δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο.  ηηο δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ 

λέα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία φκσο ειέγρνληαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη 

δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα εληαρζνχλ ζηελ επφκελε έθδνζε. Δπνκέλσο, φηαλ είλαη 

δεηνχκελν ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, φπσο ζπκβαίλεη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, 

ηφηε πξνηηκψληαη νη ζηαζεξέο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

ηελ εθαξκνγή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πινπνηήζεθαλ αξρηθά νη αιγφξηζκνη 

Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ σο θίιηξα πξν-επεμεξγαζίαο γηα ηελ πην πξφζθαηε ζηαζεξή 

έθδνζε ηνπ Weka, ηελ 3.6.13. Ο θψδηθαο ησλ θίιηξσλ ελζσκαηψζεθε ζηνλ πεγαίν 

θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δεκηνπξγήζεθε έλα λέν εθηειέζηκν αξρείν πνπ 

ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ωζηφζν, νη εθδφζεηο 3.7.x ηνπ ινγηζκηθνχ εηζήγαγαλ έλα λέν, πνιχ ρξήζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ, ηνλ Γιασειπιζηή Πακέηυν (Package Manager),  κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

δελ είλαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ παθέησλ ζην πξφγξακκα αιιά κπνξνχλ λα 

επηιέγνληαη απηφλνκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ νη αιγφξηζκνη λα πινπνηεζνχλ θαη σο παθέηα γηα ηελ έθδνζε 3.7.  

 

 

3.1.3 Λειηοςπγικόηηηα ηος Weka 

 

Αθνχ ην πξφγξακκα κεηαθνξησζεί θη εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε 

φπσο εγθαζίζηαηαη θάζε πξφγξακκα Java, κπνξεί λα εθηειεζηεί κέζσ γξακκήο εληνιψλ 

(command line) αιιά θαη απφ ην γξαθηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ξεθηλψληαο, εκθαλίδεη ην 

παξάζπξν Δπηινγήο Πεξηβάιινληνο (GUI Chooser) φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δικόνα 3.1 Σν αξρηθφ παξάζπξν ηνπ Weka 

 

Οη 4 δηαζέζηκεο Γηαζπλδέζεηο  (Interfaces)  ηνπ Weka είλαη: 

o Σν Weka Explorer 

Πξφθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθφ Interface ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

φιεο νη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία, ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ νπηηθνπνίεζε. Παξέρεη 6 θαξηέιεο, 

γηα Ππο-επεξεπγαζία (Preprocess), Καηηγοπιοποίηζη (Classify), Σςζηαδοποίηζη 

(Cluster), γηα Κανόνερ Σςζσέηιζηρ (Associate), γηα Δπιλογή Γνυπιζμάηυν (Attribute 

Selection) θαη γηα Οπηικοποίηζη (Visualize). 
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Δικόνα 3.2 Σν Interface Explorer ηνπ Weka 

 

o Σν Weka Experimenter  

Αληίζεηα κε ην Weka Explorer φπνπ θηιηξάξνληαη ηα δεδνκέλα θη εθηεινχληαη 

δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη, ην Experimenter πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη ζπγθξίζεσλ απφ ην ρξήζηε.  
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   Δικόνα 3.3 Σν Interface Experimenter ηνπ Weka 

 

o Σν Weka KnowledgeFlow 

 Απηφ ην Interface απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή ηνπ Explorer βαζηζκέλε ζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη αθφκε ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην νπφηε δελ έρεη επηηεπρζεί εμ 

νινθιήξνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Explorer. Πάξαπηα, κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη 

πξάγκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ κε ην θχξην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

o  Σν Weka Simple CLI 

Απηή είλαη ε ηέηαξηε επηινγή Interface πνπ παξέρεηαη απφ ην εηζαγσγηθφ παξάζπξν 

θαη αθνξά ηε ρξήζε απιήο Γηαζχλδεζεο Γξακκήο Δληνιψλ (Command Line Interface). 

Λεηηνπξγία γξακκήο εληνιψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο θαηεπζείαλ απφ ηελ 

command prompt ηνπ ππνινγηζηή εθηειψληαο ην weka, αιιά δίλεηαη θαη απηή ε 

δπλαηφηεηα. 

 Οη ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηα δηαζέζηκα εγρεηξίδηα (manuals) 

(Bouckaert et al 2015) γηα ηελ εθάζηνηε έθδνζε. 
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3.1.4  Ο Γιασειπιζηήρ Πακέηυν ηος Weka (Weka Package Manager) 

 

Απφ ηελ έθδνζε 3.7.2 ηνπ Weka πηνζεηήζεθε θη εθαξκφζηεθε ε ηδέα λα 

νξγαλσζνχλ νη αιγφξηζκνη Μεραληθήο Μάζεζεο ζε απηφλνκα παθέηα ηα νπνία ζα κπνξεί 

λα θνξηψλεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Έηζη, ζηα εξγαιεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζηέζεθε ν Γιασειπιζηήρ Πακέηυν (Package Manager), κε ηε ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ, είηε απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ είηε κε γξακκή εληνιψλ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 

φζα πξφζζεηα παθέηα ρξεηάδνληαη. 

Ζ ρξήζε ηνπ Package Manager έρεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο πςειήο 

εμαηνκίθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή απφ ην ρξήζηε κφλν 

ησλ αλαγθαίσλ παθέησλ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνπο πξνγξακκαηηζηέο επεθηάζεσλ ηνπ 

Weka, είλαη πιένλ πνιχ πην εχθνιν λα ζπκβάιινπλ ζηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρσξίο λα πεξλνχλ ηε ρξνλνβφξν δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ παθέηνπ ηνπο γηα ηελ πξνζζήθε 

ζην πξφγξακκα. Πιένλ, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ παθέηνπ απηφ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν 

ζε νπνηνλδήπνηε κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο θαη αλ ε θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Waikato θξίλεη φηη πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ην εληάζζεη ζηε ιίζηα κε ηα επίζεκα παθέηα. 

Με ηνλ φξν παθέην πιένλ δελ αλαθεξφκαζηε ζην απηφλνκν θνκκάηη θψδηθα πνπ 

αθνξά ηα πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζε Java, αιιά ζε έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν ζην νπνίν 

πεξηέρνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα εθηειέζηκα jar αξρεία, πεγαίνο θψδηθαο, ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο (documentation), θαη κεηα-δεδνκέλα γηα ηελ νηθνδφκεζε (build) ηνπ παθέηνπ. 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ Γηαρεηξηζηή Παθέησλ απφ ην αξρηθφ κελνχ ηνπ 

Weka δηαιέγνληαο ηελ επηινγή Package Manager απφ ηα Δπγαλεία (Tools), φπσο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3.4). 
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   Δικόνα 3.4 Δπηινγή ηνπ Package Manager κέζσ ηνπ Αξρηθνχ Μελνχ 

 

Δπηιέγνληαο ηνλ Package Manager εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ (Δηθφλα 3.6) 

παξάζπξν ζην νπνίν δηαθξίλνληαη 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα. ην πξψην επίπεδν – πιαίζην 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα Δπίζημο (Official) ή Ανεπίζημο (Unofficial) παθέην. 

ην δεχηεξν ππάξρνπλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά φια ηα δηαζέζηκα παθέηα πνπ κπνξεί λα 

επηιερζνχλ θαη ζην ηξίην εκθαλίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε έλα πνπ επηιέγεηαη. 
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   Δικόνα 3.5 Ζ Γηαζχλδεζε ηνπ Package Manager 

 

3.1.5  Γομή ενόρ Πακέηος ηος Weka 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, ζηα παθέηα ηνπ Weka δελ πεξηιακβάλνληαη κφλν εθηειέζηκα 

αξρεία αιιά θαη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη πεγαίνο θψδηθαο. πγθεθξηκέλα κηα ηππηθή δνκή 

ελφο παθέηνπ γηα λα θνξησζεί απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Παθέησλ, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: (Machine Learning Group at the University of Waikato, 2016) 

o Έλα ή πεξηζζφηεξα εκηελέζιμα jar αξρεία 

Απηφ είλαη ην θαηεμνρήλ ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ παθέηνπ φπνπ ππάξρνπλ 

κεηαγισηηηζκέλεο νη θιάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ. Θεηηθφ είλαη φηη κπνξεί λα 

πεξηέρνληαη πνιιά εθηειέζηκα αξρεία ζε έλα παθέην θαη λα θνξηψλνληαη καδί. 

o Απσείο Πεπιγπαθήρ, (Description.props) 

Δίλαη έλα αξρείν κε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην παθέην. Μάιηζηα, ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ 

παθέηνπ απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Weka ψζηε λα γίλεη επίζεκν, απνζηέιιεηαη ζηνπο 

ππεπζχλνπο κφλν απηφ ην αξρείν απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα αληιεζνχλ φιεο νη 
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ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Σα πεδία πνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη 

ζπκπιεξσκέλα ην αξρείν, είλαη ην φλνκα ηνπ παθέηνπ (Package Name), ε έθδνζε 

(Version), ε εκεξνκελία θπθινθνξίαο (Date) θαη ν ηίηινο (Title), θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα (Author) θαη ζπληεξεηή (Maintainer) ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, ππνρξεσηηθή είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο άδεηαο (License) ηνπ ινγηζκηθνχ, κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ (Description) θαη ε δηεχζπλζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ (URL) 

απφ φπνπ απηφ κπνξεί λα απνθηεζεί. 

o Σν αξρείν build_package.xml 

Σν αξρείν απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη build ηνπ παθέηνπ κε ην εξγαιείν ant. 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνχζην ην ελδεηθηηθφ παθέην πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηε ζειίδα ηνπ Weka. 

o Πηγαίορ Κώδικαρ 

Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην παθέην ν θψδηθαο ησλ πινπνηήζεσλ. 

ην θάθειν src απνζεθεχνληαη ηα αξρεία θψδηθα κε ηελ ηεξαξρία θαθέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα. Γηα παξάδεηγκα, ην αξρείν 

IB2_Data_Condensing.java πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ΗΒ2 γηα 

πκπίεζε Γεδνκέλσλ θαη είλαη θίιηξν ηεο θαηεγνξίαο supervised θαη instance, ζα 

απνζεθεπηεί ζηνλ θάθειν src\main\java \weka\filters\supervised\instance. 

 

 

3.2 Τλοποίηζη Φίληπυν ππο-επεξεπγαζίαρ Γεδομένυν ζηο Weka 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ησλ 

θίιηξσλ πξν-επεμεξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν Λεηηνπξγηθφ χζηεκα πνπ πξνηηκήζεθε 

είλαη ην Debian, ιφγσ ηεο επθνιίαο εγθαηάζηαζεο θάπνησλ εξγαιείσλ φπσο ην ant γηα 

build ηνπ πξνγξάκκαηνο θη επίζεο επεηδή απνηειεί πξντφλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. Γηα ηε 

κεηαγιψηηηζε ηνπ Weka επηιέρζεθε ην πξφγξακκα Eclipse. 
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3.2.1 Γομή ενόρ Φίληπος Ππο-επεξεπγαζίαρ Γεδομένυν ηος Weka 

Σα θίιηξα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κνλάδεο πξν-επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Μπνξνχλ λα επηηειέζνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο, απφ αλαθαηαλνκή 

δεδνκέλσλ κέρξη ζηαζεξνπνίεζε γλσξηζκάησλ θαη, θπζηθά Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ.  

ην βνήζεκα (manual) ηνπ Weka πξνηείλνληαη δχν ηξφπνη αλάπηπμεο θίιηξσλ, 

έλαο πξνεπηιεγκέλνο (default) θη έλαο απιφο (simple) πνπ αθνξά ηηο λέεο εθδφζεηο. ηα 

πιαίζηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πξνηηκήζεθε ε πην θιαζηθή default κεζνδνινγία, πνπ 

παξφηη πην πνιχπινθε δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο.  

 

Βαζηθέο Μέζνδνη 

Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ζπλζέηνπλ έλα θίιηξν ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη νη εμήο: 

o getCapabilities() 

Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη ηηο δπλαηφηεηεο (Capabilities) ηνπ θίιηξνπ θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζή ηεο. 

o setInputFormat(Instances) 

Με απηήλ ηελ θιήζε ν ρξήζηεο δίλεη ζην θίιηξν ηε δνκή πνπ ζα έρνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ. Δπίζεο, απηή ε κέζνδνο ειέγρεη εάλ ν ηχπνο 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απφ ην θίιηξν κε βάζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε κέζνδν getCapabilities().  

o getInputFormat() 

Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν ηχπνπ Instances ζην νπνίν 

πεξηέρνληαη φια ηα δεδνκέλα ηχπνπ Instance πνπ έρνπλ θνξησζεί ζην πξφγξακκα. 

Με άιια ιφγηα αλαθέξεηαη ζε φιν ην παξφλ dataset. 

o setOutputFormat(Instances) 

Με απηή ηε κέζνδν θαζνξίδεηαη ε κνξθνπνίεζε πνπ ζα έρνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζα επηζηξέςεη ην πξφγξακκα. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη 

θαηά γξακκέο, φηαλ δειαδή ην θίιηξν είλαη ηχπνπ instance θαη φρη attribute, ηφηε 

ηα δεδνκέλα εμφδνπ έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή αιιά ζε αληίζεηε πεξίπησζε απηή ε 

κέζνδνο θαζνξίδεη ηε λέα ηνπ κνξθνπνίεζε. 
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o getOutputFormat() 

Δπηζηξέθεη ην αληηθείκελν ηχπνπ Instances πνπ νξίδεη ηε κνξθή εμφδνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνεγνχκελε κέζνδνο (SetOutputFormat(Instances)) δελ έρεη 

θιεζεί αθφκε, επηζηξέθεη null. 

o input(Instance) 

Απηή ε βαζηθή κέζνδνο επηζηξέθεη true εάλ ε παξνχζα Δγγξαθή (Instance) 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί άκεζα θαη λα απνζηαιεί θαηεπζείαλ ζηε κέζνδν output(). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ γηα παξάδεηγκα ην θίιηξν πξέπεη λα ζπιιέμεη φια ηα 

δεδνκέλα πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκνχο, επηζηξέθεη false. 

o bufferInput(Instance) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνεγνχκελε κέζνδνο επηζηξέθεη false, δειαδή ηα 

δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ άκεζα, γίλεηαη θιήζε απηήο ηεο 

κεζφδνπ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ νπξά εθηέιεζεο. 

o push(Instance) 

Πξνσζεί ηα δεδνκέλα ζηελ νπξά εμφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

o output() 

Δμάγεη ηελ επφκελε εγγξαθή απφ ηελ νπξά εμφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δηαγξάθνληαο ηελ απφ εθεί. Αλ ε νπξά είλαη θελή, επηζηξέθεη null. 

o batchFinished() 

Απηή ε ζεκαληηθή κέζνδνο ζεκαηνδνηεί ηε ιήμε ηνπ πεξάζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ην θίιηξν. ε πεξηπηψζεηο, φπσο ηεο παξνχζαο Δξγαζίαο, πνπ ην θίιηξν δελ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα κε ηελ πξψηε θνξά, κε απηή ηε κέζνδν 

θαζνξίδεηαη ε κνξθή εμφδνπ θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία. 

o flushInput() 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη αλαγθαία γηα λα ζβεζηνχλ φιεο νη ελαπνκείλαζεο εγγξαθέο 

απφ ηε ζεηξά εηζφδνπ. Πξέπεη λα εθηειείηαη αθφηνπ φια ηα αληηθείκελα ηχπνπ 

Instance έρνπλ επεμεξγαζηεί. 

o getRevision() 

Κάζε πινπνηεκέλε θιάζε ηνπ Weka έρεη έλαλ θσδηθφ αλαζεψξεζεο (Revision 

code) ηνλ νπνίν επηζηξέθεη ε κέζνδνο απηή. ε λέα θίιηξα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο 

επίζεκεο επεθηάζεηο ηνπ Weka, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θσδηθφ 

1.0 θαη ε κέζνδνο πινπνηείηαη σο εμήο: 
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/** 

   * Returns the revision string.  

   * @return        the revision 

*/   

  public String getRevision() { 

    return RevisionUtils.extract("$Revision: 1.0 $"); 

  } 

 

 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ βαζηθέο κεζφδνπο ελφο θίιηξνπ, σζηφζν, δελ είλαη αλαγθαία ε 

ηξνπνπνίεζε παξά κφλν ησλ παξαθάησ: 

 getCapabilities() 

 setInputFormat(Instances) 

 input(Instance) 

 batchFinished() 

 getRevision() 
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3.2.2 Μεηαγλώηηιζη ηος ππογπάμμαηορ 

 

Δξαγυγή ηος Πηγαίος Κώδικα 

Αθνχ ν ρξήζηεο κεηαθνξηψζεη ην ζπκπηεζκέλν αξρείν κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη (ζηελ πεξίπησζή καο weka.3.6.12.zip θαη weka 

3.7.12.zip), ζα πξέπεη λα εμάγεη ηνλ ζπκπηεζκέλν θάθειν weka-src.jar φπνπ πεξηέρεηαη ν 

θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ απνζπκπηέδνληαη ζε έλαλ λέν 

θάθειν (π.ρ. /tmp/weka) φπνπ θαη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο lib. Δπφκελν 

βήκα είλαη λα γίλεη build ηνπ πξνγξάκκαηνο  κε ην ant. Αλνίγνληαο ην ηεξκαηηθφ θαη αθνχ 

πινεγεζεί ζηνλ αλαθεξφκελν θάθειν, ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηελ εληνιή 

>>ant exejar 

Σν αξρείν build.xml δηαβάδεηαη απφ ην εξγαιείν θαη αλ ην “ρηίζηκν” είλαη επηηπρέο 

δεκηνπξγνχληαη δχν λένη θάθεινη, /build θαη /dist. 

 

 

 

 

Eclipse 

 

Αθνχ αλνίμεη ην πξφγξακκα, δεκηνπξγνχκε έλα λέν Java Project. 

File →  New → Java Project ην νπνίν νλνκαηίδνπκε weka. Γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξνεπηιεγκέλε ηνπνζεζία απνζήθεπζεο αιιά νδεγνχκε ην 

πξφγξακκα Eclipse ζηνλ θάθειν πνπ δεκηνπξγήζακε πην πξηλ: 
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ην επφκελν παξάζπξν δηαηεξνχκε ηηο πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο, αθνχ 

επηβεβαηψζνπκε φηη ν θάθεινο src/test/java δελ πεξηέρεηαη ζην κνλνπάηη. Παηψληαο Finish 

νινθιεξψλνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ Project.  

   Δικόνα 3.6 Σν πξψην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ project 
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3.2.3 Φίληπα για ςμπύκνυζη Γεδομένυν (Data Condensing Filters) 

Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, πινπνηήζεθαλ αξρηθά 2 θίιηξα γηα 

Σςμπύκνυζη Γεδομένυν (Data Condensation) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αιγνξίζκνπο CNN-

rule θαη IB2. 

 

Ο θψδηθαο ακθφηεξσλ ησλ θίιηξσλ μεθηλά εηζάγνληαο ηηο απαξαίηεηεο θιάζεηο: 

 

   Δικόνα 3.7 Σν δεχηεξν παξάζπξν φπνπ ν θάθεινο test πξέπεη λα είλαη θελφο 
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import weka.core.Capabilities; 

import weka.core.Instance; 

import weka.core.Instances; 

import weka.core.Option; 

import weka.core.OptionHandler; 

import weka.core.RevisionUtils; 

import weka.core.Utils; 

import weka.core.Capabilities.Capability; 

import weka.filters.Filter; 

import weka.filters.SupervisedFilter; 

import weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch; 

import weka.core.neighboursearch.NearestNeighbourSearch; 

import java.util.Collections; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Set; 

import java.util.Vector; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import java.util.Iterator; 

 

Μεηαμχ απηψλ, ε θιάζε LinearNNSearch θαη ε  NearestNeighbourSearch ηνπ 

παθέηνπ weka.core.neighboursearch είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξεζε εγγχηεξσλ 

γεηηφλσλ, νη θιάζεηο HashSet θαη Set ηνπ παθέηνπ java.util ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πλφινπ Δθπαίδεπζεο (Training Set) θαη ηνπ πκππθλσκέλνπ πλφινπ (Condensing 

Set) σο θαηαθεξκαηηζκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ θαη ηέινο, ε θιάζε 

javax.swing.JOptionPane ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε παξαζχξνπ κε ηα 

απνηειέζκαηα αθφηνπ γίλεη ε εθηέιεζε. 

Παξαθάησ, ππάξρεη ε κέζνδνο globalInfo() ε νπνία επηζηξέθεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ην πινπνηεζέλ θίιηξν: 
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     public String globalInfo() { 

     return  

         "IB2 is a one-pass algorithm for Data Reduction " + 

         "It is non-parametric and order dependent"; 

     } 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πιεξνθνξίεο απηέο εκθαλίδνληαη κε ηε 

κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3.8), φηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θίιηξν θαη θάλεη θιηθ δίπια απφ ην πιήθηξν Choose. 

 

 

Δικόνα 3.8 Παξάζπξν κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αιγφξηζκν ΗΒ2 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε κέζνδνο ησλ θίιηξσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη εμνινθιήξνπ ε 

πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ είλαη ε κέζνδνο batchFinished(). ε απηήλ, αξρηθά νξίδεηαη 

κηα Δξαίπεζη (Exception) πνπ δελ αθήλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ θίιηξνπ αλ δελ έρνπλ εηζαρζεί 

δεδνκέλα: 
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public boolean batchFinished() throws Exception { 

 

         if (getInputFormat() == null) { 

           throw new IllegalStateException("No input instance format 

defined"); 

         } 

 

Καηφπηλ, ζεκαληηθή είλαη ε εληνιή πνπ δηαγξάθεη φζεο εγγξαθέο δελ έρνπλ 

γλψξηζκα θιάζεο:  

 

// remove instances with missing class  

getInputFormat().deleteWithMissingClass(); 

 

ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηηο απαξαίηεηεο αξρηθνπνηήζεηο, ππάξρεη ν θνξκφο ησλ 

αιγνξίζκσλ ν νπνίνο πινπνηείηαη φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3.9) γηα 

ηνλ αιγφξηζκν CNN-rule. 
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Δικόνα 3.9 Σο βαζηθφ ηκήκα θψδηθα ηνπ θίιηξνπ CNNRule_Data_Condensing 

 

Ζ εληνιή repeat…until ηνπ ςεπδνθψδηθα πινπνηείηαη κε ηελ επαλαιεπηηθή δνκή 

do…while ηεο java ζηηο γξακκέο 276 έσο 297. Ζ δηαπέξαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πλφινπ 

Δθπαίδεπζεο (TS) γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο iterator ηνπ ζπλφινπ TS (iterTS, γξακκή 

280) θαη ε εχξεζε ηεο Δγγξαθήο πνπ απνηειεί ηνλ εγγχηεξν γείηνλα ηεο εγγξαθήο πνπ 

ειέγρεηαη γίλεηαη ζηε γξακκή 283 κε ηε κέζνδν nearestNeighbor(Instance) ηεο θιάζεο 

NearestNeighbourSearch(). ηε γξακκή 290 ηνπ θψδηθα ζπγθξίλνληαη νη ηηκέο ηνπ 

γλσξίζκαηνο θιάζεο ηεο ηξέρνπζαο εγγξαθήο θαη ηνπ εγγχηεξνπ γείηνλά ηεο θαη αλ δελ 

είλαη ίδηεο, ε εγγξαθή πξνζηίζεηαη ζην πκππθλσκέλν χλνιν (γξακκή 291). ην ηέινο, 

αθνχ έρνπλ ειεγρζεί φιεο νη εγγξαθέο ηνπ πλφινπ Δθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη (push) φια 

ηα δεδνκέλα ηνπ πκππθλσκέλνπ πλφινπ ζηελ νπξά εμφδνπ ηνπ Weka (γξακκή 303). 

Σα ηειεπηαία ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ θίιηξνπ, είλαη ε πινπνίεζε ελφο κελχκαηνο 

παξαζχξνπ κε ηε βνήζεηα ηεο JOptionPane(), ε θιήζε ηεο κεζφδνπ flushInput() γηα λα 
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ζβεζηνχλ φιεο νη ελαπνκείλαζεο εγγξαθέο απφ ηε ζεηξά εηζφδνπ θαη ζην ηέινο ε θχξηα 

(main) ζπλάξηεζε θαιείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε: 

 

public static void main(String [] argv) { 

  runFilter(new CNNRule_Data_Condensing(), argv); 

} 

 

 

3.2.4 Φίληπα για Δπιλογή Γεδομένυν (Data Editing Filters) 

Παξάιιεια θαη παξφκνηα κε ηα θίιηξα πκπχθλσζεο Γεδνκέλσλ, αλαπηχρζεθαλ 

2 θίιηξα πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηινγή Γεδνκέλσλ θαη πινπνηνχλ ηνπο αιγνξίζκνπο ENN-

rule θαη All-kNN. 

Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηά ηα δχν θίιηξα είλαη ίδηεο κε 

απηέο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο γη απηφ θαη δελ ζα παξνπζηαζηνχλ κε ιεπηνκέξεηα παξά 

κφλν φζεο δηαθέξνπλ. 

Βαζηθή δηαθνξά απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα παξακεηξηθνχο αιγνξίζκνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

είζνδν ζηνηρείσλ απφ ην ρξήζηε. 

Ζ είζνδνο δεδνκέλσλ γίλεηαη δπλαηή κε ηε κέζνδν setOptions(), φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ γηα ην θίιηξν ηνπ ΔΝΝ-rule. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεηείηαη σο είζνδνο 

ε κεηαβιεηή k πνπ αληηζηνηρεί ζην πιήζνο εγγχηεξσλ γεηηφλσλ πνπ ζα ειέγρνληαη θαη αλ 

δελ δνζεί είζνδνο ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή k=1. 

 

public void setOptions(String[] options) throws Exception { 

     String tmpStr; 
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     tmpStr = Utils.getOption('k', options); 

     if (tmpStr.length() != 0) 

       setNumNeighbors(Integer.parseInt(tmpStr)); 

     else 

      setNumNeighbors(1); 

      

     if (getInputFormat() != null) { 

       setInputFormat(getInputFormat()); 

     } 

   } 

 

 

Δικόνα 3.10 Σν παξάζπξν φπνπ δεηείηαη ε είζνδνο ηεο ηηκήο k, κε πξνεπηινγή k=1 

 

Μεηά είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο getOptions() θαη ησλ 

getNumNeighbors(), setNumNeighbors(int numNeighbors), ψζηε ε είζνδνο λα γίλεη 

δηαζέζηκε ζην θίιηξν. 
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public String [] getOptions() { 

     Vector<String> result; 

     result = new Vector<String>(); 

     result.add("-K"); 

     result.add("" + getNumNeighbors());      

     return result.toArray(new String[result.size()]); 

   } 

       

public int getNumNeighbors() { 

    return k; 

  }   

 

  public void setNumNeighbors(int numNeighbors) { 

    k = numNeighbors; 

  } 

 

 

 

 

Ζ ηειεπηαία βαζηθή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν θίιηξα κε ηα πξνεγνχκελα 

είλαη ε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο findMajorClass(Instances) πνπ δέρεηαη k εγγξαθέο θη 

επηζηξέθεη ηελ ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιεηνςεθία απηψλ. Ζ 

ζπλάξηεζε θαιείηαη θαη απφ ηα δχν θίιηξα Δπηινγήο Γεδνκέλσλ θαη ε δνκή ηεο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 
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//Method to find major class among k nearest Neighbors    

   public double findMajorClass(Instances nearestInstances) {  

    int x = nearestInstances.numInstances(); 

    double array[] = new double[x]; 

     

    for (int i=0; i<x; i++){      

     array[i] = nearestInstances.instance(i).classValue(); 

    } 

     

    double majorClass = array[0]; 

       int maxCount = 0; 

       for (int i = 0; i < x; i++) { 

           double value = array[i]; 

           int count = 1; 

           for (int j = 0; j < x; j++) { 

               if (array[j] == value) count++; 

               if (count > maxCount) { 

                   majorClass = value; 

                   maxCount = count; 

               } } 

       }        

    return majorClass; 

       } 

 

 

3.2.5 Φίληπα για Μείυζη Όγκος Γεδομένυν με σπήζη Ομοιογενών ςζηάδυν 

(Reduction through Homogeneous Clusters Filters) 

Σα 2 ηειεπηαία θίιηξα πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δξγαζίαο, δηαθέξνπλ 
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αξθεηά απφ ηα πξνεγνχκελα θαη είραλ απμεκέλν δείθηε πξνγξακκαηηζηηθήο δπζθνιίαο. Σα 

ζεκεία πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα είλαη ε ρξήζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ νπξάο 

(Queue) γηα απνζήθεπζε αλνκνηνγελψλ ζπζηάδσλ, ε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

isHomogeneous(Set<Instance>) γηα έιεγρν νκνηνγελνχο ζπζηάδαο θαη ε θιήζε ηνπ K-

Means (SimpleKMeans() ) κέζσ ηνπ θίιηξνπ γηα λα γίλεη θαηαζθεπή λέσλ clusters. 

 

Αξρηθά, εθηφο απφ ηηο θιάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα άιια θίιηξα, εηζάγνληαη 

επηπξφζζεηα νη παξαθάησ: 

import weka.clusterers.SimpleKMeans; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map;  

import java.util.LinkedList; 

import java.util.Queue; 

 

Οη δχν αιγφξηζκνη δελ είλαη παξακεηξηθνί νπφηε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλάξηεζε 

γηα ηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε. 

Υξήζε παξάιιεισλ δεδνκέλσλ data θαη dataNoClass 

Σν ζεκείν κε ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ θίιηξσλ είλαη 

ζηελ θιήζε ηνπ K-Means. χκθσλα κε ηνλ ςεπδνθψδηθα ηνπ RHC (θαη παξφκνηα ηνπ 

EHC) ειέγρεηαη επαλαιεπηηθά θάζε ζπζηάδα δεδνκέλσλ θαη αλ βξεζεί φηη είλαη 

αλνκνηνγελήο –δειαδή δελ έρνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ίδην γλψξηζκα θιάζεο – ηφηε 

θαιείηαη ν Σςζηαδοποιηηήρ (Clusterer) K-Means γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπζηάδσλ. Ζ 

πινπνίεζε  K-Means ηνπ Weka φκσο (SimpleKMeans), δελ επηηξέπεη ην ρεηξηζκφ 

δεδνκέλσλ  κε γλψξηζκα θιάζεο θαη φηαλ επηρεηξείηαη ε θιήζε ηνπ κε ηέηνηα δεδνκέλα 

επηζηξέθεηαη ην κήλπκα “Cannot handle any class attribute”.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ πινπνίεζε γίλεηαη αληηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ data ζηα 

dataNoClass απφ ηα νπνία αθαηξείηαη ην γλψξηζκα θιάζεο. Σα δεδνκέλα dataNoClass 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ζπζηάδσλ απφ ηνλ Κ-Means, ελψ απφ ηα δεδνκέλα 
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data ζα επηιερζνχλ φζεο εγγξαθέο πξνζηεζνχλ ζην Condensing ή ζην Edited Set 

αληίζηνηρα. 

//data will handle instances including class Attribute in order to test 

Homogeneity 

Instances data = new Instances(getInputFormat());  

   

//dataNoClass is a clone of data excluding the class attribute, in order 

to be used in k-Means. 

Instances dataNoClass = new Instances(getInputFormat()); 

 

Ζ δηαγξαθή ηνπ γλσξίζκαηνο θιάζεο σζηφζν, δελ επηηξέπεηαη ζην Weka θαζψο 

ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξν γλψξηζκα θαη πξνζηαηεχεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ πξνεγείηαη ε 

εληνιή SetClassIndex(-1) κε ηελ νπνία αθαηξείηαη ε εηηθέηα θιάζεο απφ ηα δεδνκέλα ψζηε 

λα δηαγξαθεί ην ηειεπηαίν γλψξηζκα κεηέπεηηα:  

//Remove class attribute from dataNoClass 

dataNoClass.setClassIndex(-1);         

dataNoClass.deleteAttributeAt(dataNoClass.numAttributes()-1); 

 

 

Ζ ζπλάξηεζε isHomogeneous(Set<Instance>). 

Δίλαη κηα απιή αιιά ζεκαληηθή ζπλάξηεζε πνπ δέρεηαη σο είζνδν έλα ζχλνιν (Set) 

δεδνκέλσλ ηχπνπ Instance θη επηζηξέθεη true αλ πξφθεηηαη γηα νκνηνγελέο ή false ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε. 

private boolean isHomogeneous(Set<Instance> c) {    

      Iterator<Instance> iterator = c.iterator();       

      double a = iterator.next().classValue();       

      iterator = c.iterator();       

      while(iterator.hasNext()){        
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       if(iterator.next().classValue() != a){      

  return false; 

       } }  

       return true; 

   } 

 

Κιήζε ηνπ SimpleKMeans() 

 Ζ θιήζε ηνπ Κ-Means ζην Weka πξνυπνζέηεη αξρηθά ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηθεηκέλνπ ηχπνπ SimpleKMeans(), κεηά ηε δεκηνπξγία πζηαδνπνηεηή (Clusterer), 

ζηνλ νπνίν δίλνληαη σο είζνδνο ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπζηαδνπνηεζνχλ θαη ηέινο πξέπεη λα 

νξηζηεί ν επηζπκεηφο αξηζκφο ησλ ζπζηάδσλ πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νξίδεηαη 

ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θιάζεσλ. 

kmeans = new SimpleKMeans(); 

kmeans.buildClusterer(dataNoClass);             

kmeans.setNumClusters(data.numClasses());  

 

Σειεπηαίν ζεκείν πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί είλαη απηφ φπνπ γίλεηαη 

αλάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ζπζηάδεο. Ζ εληνιή kmeans.clusterInstance(Instance)  

επηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ζπζηάδαο ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή. Αλ 

απηφο ν αξηζκφο είλαη ίδηνο κε απηφλ ηεο ηξέρνπζαο ζπζηάδαο, ε αληίζηνηρε εγγξαθή απφ 

ηα data πξνζηίζεηαη ζην ηξέρνλ Cluster. 

if(kmeans.clusterInstance(dataNoClass.instance(k))== l { 

aCluster.add(data.instance(k)); } 
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3.3 Δθαπμογή ηυν ςλοποιηθένηυν Φίληπυν 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επεθηάζεσλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ θαη πξνβάιινληαη δείγκαηα εθηέιεζήο ηνπο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη είηε ηελ έηνηκε έθδνζε 3.6 ηνπ Weka, φπνπ έρνπλ πξνζηεζεί ηα 6 

θίιηξα ζηελ θαξηέια πξν-επεμεξγαζίαο, είηε λα εγθαηαζηήζεη ηε δνθηκαζηηθή έθδνζε 

3.7 θαη λα θνξηψζεη ηα θίιηξα κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Παθέησλ,  κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα ζεσξείηαη φηη ν ρξήζηεο έρεη εγθαηαζηήζεη κε 

επηηπρία ηελ έθδνζε 3.7.13 θη έρεη θνξηψζεη ηα 6 παθέηα πξν-επεμεξγαζίαο.  

 

Εικόνα 3.11 Τα 6 φίλτρα είναι διαθζςιμα με την επιλογή Choose 
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3.3.1 Δπιλογή ςνόλυν Γεδομένυν (Datasets) 

Γηα ηελ εθαξκνγή θαη δνθηκή ησλ θίιηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν χλνια 

Γεδνκέλσλ πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ην δηθηπαθφ ηφπν 

http://repository.seasr.org/Datasets/UCI/arff/. Σα αξρεία είλαη ζηελ επηζπκεηή γηα ην 

Weka κνξθή arff. Σν πξψην είλαη ην ζχλνιν vehicle.arff ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε 946 νρεκάησλ ζε κηα απφ ηηο 4 δηαζέζηκεο θιάζεηο, αλάινγα κε έλα 

ζχλνιν 18 ραξαθηεξηζηηθψλ (attributes). Σν δεχηεξν αξρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε δνθηκή ησλ θίιηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Οκνηνγελείο πζηάδεο θη έρνπλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ νη θιάζεηο λα είλαη δπαδηθέο, είλαη ην labor.arff ην νπνίν κε 57 εγγξαθέο 

ησλ 16 ραξαθηεξηζηηθψλ ραξαθηεξίδεη επαγγεικαηηθά ζπκβφιαηα σο επηηπρεκέλα ή 

φρη. 

 

 

 

Εικόνα 3.12 Η κατανομή των Δεδομζνων του Συνόλου vehicle 

http://repository.seasr.org/Datasets/UCI/arff/
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Εικόνα 3.13 Η κατανομή των Δεδομζνων του Συνόλου labor 

   

 

3.3.2 Δθαπμογή ηυν Φίληπυν ςμπύκνυζηρ Γεδομένυν (Data Condensing) 

Αθνχ ν ρξήζηεο θνξηψζεη ην πξναλαθεξζέλ αξρείν vehicles.arff, επηιέγεη απφ ην 

κελνχ ηεο θαξηέιαο Preprocess ηνπ Weka κε ην θνπκπί Choose ην θίιηξν πνπ 

επηζπκεί.  

CNNrule_Data_Condensing 

Αξρηθά εθαξκφδνληαο ην θίιηξν CNNrule_Data_Condensing πεηπραίλνπκε ηελ 

αμηνζεκείσηε Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ θαηά 589 εγγξαθέο. 
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Εικόνα 3.14 Συμπφκνωςη Δεδομζνων κατά 69,62% με τον CNN-rule 

 

      IB2_Data_Condensing 

Δθηειψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε επηινγή ηνπ δεχηεξνπ θίιηξνπ πκπχθλσζεο 

Γεδνκέλσλ, ηνπ IB2_Data_Condensing, επηηπγράλεηαη ζρεδφλ ηζφπνζε Μείσζε Όγθνπ 

Γεδνκέλσλ, 590 εγγξαθέο. 

 

 

Εικόνα 3.15 Συμπφκνωςη Δεδομζνων κατά 69,74% με τον ΙΒ2. 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη 2 αιγφξηζκνη πεηπραίλνπλ πνιχ ζεκαληηθή Μείσζε Όγθνπ 

Γεδνκέλσλ θάηη πνπ απνηειεί ζηφρν ησλ Σερληθψλ Data Condensing. Δπίζεο, εκθαλήο 

είλαη ε κεγάιε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 2 θίιηξσλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

αιγφξηζκνη έρνπλ πνιχ κηθξέο δηαθνξέο ζηελ πινπνίεζε, παξάιιεια φκσο, ν ΗΒ2 είλαη 

ηαρχηεξνο αιιά κε κηθξφηεξε αμηνπηζηία. 
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3.3.3 Δθαπμογή ηυν Φίληπυν Δπιλογήρ Γεδομένυν (Data Editing) 

Σα επφκελα δχν θίιηξα αθνξνχλ ην Data Editing. Ζ εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν κε ηε δηαθνξά φηη νη αιγφξηζκνί ηνπο είλαη παξακεηξηθνί, νπφηε είλαη 

δηαζέζηκε θαη ε πξνζζήθε παξακέηξνπ απφ ηνλ ρξήζηε. 

ENNrule_Data_Editing 

Αξρηθά, εθαξκφζηεθε ην θίιηξν ENNrule_Data_Editing πνπ πινπνηεί ηνλ βαζηθφ 

αιγφξηζκν ΔΝΝ-rule. Ωο είζνδνο δφζεθε αξρηθά ε πξνεπηινγή (Κ=1) θαη ζε δεχηεξε 

πεξίπησζε κεγαιχηεξνο αξηζκφο (Κ=5). 

Παξαηεξείηαη φηη ε Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε φηαλ 

επηιέγεηαη ν έιεγρνο πεξηζζφηεξσλ εγγχηεξσλ γεηηφλσλ θαη απηφ εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη έλα ζηνηρείν ραξαθηεξίδεηαη επθνιφηεξα ζφξπβνο αλ ειεγρζνχλ ιίγνη κφλν 

γείηνλέο ηνπ. 

  

 

Εικόνα 3.16 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Επιλογή κατά 30,26% με τον ΕΝΝ-rule και Κ=1 

 

 

Εικόνα 3.17 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Επιλογή κατά 28.37% με τον ΕΝΝ-rule και Κ=5 
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All_kNN_Data_Editing 

 ηε ζπλέρεηα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ ηέηαξηνπ θίιηξνπ θαη 

δεχηεξνπ φζνλ αθνξά ηελ Δπηινγή Γεδνκέλσλ. Δίλαη ην θίιηξν All_kNN_Data_Editing, 

ην νπνίν είλαη επίζεο παξακεηξηθφ θη έηζη εθηειέζηεθε κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο εηζφδνπ. 

 Αλακελφκελε παξαηήξεζε είλαη ε νκνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε (Kmax=1) κε ηελ πξψηε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ θίιηξνπ γηα ηνλ ΔΝΝ-rule. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, ν All-kNN εθηειεί 

επαλαιεπηηθά ηνλ αιγφξηζκν ΔΝΝ_rule κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά Κ. Έηζη ζηελ 

πεξίπησζε κε Kmax=1, είλαη νπζηαζηηθά ηαπηφζεκνο κε ηνλ ENN-rule.  

 Γεχηεξε ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη ην απμαλφκελν πνζνζηφ δηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ φζν απμάλεηαη ε κεηαβιεηή Kmax. Απηφ γίλεηαη επεηδή γίλεηαη αθαίξεζε 

ζνξπβσδψλ εγγξαθψλ ζε θάζε πέξαζκα ηνπ αιγνξίζκνπ. 

  

 

 

Εικόνα 3.18 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Επιλογή κατά 30,26% με τον All-kNN και Κmax=1 

 



63 

 

 

Εικόνα 3.19 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Επιλογή κατά 39.72% με τον All-kNN και Κmax=5 

 

 

Εικόνα 3.20 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Επιλογή κατά 43.74% με τον All-kNN και Κmax=10 

 

 

3.3.4 Δθαπμογή ηυν Φίληπυν Μείυζηρ Όγκος Γεδομένυν μέζυ ζσημαηιζμού 

Ομοιογενών ςζηάδυν. 

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία θίιηξσλ γίλεηαη ρξήζε ζρεκαηηζκνχ Οκνηνγελψλ πζηάδσλ 

γηα ηε Μείσζε Όγθνπ Γεδνκέλσλ . 

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ δχν θίιηξσλ, αξρηθά ηνπ 

RHC_Reduction_through_Homogeneous_Clusters θη έπεηηα ηνπ 

ΔHC_Editing_through_Homogeneous_Clusters. 

Σν πξψην θίιηξν πνπ αθνξά ηε πκπχθλσζε Γεδνκέλσλ πεηπραίλεη πςειφ πνζνζηφ 

Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ ζε αληίζεζε κε ην δεχηεξν πνπ αθνξά ηελ Δπηινγή 

Γεδνκέλσλ θαη ζηνρεχεη ζηε δηαγξαθή ηνπ ζνξχβνπ, γη απηφ θαη ην πνζνζηφ Data 

Reduction είλαη κηθξφ. 
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Εικόνα 3.21 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Συμπφκνωςη κατά 61,40% με τον RHC 

 

 

 

 

Εικόνα 3.22 Μείωςη Όγκου Δεδομζνων με Επιλογή κατά 8.77% με τον EHC 

 

 

 

3.4 ςμβολή ηυν θίληπυν Δπιλογήρ Γεδομένυν ζηη βεληίυζη ηηρ 

Καηηγοπιοποίηζηρ Γεδομένυν 

 ηφρνο ησλ αιγνξίζκσλ Δπηινγήο Γεδνκέλσλ (Data Editing) είλαη, εθηφο απφ ηε 

Μείσζε ηνπ Όγθνπ Γεδνκέλσλ, θπξίσο ε δηαγξαθή εγγξαθψλ πνπ απνηεινχλ ζφξπβν, κε 

ζθνπφ ε Καηεγνξηνπνίεζε (Classification) πνπ ζα αθνινπζήζεη, λα έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 
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 Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Καηεγνξηνπνίεζεο πνπ πεηπραίλεη 

ην Weka πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ Editing. 

 Αξρηθά θαη σο κέηξν ζχγθξηζεο, επηιέρζεθε ε Καηεγνξηνπνίεζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

Καηηγοπιοποιηηή k-Δγγύηεπυν Γειηόνυν (kNN-Classifier), ν νπνίνο είλαη πινπνηεκέλνο 

ζην Weka κε ηελ νλνκαζία ΙΒk. Ο αιγφξηζκνο επηιέρζεθε ελδεηθηηθά επεηδή είλαη ν πιένλ 

δηαδεδνκέλνο. Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίδεη ν Bramer, δελ ππάξρεη, νχηε πξφθεηηαη θάπνηνο 

λα θαηαζθεπάζεη έλαλ αιγφξηζκν θαιχηεξν ζε επηδφζεηο απφ φινπο ηνπο άιινπο γηα φια 

ηα ζχλνια δεδνκέλσλ (Bramer M., 2013: 221). 

Ωο παξάκεηξνη επηιέρζεθαλ νη απινχζηεξνη πνπ απνηεινχλ πξνεπηινγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο – έιεγρνο ελφο γείηνλα αλά εγγξαθή θαη κέηξν ζχγθξηζεο γεηηφλσλ ε 

Δπθιείδεηα απφζηαζή ηνπο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.22, ν Καηεγνξηνπνηεηήο πέηπρε 

αθξίβεηα 69,86%. 

 

Εικόνα 3.23 Αποτελζςματα Κατηγοριοποίηςησ με το Αρχικό Σφνολο Δεδομζνων 
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 ηε ζπλέρεηα, αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία Καηεγνξηνπνίεζεο, αιιά απηή ηε 

θνξά πξνεγήζεθε ε εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ ENNrule_Data_Editing θαη 

All_kNN_Data_Editing αλά πεξίπησζε. Σα απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ηεο 

αθξίβεηαο Καηεγνξηνπνίεζεο ήηαλ ζεκαληηθά.  

Ο ENN-rule εθηειέζηεθε κε ηελ πξνεπηιεγκέλε παξάκεηξν k=1 θαη αθνχ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηέγξαςε 256 εγγξαθέο πνπ ζεψξεζε ζνξπβψδεηο, θαηάθεξε ζην 

Δπηιεγκέλν χλνιν Γεδνκέλσλ λα πεηχρεη αθξίβεηα 93,73%, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 

3.23. 

 

 

 

Εικόνα 3.24 Αποτελζςματα Κατηγοριοποίηςησ με το Επιλεγμζνο Σφνολο Δεδομζνων μετά την εφαρμογή 
του ENN-rule 
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 Σέινο, επεηεχρζε αθφκε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ Καηεγνξηνπνίεζε, φηαλ σο 

χλνιν Γεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Edited Set κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ All-kNN. Με 

παξάκεηξν Kmax=5, ην θίιηξν δηέγξαςε 336 εγγξαθέο θάλνληαο ηελ Καηεγνξηνπνίεζε 

πην αθξηβή, κε πνζνζηφ νξζά θαηεγνξηνπνηεκέλσλ εγγξαθψλ ίζν κε 97,25% (Δηθφλα 

3.24). 

 

 

Εικόνα 3.25 Αποτελζςματα Κατηγοριοποίηςησ με το Επιλεγμζνο Σφνολο Δεδομζνων μετά την εφαρμογή 
του All-kNN 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

 

4.1 ύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

 

 Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξήρζεζαλ. Δθηφο απφ ηε 

δηεμνδηθή βηβιηνγξαθηθή κειέηε, ε ελαζρφιεζε κε ηελ Δξγαζία είρε πνιχ ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ γξάθνληα, θαζψο ε 

επέθηαζε ελφο κεγάινπ έξγνπ ινγηζκηθνχ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζην ζχλνιν θαη θαηφπηλ ρξεηάδεηαη πνιχ πεηξακαηηζκφ. 

 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Δξγαζίαο ζπλίζηαηαη θαη απφ παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ κειινληηθνχο ελδηαθεξφκελνπο. Σειηθά, κε ηελ 
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εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, επηβεβαηψζεθε ε ζεσξία πνπ αλαθέξεη φηη κε κεζφδνπο 

Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο Καηεγνξηνπνίεζεο εθηφο 

απφ νηθνλνκία ππνινγηζηηθψλ πφξσλ. 

 

 

4.2 Όπια και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

  

 Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία δελ εκβάζπλε ζε φια ηα πεδία ηεο Μείσζεο Όγθνπ 

Γεδνκέλσλ, αιιά κφλν ζηα 2 βαζηθά πνπ αθνξνχλ ηε πκπχθλσζε θαη ηελ Δπηινγή 

Γεδνκέλσλ. Δπίζεο, επηιέρζεθαλ γηα κειέηε θαη πινπνίεζε 2 αιγφξηζκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ Οκνηνγελείο πζηάδεο, επεηδή πεηπραίλνπλ βειηησκέλα απνηειέζκαηα 

αιιά θαη δηφηη αλαπηχρζεθαλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.  

 Πεξηνξηζηηθά γηα ηελ Δξγαζία ιεηηνχξγεζε ην κεησκέλν κέγεζνο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ γεληθά πξφζθαηε αλάγθε γηα ρξήζε απηψλ ησλ 

κεζφδσλ.  

 

4.3 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

  

 Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα κπνξνχζε ζίγνπξα λα 

επεθηαζεί. ην πεδίν ηεο Μείσζεο Όγθνπ Γεδνκέλσλ πξνηείλνληαη ζπρλά λένη αιγφξηζκνη 

κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δξεπλεηέο θαη θνηηεηέο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ ππνινίπσλ αιγνξίζκσλ Data Reduction σο επεθηάζεηο ηνπ Weka. 

 Δπίζεο, άιια παθέηα ινγηζκηθνχ Μεραληθήο Μάζεζεο θαη Δμφξπμεο Γλψζεο απφ 

Γεδνκέλα δελ έρνπλ πινπνηεκέλνπο ηνπο αιγνξίζκνπο ηεο θαηεγνξίαο θαη ζα ήηαλ ζεκηηή 

ε απαζρφιεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα Orange γηα 
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Data Mining πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην University of Ljubljana πνπ είλαη γξακκέλν ζε 

γιψζζα Python θαη είλαη επίζεο έξγν αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ απνηειεί κηα θαιή επηινγή. 
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http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34608
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13370
http://repository.seasr.org/Datasets/UCI/arff/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

Α.1 ςμμεηοσή ζηιρ Μονάδερ Απιζηείαρ 

 Σκήκα ηεο πινπνίεζεο ηεο Δξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 2ν 

Θεξηλφ ρνιείν Αλάπηπμεο Κψδηθα ΔΛ/ΛΑΚ – Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηα πιαίζηα 

ησλ Μνλάδσλ Αξηζηείαο Αλνηθηνχ Λνγηζκηθνχ.  

«Μονάδερ Απιζηείαρ, είναι ομάδερ ζε Πανεπιζηημιακά Ιδπύμαηα και Δπεςνηηικά Κένηπα πος 

ςλοποιούν ηο έπγο «Ηλεκηπονικέρ Υπηπεζίερ για ηην Ανάπηςξη και Γιάδοζη ηος Ανοισηού 

Λογιζμικού» με ενέπγειερ εκπαίδεςζηρ, ανάπηςξηρ, διάσςζηρ και πποβολήρ μέζυ επγαζηηπίυν, 

εκδηλώζευν και ζςνεδπίυν έπγυν ανοισηών ηεσνολογιών ζε δέκα θεμαηικέρ καηηγοπίερ. 

Παπάλληλα, ζε εηήζια βάζη ππαγμαηοποιούν δύο κύκλοςρ εκπαιδεςηικών 

ζεμιναπίυν και ένα θεπινό ζσολείο ανάπηςξηρ κώδικα (Summer Code Camp), ζηο πλαίζιο 

ηυν οποίυν εκπαιδεύονηαι ηοςλάσιζηον πενήνηα (50) ππογπαμμαηιζηέρ.» 

 Ζ ζπκκεηνρή ήηαλ επηηπρήο θαη ην έξγν ζπλεηζθνξάο ήηαλ αλάκεζα ζε απηά πνπ 

βξαβεχζεθαλ. 

 

Α.2 Δκηελέζιμα Απσεία 

 

 Όια ηα πινπνηεζέληα ηκήκαηα ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ απφ ηνλ 

παξαθάησ δηθηπαθφ ηφπν: 

https://drive.google.com/open?id=0B0mmbrNMMo1GMXhkMnBYYlRoSVk 

 Πξφθεηηαη γηα 6 zip αξρεία πνπ είλαη πινπνηήζεηο ησλ θίιηξσλ γηα ηελ έθδνζε 3.7 

ηνπ Weka θαη γηα έλα εθηειέζηκν jar αξρείν κε ηελ έθδνζε 3.6 φπνπ έρνπλ ελζσκαησζεί 

ηα 6 θίιηξα. 

https://drive.google.com/open?id=0B0mmbrNMMo1GMXhkMnBYYlRoSVk
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A.3 Κώδικαρ 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη νιφθιεξνο ν θψδηθαο πνπ πινπνηεί έλαλ απφ ηνπο 

αιγνξίζκνπο πνπ εμεηάζηεθαλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αιγφξηζκν All-kNN γηα Data Editing 

πνπ εθαξκφδεηαη κε ην θίιηξν All-kNN_Data_Editing_Packet_for_3.7, θαη παξνπζηάδεηαη 

ελδεηθηηθά. 

 

package weka.filters.supervised.instance; 

 

/* 

 *    This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

 *    it under the terms of the GNU General Public License as published by 

 *    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 

 *    (at your option) any later version. 

 * 

 *    This program is distributed in the hope that it will be useful, 

 *    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

 *    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

 *    GNU General Public License for more details. 

 * 

 *    You should have received a copy of the GNU General Public License 

 *    along with this program; if not, write to the Free Software 

 *    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. 

 */ 

 

/* 

 *    Resample.java 

 *    Copyright (C) 2002 University of Waikato, Hamilton, New Zealand 

 * 

 */ 
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import weka.classifiers.lazy.IBk; 

import weka.core.Capabilities; 

import weka.core.Instance; 

import weka.core.Instances; 

import weka.core.Option; 

import weka.core.OptionHandler; 

import weka.core.RevisionUtils; 

import weka.core.Utils; 

import weka.core.Capabilities.Capability; 

import weka.filters.Filter; 

import weka.filters.SupervisedFilter; 

import weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch; 

import weka.core.neighboursearch.NearestNeighbourSearch; 

import java.util.Collection; 

import java.util.Collections; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.Random; 

import java.util.Set; 

import java.util.Vector; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

/**  

 <!-- globalinfo-start --> 

 * Produces an edited subset of the Data in order to increase accuracy. Algorithm 

used is the All-kNN. 

 * <p/> 

 <!-- globalinfo-end --> 
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 *  

 <!-- options-start --> 

 * Valid options are: <p/> 

 *  

 * <pre> -Kmax &lt;num&gt; 

 *  Specify the max number of the nearest Instances to be tested (default 

1)</pre> 

 *  

 

 

 *  

 <!-- options-end --> 

 * 

 * @author Sachpenderis Nikos (sachpenderisn [at] gmail [dot] com) 

 * @version $Revision: 1.0 $  

 */ 

 

 

 

public class All_kNN_Data_Editing   

   extends Filter  

   implements SupervisedFilter, OptionHandler {    

   /** for serialization. */ 

   static final long serialVersionUID = 7079064953548300681L; 

   protected int Kmax = 1;    

   protected NearestNeighbourSearch m_NNSearch = new LinearNNSearch(); 

   private int cnt=0; 

    

 

   public String globalInfo() { 

     return  
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         "All-kNN is a well known variation of the ENN algorithm. " + 

         "It iteratively executes ENN-rule with different k values. "+ 

         "In this way, it tries to remove even more noisy items."; 

     } 

 

   /** 

    * Returns an enumeration describing the available options. 

    * 

    * @return an enumeration of all the available options. 

    */ 

 

   public Enumeration listOptions() { 

     Vector result = new Vector(); 

 

     result.addElement(new Option( 

  "\tSpecify the max number of neighours to be tested (default 1)", 

  "Kmax", 1, "-Kmax <num>")); 

     return result.elements(); 

   } 

   /** 

    * Parses a given list of options. <p/> 

    *  

    <!-- options-start --> 

    * Valid options are: <p/> 

    *  

    * <pre> -Kmax &lt;num&gt; 

    *  Specify the number of max nearest Neighbors (default 1)</pre> 

    *  

    <!-- options-end --> 

    * 

    * @param options the list of options as an array of strings 
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    * @throws Exception if an option is not supported 

    */ 

   public void setOptions(String[] options) throws Exception { 

     String tmpStr;      

     tmpStr = Utils.getOption('K', options); 

     if (tmpStr.length() != 0) 

       setNumNeighbors(Integer.parseInt(tmpStr)); 

     else 

      setNumNeighbors(1);    

     if (getInputFormat() != null) { 

       setInputFormat(getInputFormat()); 

     } 

   } 

   /** 

    * Gets the current settings of the filter. 

    * 

    * @return an array of strings suitable for passing to setOptions 

    */ 

   public String [] getOptions() { 

     Vector<String> result; 

     result = new Vector<String>(); 

     result.add("-Kmax"); 

     result.add("" + getNumNeighbors());      

     return result.toArray(new String[result.size()]); 

   }       

  public int getNumNeighbors() { 

    return Kmax; 

  } 

  public void setNumNeighbors(int numNeighbors) { 

   Kmax = numNeighbors; 

  } 
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   /**  

    * Returns the Capabilities of this filter. 

    * 

    * @return            the capabilities of this object 

    * @see               Capabilities 

    */ 

   public Capabilities getCapabilities() { 

     Capabilities result = super.getCapabilities(); 

     result.disableAll(); 

 

     // attributes 

     result.enableAllAttributes(); 

     result.enable(Capability.MISSING_VALUES); 

      

     // class 

     result.enable(Capability.NOMINAL_CLASS); 

      

     return result; 

   } 

   /** 

    * Sets the format of the input instances. 

    * 

    * @param instanceInfo an Instances object containing the input  

    * instance structure (any instances contained in the object are  

    * ignored - only the structure is required). 

    * @return true if the outputFormat may be collected immediately 

    * @throws Exception if the input format can't be set  

    * successfully 

    */ 

   public boolean setInputFormat(Instances instanceInfo)  
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        throws Exception { 

 

     super.setInputFormat(instanceInfo); 

     setOutputFormat(instanceInfo); 

     return true; 

   } 

       

   /** 

    * Input an instance for filtering. Filter requires all 

    * training instances be read before producing output. 

    * 

    * @param instance the input instance 

    * @return true if the filtered instance may now be 

    * collected with output(). 

    * @throws IllegalStateException if no input structure has been defined 

    */ 

   public boolean input(Instance instance) { 

     if (getInputFormat() == null) { 

       throw new IllegalStateException("No input instance format defined"); 

     } 

     if (m_NewBatch) { 

       resetQueue(); 

       m_NewBatch = false; 

     } 

     if (isFirstBatchDone()) { 

       push(instance); 

       return true; 

     } else { 

       bufferInput(instance); 

       return false; 

     }    
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   }    

//Method to find major class among k nearest Neighbors    

   public double findMajorClass(Instances nearestInstances) { 

    int x = nearestInstances.numInstances(); 

    double array[] = new double[x];     

    for (int i=0; i<x; i++){      

     array[i] = nearestInstances.instance(i).classValue(); 

    }     

    double majorClass = array[0]; 

       int maxCount = 0; 

       for (int i = 0; i < x; i++) { 

           double value = array[i]; 

           int count = 1; 

           for (int j = 0; j < x; j++) { 

               if (array[j] == value) count++; 

               if (count > maxCount) { 

                   majorClass = value; 

                   maxCount = count; 

               } 

          

   } }   

    return majorClass; 

       }  

     public boolean batchFinished() throws Exception { 

 

         if (getInputFormat() == null) { 

           throw new IllegalStateException("No input instance format 

defined"); 

         } 
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         if (!isFirstBatchDone()) 

          m_NNSearch.setInstances(getInputFormat());              

          // remove instances with missing class  

          getInputFormat().deleteWithMissingClass();  

             // Training Set (TS) contains all the instances. 

             Set<Instance> TrainingSet = new HashSet<Instance>(); 

             for(int i=0; i< getInputFormat().numInstances(); i++){             

  

              TrainingSet.add(getInputFormat().instance(i)); 

             } 

              

             // Edited Set (ES) will contain the instances after editing 

             Set<Instance> EditedSet = new HashSet<Instance>(); 

              

             //1: ES <-- TS 

             EditedSet.addAll(TrainingSet);  

              

             //Iterators in order to iterate the instances of TS and ES 

             Iterator<Instance> iterTS = TrainingSet.iterator(); 

             Iterator<Instance> iterES = EditedSet.iterator(); 

              

              

            while (iterTS.hasNext()){ 

               

               

              m_NNSearch.addInstanceInfo(iterTS.next()); 

             } 
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            int k =1;             

            boolean flag = false;             

             

  //2: for each x which belongs to Training Set, do 

             

            iterTS = TrainingSet.iterator(); 

              

              while (iterTS.hasNext()){ 

                 

                 //3: k <-- 1   

              k = 1; 

              //4: flag = FALSE 

              flag = false; 

               

              Instance next = iterTS.next(); 

               

              //5: while (k<=kmax) and (flag==FALSE) do 

              while ( (k<=Kmax) && (flag== false)){       

                                   

              //6: NNs <-- find the k nearest to x neighbors in TS - {x} 

              Instances nearestInstances = 

m_NNSearch.kNearestNeighbours(next , k); 

                             

              //7: MajorClass <-- find the most common class of NNs 

              double majorClass = findMajorClass(nearestInstances); 

               

               

              /* 8: if Xclass <> MajorClass then 

                 9: ES <-- ES - {x} 

                 10: flag <-- TRUE 

                 11: end_if 
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               */               

              if(next.classValue() != majorClass){ 

               

                   EditedSet.remove(next); 

                   flag  = true; 

                

              } 

                

              //12: k <-- k+1 

              k++; 

              } 

              } 

              //13: return Edited Set 

               

             iterES= EditedSet.iterator(); 

 

               

              while(iterES.hasNext()){ 

               push((Instance) iterES.next()); 

               cnt++; 

              } 

              

               

             int reducedInstances = getInputFormat().numInstances() - cnt; 

             double reductionRate = reducedInstances / (double) 

getInputFormat().numInstances() * 100; 

 

              

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Total reduction is: 

"+reducedInstances +" Instances, Rate: " +String.format( "%.2f", reductionRate )+ 

" %" );        
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     }  

         flushInput(); 

 

         m_NewBatch = true; 

         m_FirstBatchDone = true; 

         return (numPendingOutput() != 0); 

       } 

 

      

 

/** 

 * Returns the revision string. 

 *  

 * @return  the revision 

 */ 

public String getRevision() { 

  return RevisionUtils.extract("$Revision: 1.0 $"); 

} 

 

/** 

 * Main method for testing this class. 

 * 

 * @param argv should contain arguments to the filter:  

 * use -h for help 

 */ 

public static void main(String [] argv) { 

  runFilter(new All_kNN_Data_Editing(), argv); 

}}   
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