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Περίληψη 

Η έννοια της μηχανικής μάθησης είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, αλλά τα τελευταία 

χρόνια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής όχι μόνο στον χώρο των επιχειρήσεων αλλά και 

στο δημόσιο τομέα. Η ανάγκη αποδοτικότερης λήψης αποφάσεων οδηγεί πλέον τους 

δημόσιους φορείς στην υιοθέτηση λύσεων βασισμένες σε τεχνικές μηχανικής μάθησης. 

Επιπρόσθετα, ο όγκος των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων αυξάνεται με εκθετικό 

ρυθμό με αποτέλεσμα ο δημόσιος τομέας να εκσυγχρονίζεται αξιοποιώντας τη 

μηχανική μάθηση στα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα για την υποστήριξη της λήψης 

αποφάσεων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με τη διερεύνηση 

της χρήσης της μηχανικής μάθησης στο τμήμα Αδειών και Επιθεωρήσεων της 

Φιλαδέλφεια και την πρόβλεψη της έκβασης της επιθεώρησης ακινήτων. Στόχοι της 

διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της πύλης ανοιχτών δεδομένων 

OpenDataPhilly, η εύρεση και η περιγραφή των συνόλων δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν και τελικά η ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης πραγματοποιώντας 

καθαρισμό των δεδομένων και δημιουργία γνωρισμάτων από εξωτερικά σύνολα 

δεδομένων, επιλογή κατάλληλων γνωρισμάτων και εκπαίδευση των αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης. Το μοντέλο πρόβλεψης βασίζεται στη λύση που ανάπτυξε μια 

εταιρία της Φιλαδέλφεια. Για την επιλογή των γνωρισμάτων χρησιμοποιήθηκε ο 

αλγόριθμος Boruta και για το μοντέλο πρόβλεψης οι αλγόριθμοι Logistic Regression, 

Gradient Boosting Machine και Random Forest. Ο αλγόριθμος boruta ενέκρινε την 

πλειοψηφία των νέων γνωρισμάτων για χρήση στο μοντέλο πρόβλεψης. Η αξιολόγηση 

των μοντέλων έγινε μέσω των μετρικών του confusion matrix, της καμπύλης ROC και 

του δείκτη AUC. Το μοντέλο Gradient Boosting Machine παρουσίασε μεγαλύτερη 

ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με τα μοντέλα Logistic Regression και Random Forest. 

Λέξεις-κλειδιά: μηχανική μάθηση, ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, λήψη αποφάσεων, 

δημόσιος τομέας, μοντέλο πρόβλεψης 
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Abstract 

The concept of machine learning is known for decades, but in recent years it is 

becoming more and more popular not only in the business, but also in the public sector. 

The need for more efficient decision-making leads the public sector to use solutions 

based on machine learning techniques. Additionally, the fact that the volume of open 

government data is growing, leads the public sector to apply machine learning to open 

government data in order to support decision-making. In this thesis, we will deal with 

the exploration of machine learning in Licenses and Inspections Department of 

Philadelphia and the prediction of inspections outcome. The aim of the thesis is to 

investigate the open data portal OpenDataPhilly, to describe the datasets and finally to 

build predictive models through data wrangling and feature engineering from external 

datasets, feature selection and model training. The model is based on the solution 

developed by a company in Philadelphia. For feature selection was used boruta 

algorithm and for the prediction model Logistic Regression, Gradient Boosting Machine 

and Random Forest. The boruta algorithm confirmed the majority of new attributes. 

Model evaluation was done through the confusion matrix metrics, ROC curve and 

AUC. The Gradient Boosting Machine model demonstrated greater prediction accuracy 

than the Logistic Regression and Random Forest. 

Keywords: machine learning, open government data, decision-making, public sector, 

prediction model 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή προβλήματος 

Ο Arthur Samuel, ένας πρωτοπόρος στη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη, 

όρισε τη μηχανική μάθηση ως την επιστήμη που δίνει τη δυνατότητα στους 

υπολογιστές να μαθαίνουν, χωρίς ωστόσο να έχουν προγραμματιστεί ρητά (McCarthy 

and Feigenbaum, 1990). Η μηχανική μάθηση αφορά τη δημιουργία μοντέλων που είναι 

σε θέση να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες από δεδομένα ή να κάνουν προβλέψεις για 

μελλοντικά γεγονότα με βάση ήδη υπάρχοντα δεδομένα (Awad and Khanna, 2005). 

Οι Morrison και Rao (2016) θεωρούν πως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ανθρώπου και 

μηχανής: «Η μηχανική μάθηση φέρνει τους ανθρώπους και τις μηχανές πιο κοντά, 

επιτρέποντας στους ανθρώπους να εκπαιδεύουν μηχανές. Οι μηχανές μέσω της 

επεξεργασίας ενός συνόλου δεδομένων μαθαίνουν να συντονίζουν έναν αλγόριθμο, που 

τους επιτρέπει να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες». 

Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στον χώρο των επιχειρήσεων με 

σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ήδη το 51% των επιχειρήσεων 

έχει αρχίσει να εφαρμόζει λύσεις βασισμένες στη μηχανική μάθηση (Nathan and 

Lorica, 2018). Για παράδειγμα, το Netflix χρησιμοποιεί τη μηχανική μάθηση ώστε να 

παρέχει στους χρήστες προτάσεις για σειρές βάση των προτιμήσεών τους (Plummer, 

2017). Επιπρόσθετα, η Amazon μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης προτείνει προϊόντα 

στους αγοραστές βάση του ιστορικού αναζήτησης ή παρόμοιων αγορών άλλων 

αγοραστών (Shabana, 2016).  

Η μηχανική μάθηση γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής όχι μόνο στον χώρο των 

επιχειρήσεων, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Η μηχανική μάθηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση ως ένα εργαλείο υποστήριξης της λήψης 

αποφάσεων (decision-making) σε διάφορους τομείς όπως διαχείριση φυσικών 

καταστροφών, πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, συντήρηση υποδομών (Durduran, 

2010; Lamovec et al., 2013; Zagorecki et al., 2013). Με την χρήση αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης, η διαδικασία της λήψης αποφάσεων αποκτά ένα επίπεδο 

αυτοματοποίησης. Η δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης καθοδηγούμενων από 

δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις με υψηλότερη ακρίβεια και μεγαλύτερη 

αξιοπιστία (Hurwitz and Kirsch, 2018).  
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Τα τελευταία χρόνια, ο δημόσιος τομέας υιοθετεί ολοένα και περισσότερο την χρήση 

των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων (open government data) για τη λήψη 

αποφάσεων (Rojas et al., 2018). Ο δημόσιος τομέας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να 

υιοθετήσει τη μηχανική μάθηση στα κυβερνητικά δεδομένα. Με την υιοθέτηση 

μηχανικής μάθησης, η κυβέρνηση μπορεί να δημιουργεί μοντέλα που αναλύουν 

σύνθετα δεδομένα και συνεπώς μπορεί να εντοπίζει πιο γρήγορα μια απάτη ή να 

αποφεύγει κινδύνους. Τα δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο 

που αντιμετωπίζεται κάθε φυσικός πόρος. Η δημόσια διοίκηση μπορεί να ανακαλύψει 

χρήσιμες πληροφορίες στα κυβερνητικά δεδομένα με τη χρήση της μηχανικής μάθησης, 

πληροφορίες που επιτρέπουν τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και συμβάλουν θετικά 

στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (Koo, 2018). 

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι δεν έχει μελετηθεί σε τι βαθμό μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τεχνικές μηχανικής μάθησης από το δημόσιο τομέα για τη λήψη 

αποφάσεων και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ανοιχτά δεδομένα για τη 

βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών (Nikitinsky et al., 2016). 

1.2 Πεδίο έρευνας και στόχοι 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί αν η μηχανική 

μάθηση μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα και 

επιπρόσθετα αν αυτό μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση ανοιχτών κυβερνητικών 

δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, μελετήθηκε η μελέτη περίπτωσης του τμήματος 

Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια και η λύση που πρότεινε η Azavea - μια 

εταιρία που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων - για την κάλυψη των αναγκών του 

τμήματος. Η λύση αφορά την χρήση μηχανικής μάθησης με ανοιχτά δεδομένα με 

απώτερο σκοπό το τμήμα Αδειών και Επιθεωρήσεων να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες 

και να πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις των ακινήτων χωρίς προβλήματα.  

Οι βασικοί στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι: 

 Μελέτη των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τμήμα 

Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων 

των ακινήτων. 

 Διερεύνηση της πύλης ανοιχτών δεδομένων της Φιλαδέλφεια OpenDataPhilly 

και αναζήτηση συνόλων δεδομένων στην πύλη, προκείμενου να 

χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των μοντέλων. 
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 Εξερεύνηση και αναλυτική περιγραφή των συνόλων δεδομένων, ώστε να γίνει 

αντιληπτό τι αφορούν τα δεδομένα. 

 Δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της έκβασης των επιθεωρήσεων και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

ανάπτυξη του μοντέλου βασίζεται στην αναπαραγωγή του κώδικα R που 

δημιουργήθηκε από την Azavea, ως λύση για την κάλυψη των αναγκών του 

τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια.  

1.3 Περιεχόμενα διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από εννιά κεφάλαια που διαιρούνται σε 

ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφική επισκόπηση εστιάζει στη μηχανική 

μάθηση για τη λήψη αποφάσεων και το ρόλο των ανοιχτών δεδομένων, καθώς και στην 

παρουσίαση συναφών έργων που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την χρήση της 

μηχανικής μάθησης για τη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο 

περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της διπλωματικής εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα και οι 

ανάγκες του τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια με τις επιθεωρήσεις 

ακινήτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πύλη ανοιχτών δεδομένων 

OpenDataPhilly και περιγράφονται αναλυτικά τα σύνολα δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η προεπεξεργασία των δεδομένων 

και πως έγινε το καθάρισμα και το φιλτράρισμα των δεδομένων. Στο έβδομο κεφάλαιο 

περιγράφεται η διαδικασία της επιλογής γνωρισμάτων και η χρήση του αλγορίθμου 

boruta. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης του 

μοντέλου καθώς και τα αποτελέσματά τους. Στο ένατο κεφάλαιο παρατίθενται τα 

συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα. 
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση για τα ανοιχτά 

κυβερνητικά δεδομένα στη λήψη αποφάσεων και στη συνέχεια παρουσιάζονται 

σχετικές έρευνες που έχουν γίνει για την χρήση της μηχανικής μάθησης στο δημόσιο 

τομέα και τη λήψη αποφάσεων. 

2.2 Ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα στη λήψη αποφάσεων 

Τα ανοιχτά δεδομένα αφορούν δεδομένα, τα οποία είναι ελεύθερα για 

επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία και αναδιανομή από οποιονδήποτε χρήστη (Anshari 

et al., 2018). Όταν αυτά τα δεδομένα διατίθενται από το δημόσιο τομέα, τότε 

θεωρούνται ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα (ΑΚΔ). Τα ΑΚΔ βρίσκονται σε πύλες 

ανοιχτών δεδομένων (Economist Intelligence Unit, 2017; Anshari et al., 2018). 

Οι πύλες ΑΚΔ εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το γεγονός ότι η 

πρόσβαση στα κυβερνητικά δεδομένα γίνεται πιο εύκολη, οδήγησε στη συνεχή αύξησή 

τους και επιπλέον στην αξιοποίηση τους από διάφορους τομείς. Ο λόγος που συμβαίνει 

αυτό οφείλεται στο ότι τα ΑΚΔ αναμένεται να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων τόσο 

για την κυβέρνηση και τους δημόσιους φορείς όσο και για τους πολίτες. Μέσω των 

ΑΚΔ, από τη μία, οι πολίτες μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα τι κάνει η 

κυβέρνηση και πόσο καλά αποδίδει και από την άλλη, η κυβέρνηση αποκτά γνώσεις 

ώστε να βελτιώσει τον τρόπο διακυβέρνησης (Nayek, 2018). 

Η συμβολή των ΑΚΔ στη λήψη αποφάσεων οδήγησε πολλές χώρες στην υιοθέτηση 

πρακτικών και λύσεων βασισμένες σε αυτά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση ενός 

μεγάλου όγκου ΑΚΔ (Attard et al., 2016). Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το 2016 το 57% των χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία διάθεσης 

ανοιχτών δεδομένων, αξιοποίησε ΑΚΔ για τη λήψη αποφάσεων, ενώ το 2017 το 

ποσοστό αυτό ανήλθε σε 68% (Carrara et al., 2017). 

Tο προσωπικό των δημοσίων φορέων έχοντας πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες 

λόγω της διάθεσης μεγάλου όγκου ανοιχτών δεδομένων, παίρνει πιο σωστές αποφάσεις 

και μειώνει τυχόν λάθη (Hancock, 2016). Ωστόσο, παρά το γεγονός, ότι ο όγκος των 

δεδομένων αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό, η διάθεση ΑΚΔ παραμένει σε πρώιμο στάδιο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί από τη μια, η έννοια των ΑΚΔ είναι αρκετά πρόσφατη και από 
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την άλλη, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι με τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων γίνεται 

παραβίαση προσωπικών πληροφοριών. Οι χώρες οφείλουν να δουν την ευρύτερη 

εικόνα και να αναγνωρίσουν τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων στην 

αποτελεσματικότερη λήψη των αποφάσεων (Attard et al., 2016; Anshari et al., 2018). 

2.3 Συναφείς έρευνες για τη μηχανική μάθηση στο δημόσιο τομέα 

Η χρήση της μηχανικής μάθησης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων του 

δημόσιου τομέα μπορεί να αξιοποιηθεί από διάφορους φορείς, συμβάλλοντας θετικά 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης, η 

λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος γίνεται πιο γρήγορα, καθώς 

μπορεί να γίνει καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων (Hancock, 2016). 

Παρακάτω παρουσιάζονται συναφείς έρευνες για την χρήση των τεχνικών μηχανικής 

μάθησης από τους φορείς όπως η πολεοδομία, η τροχαία αστυνομία και το τμήμα 

επιθεωρήσεων. 

Οι Kontokosta και Tull (2017) πρότειναν την χρήση της μηχανικής μάθησης για την 

πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, με στόχο οι υπεύθυνοι της 

πολεοδομίας της Νέας Υόρκης να λαμβάνουν αποφάσεις για την χάραξη ενεργειακής 

πολιτικής γνωρίζοντας τα επίπεδα κατανάλωσης. Σκοπός ήταν η καλύτερη κατανομή 

των πόρων και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, εφαρμόζοντας 

λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η μελέτη αφορούσε την πρόβλεψη της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για όλα τα κτίρια της Νέας Υόρκης (1,1 εκ. 

κτίρια). Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν για την ανάπτυξη του μοντέλου προέρχονται 

από την πύλη ανοιχτών δεδομένων NYC Open Data και από τη βάση δεδομένων 

PLUTO (Primary Land Use Tax Lot Output) του Τμήματος Πολεοδομίας της Νέας 

Υόρκης (NYC Department of City Planning). Η πρόβλεψη έγινε με την χρήση τριών 

αλγορίθμων: linear regression (LR), random forest (RF) και support vector machine 

(SVM). Η ακρίβεια πρόβλεψης και των τριών αλγορίθμων ήταν ικανοποιητική. 

Σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε ήταν το γεγονός ότι το είδος χρήσης του κτιρίου 

(π.χ. γραφείο, κατάστημα κ.τ.λ.) καθώς και το μέγεθος του κτιρίου επηρεάζουν 

σημαντικά τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, πληροφορίες που διευκολύνουν το έργο 

της πολεοδομίας (Kontokosta and Tull, 2017). 

Η πρόβλεψη της πυρκαγιάς σε δημόσια κτίρια είναι ένας τομέας που εξετάστηκε η 

χρήση της μηχανικής μάθησης από τους Madaio et al. (2016). Στην Ατλάντα το βασικό 

πρόβλημα ήταν το απαρχαιωμένο σύστημα επιθεωρήσεων των δημόσιων κτιρίων σε 
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θέματα πυροπροστασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές της Ατλάντα 

πραγματοποιούσαν επιθεωρήσεις με βάση χειρόγραφες πληροφορίες και η λήψη 

αποφάσεων γινόταν ενστικτωδώς. Η πληροφορία ήταν τόσο διασκορπισμένη με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται συντονισμένες 

επιθεωρήσεις. Η λύση ήταν (α) να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια με βάση την 

κατάσταση τους, (β) ο εντοπισμός κτιρίων που δεν είχαν ταυτοποιηθεί νωρίτερα και (γ) 

η σωστή κατανομή του προσωπικού. Αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία ενός 

μοντέλου πρόβλεψης αξιοποιώντας οχτώ σύνολα δεδομένων που προέρχονται από 

διάφορους δημόσιους φορείς της Ατλάντα. Για το μοντέλο πρόβλεψης 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις τεχνικές μηχανικής μάθησης: logistic regression (LR), 

gradient boosting machine (GBM), support vector machine και random forest. Τα 

αποτελέσματα των δύο τελευταίων ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Η συνεισφορά του 

μοντέλου ήταν σημαντική καθώς βελτιώθηκε η διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

επιπρόσθετα δημιουργήθηκε ένας διαδραστικός χάρτης που διευκόλυνε σε μεγάλο 

βαθμό το έργο των επιθεωρητών (Madaio et al., 2016).  

Σύμφωνα με τους Chong et al. (2005), η μηχανική μάθηση μπορεί να βοηθήσει την 

τροχαία αστυνομία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας του 

οδικού δικτύου. Η δημιουργία ενός μοντέλου που είναι ικανό να προβλέψει τη 

σοβαρότητα των τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως τη 

συμπεριφορά των οδηγών ή την κατάσταση των υποδομών, μπορεί να βοηθήσει στην 

αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων. Οι συγγραφείς πρότειναν ένα μοντέλο πρόβλεψης 

με δεδομένα που προέρχονται από το Τμήμα Μεταφορών των ΗΠΑ (United States 

Department of Transportation). Το μοντέλο πρόβλεψης εκπαιδεύτηκε με τη χρήση 

τεσσάρων αλγορίθμων: neural network (NN), decision trees (DT), support vector 

machine και decision trees- artificial neural networks (DTANN). Το μοντέλο DTANN 

είχε την υψηλότερη ακρίβεια στα αποτελέσματα του, ενώ τα αποτελέσματα του 

μοντέλου SVM παρουσίασαν μεγάλη ανακρίβεια. Η έκβαση των μοντέλων θα ήταν 

περισσότερο ικανοποιητική αν η ταχύτητα του οχήματος ήταν γνωστή. Παρόλα αυτά, 

το συμπέρασμα είναι πως η μηχανική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά στην ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων (Chong et al., 2005).  
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2.4 Ανακεφαλαίωση 

Είναι φανερό πως η μηχανική μάθηση είναι μια επιστήμη που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων είτε αφορά τον 

έλεγχο ακινήτων για τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας ή για μέτρα πυροπροστασίας 

είτε τον έλεγχο της λειτουργίας του οδικού δικτύου.  
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε προκειμένου να 

πετύχουμε τους στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας και να ελέγξουμε πως 

μπορεί να εφαρμοστεί η μηχανική μάθηση στη λήψη αποφάσεων του δημόσιου τομέα.  

3.2 Περιγραφή μεθοδολογίας 

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη των στόχων της διπλωματικής εργασίας ήταν να 

κατανοήσουμε τη μελέτη περίπτωσης του τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της 

Φιλαδέλφεια και τη λύση που προτάθηκε από την εταιρία Azavea. Μελετήσαμε ποιος 

είναι ο στόχος και οι αρμοδιότητες του τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων στην 

επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος και με τι ασχολείται η Azavea. Στη συνέχεια, 

εξετάσαμε το πρόβλημα που υπήρχε στη Φιλαδέλφεια με τις επιθεωρήσεις των 

ακινήτων και για ποιο λόγο υπήρχε ανάγκη για τη δημιουργία του μοντέλου μηχανικής 

μάθησης. 

Αφού κατανοήσαμε την κατάσταση που επικρατεί στη Φιλαδέλφεια, εξερευνήσαμε την 

πύλη ανοιχτών δεδομένων της Φιλαδέλφεια OpenDataPhilly και εντοπίσαμε τα σύνολα 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη του μοντέλου πρόβλεψης και 

επιπρόσθετα, διερευνήσαμε τι άλλα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 

Επειδή η περιγραφή των δεδομένων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα επόμενα 

βήματα, μελετήσαμε τι περιγράφουν τα δεδομένα, πόσες μεταβλητές έχει το κάθε 

σύνολο δεδομένων, τι τύπου δεδομένα είναι και από πόσες εγγραφές αποτελούνται. 

Αφού εξετάσαμε τις ανάγκες του τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια 

καθώς και το περιεχόμενο της πύλης ανοιχτών δεδομένων OpenDataPhilly και των 

συνόλων δεδομένων, κάναμε αναπαραγωγή του κώδικα R1. Για την εκτέλεση του 

κώδικα R χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό RStudio2 και την πλατφόρμα Kaggle3. Πιο 

συγκεκριμένα, ελέγξαμε πως εκτελείται ο κώδικας και αν τυχόν υπάρχουν σφάλματα. 

                                                 
1 Ο κώδικας R είναι διαθέσιμός στο GitHub: https://github.com/azavea/building-inspection-prediction 

2 Το RStudio είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία και εκτέλεση κώδικα στη γλώσσα 

προγραμματισμού R. [https://www.rstudio.com/] 

3 Το Kaggle είναι μια κοινότητα για επιστήμονες δεδομένων (data scientists), όπου δημοσιεύονται 

σύνολα δεδομένων, δημιουργούνται μοντέλα σε περιβάλλον νέφους (cloud-based environment) και 

οργανώνονται διαγωνισμοί μηχανικής μάθησης. [https://www.kaggle.com/] 

https://github.com/azavea/building-inspection-prediction
https://www.rstudio.com/
https://www.kaggle.com/
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Αρχικά, μελετήσαμε αναλυτικά την προεπεξεργασία των δεδομένων και τα βήματα που 

πραγματοποιήθηκαν για να καθαριστούν τα δεδομένα και να δημιουργηθούν νέες 

μεταβλητές. Με βάση αυτά τα βήματα, επεκτείναμε το σύνολο δεδομένων 

προσθέτοντας νέα γνωρίσματα. Στη συνέχεια, εξετάσαμε το στάδιο της επιλογής 

γνωρισμάτων και μελετήσαμε τα χαρακτηριστικά του αλγορίθμου Boruta. Ο Boruta 

είναι ο αλγόριθμος που επιλέχθηκε για την επιλογή των γνωρισμάτων. Τέλος, 

εξετάσαμε τους τρεις αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (Logistic Regression, Gradient 

Boosting και Random Forest) που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο πρόβλεψης και 

αξιολογήσαμε τα αποτελέσματά τους. Η δημιουργία και η εκτέλεση των μοντέλων έγινε 

με την χρήση του H2O4. 

3.3 Ανακεφαλαίωση 

Ανακεφαλαιώνοντας, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την παρούσα διπλωματική 

εργασία αποτελείται από πέντε βασικά βήματα: κατανόηση των αναγκών του τμήματος 

Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια, εξερεύνηση της πύλης ανοιχτών 

δεδομένων OpenDataPhilly και περιγραφή των συνόλων δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν, μελέτη της προεπεξεργασίας δεδομένων, εξέταση της επιλογής 

γνωρισμάτων και έλεγχος των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. 

  

                                                 
4 Πρόκειται για ένα δωρεάν και ανοιχτό λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία μοντέλων μηχανικής 

μάθησης και προσφέρει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον που λέγεται Flow. Το λογισμικό εκτελεί 

τους αλγορίθμους σε μια εικονική μηχανή και οι λειτουργίες του είναι εύκολο να κληθούν με την χρήση 

μεθόδων της R. Η εκτέλεση αλγορίθμων στο H2O είναι γρηγορότερη, καθώς τα δεδομένα κατανέμονται 

σε πολλαπλές συστοιχίες (clusters) (Robinson, 2018; H2O software (n. d.)). [https://www.h2o.ai/] 
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4. Μελέτη περίπτωσης του τμήματος Αδειών και 

Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια 

4.1 Εισαγωγή 

Το Τμήμα Αδειών και Επιθεωρήσεων5 (Licenses and Inspections - L&I) της 

Φιλαδέλφεια ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες που βοηθούν τους πολίτες να 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας ακινήτων. Βασική αρμοδιότητα του 

τμήματος L&I είναι η διαχείριση των απαιτήσεων του κώδικα για την ενίσχυση της 

δημόσιας ασφάλειας. Ο κώδικας περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν τις 

εγκαταστάσεις ύδρευσης, ηλεκτρισμού, πυρασφάλειας, τις μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις καθώς και τις χωροταξικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, το τμήμα L&I 

ρυθμίζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων με την έκδοση αδειών, τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων και την επιβολή των κανονισμών. Επίσης, το τμήμα είναι 

εξουσιοδοτημένο να αναλαμβάνει την επισκευή των ακινήτων, τον καθαρισμό και τη 

στεγανοποίηση εγκαταλελειμμένων ακινήτων καθώς και την κατεδάφιση κενών 

ακινήτων που είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια. 

Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις ακινήτων, το τμήμα L&I αναλαμβάνει την 

πραγματοποίηση ελέγχων, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα ακίνητα ακολουθούν και 

τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Οι ανάγκες του τμήματος για τη διενέργεια των 

επιθεωρήσεων και η λύση που πρότεινε η Azavea για την κάλυψη αυτών, 

παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.  

Η Azavea6 είναι μια εταιρία που ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στη Φιλαδέλφεια της 

Αμερικής. Ασχολείται με χωρικά δεδομένα, στα οποία προσδίδει προστιθέμενη αξία 

δημιουργώντας εφαρμογές και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων. Τα έργα της Azavea 

είναι ανοιχτού κώδικα και αφορούν τομείς όπως τα αστικά οικοσυστήματα, την 

ύδρευση, το σχεδιασμό υποδομών, την οικονομική ανάπτυξη, τη δημόσια συγκοινωνία, 

τις εκλογές, τη δημόσια ασφάλεια, την ενέργεια και τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων. 

Ένα αξιοσημείωτο έργο της Azavea είναι η δημιουργία της πύλης ανοιχτών δεδομένων 

OpenDataPhilly, που παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

                                                 
5 City of Philadelphia Department of Licenses & Inspections: https://www.phila.gov/li/pages/default.aspx 

6 Azavea: https://www.azavea.com/ 

https://www.phila.gov/li/pages/default.aspx
https://www.azavea.com/
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4.2 Προβλήματα του τμήματος L&I της Φιλαδέλφεια 

Το τμήμα L&I προκειμένου να πραγματοποιήσει την επιθεώρηση ενός ακινήτου, πρέπει 

να ενημερωθεί τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να 

γίνει ο προγραμματισμός των απαιτούμενων επιθεωρήσεων. Ο επιθεωρητής θα 

αξιολογήσει το ακίνητο και θα ελέγξει αν αυτό συμμορφώνεται με τον κώδικα. Όταν 

ολοκληρωθεί ο τελικός έλεγχος, εκδίδεται πιστοποιητικό. 

Το τμήμα, ωστόσο, αντιμετωπίζει πρόβλημα στη διενέργεια των επιθεωρήσεων, καθώς 

δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για τον έλεγχο των ακινήτων και θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πιο αναλυτικά, από τη μία, το πρόβλημα 

είναι το υψηλό ποσοστό των ακινήτων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τον τοπικό 

κανονισμό και από την άλλη, η περιορισμένη διαθεσιμότητα σε επιθεωρητές. Το 

πρόβλημα με το περιορισμένο προσωπικό μπορεί να γίνει πιο έντονο σε δυο 

περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν ένα ακίνητο χρειάζεται πολλές συνεχόμενες 

επιθεωρήσεις (follow up inspections) μέχρις ότου να χαρακτηριστεί ασφαλές. Αυτό 

οδηγεί σε μια διαδικασία συμμόρφωσης μεγαλύτερης διάρκειας και συνεπώς σε 

υψηλότερη ανάγκη για διαθέσιμους επιθεωρητές. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν 

υπάρχουν ακίνητα σε κρίσιμη κατάσταση που πιθανώς να μην έχουν αναφερθεί ακόμα 

στις αρμόδιες αρχές γιατί δεν έχουν ανακαλυφθεί. Αυτό σημαίνει πως απαιτείται 

επιπλέον προσωπικό για τον έλεγχο ανεξερεύνητων ακινήτων. 

Ως λύση στο πρόβλημα του τμήματος L&I, προτάθηκε από την Azavea η ανάπτυξη 

ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης που θα προβλέπει αν τα ακίνητα, που σε 

προηγούμενη επιθεώρηση χαρακτηρίστηκαν ως μη ασφαλή, θα συμμορφωθούν ή όχι με 

τον κανονισμό σε μελλοντικό έλεγχο. Παράλληλα, το μοντέλο θα συμβάλλει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων με το να διευκολύνει τους επιθεωρητές δίνοντας τους 

σχετική πληροφόρηση για το ποια ακίνητα βρίσκονται σε πιο κρίσιμη κατάσταση και 

συνεπώς σε ποια πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. 

Προκειμένου το μοντέλο να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από το τμήμα L&I, 

το οποίο επιθυμεί να γνωρίζει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το 

προσωπικό του, το εύρος του εγχειρήματος περιορίζεται στην ανάλυση ακινήτων που 

έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα των επιθεωρήσεων. 
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4.3 Ανακεφαλαίωση 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι ανάγκες του τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της 

Φιλαδέλφεια αφορούν τον αριθμό των διαθεσίμων επιθεωρητών για την 

πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων σε ακίνητα και τη λήψη αποφάσεων για να 

δοθεί προτεραιότητα σε πιο κρίσιμες περιπτώσεις. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με 

την χρήση μηχανικής μάθησης, διευκολύνοντας το έργο των επιθεωρητών. 
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5. Πύλη ανοιχτών δεδομένων OpenDataPhilly 

5.1 Εισαγωγή 

To 2011, η Φιλαδέλφεια ξεκίνησε την πρωτοβουλία των ανοιχτών κυβερνητικών 

δεδομένων με τη δημιουργία της πύλης ανοιχτών δεδομένων OpenDataPhilly. Το 2015, 

η πύλη ανασχεδιάστηκε και είχε περισσότερα από 250 σύνολα δεδομένων (Mondon, 

2015), ενώ πλέον το 2019 περιέχει περισσότερα από 300 σύνολα δεδομένων. 

5.2 Εξερεύνηση πύλης ανοιχτών δεδομένων OpenDataPhilly 

Το OpenDataPhilly7 πρόκειται για μια πύλη ανοιχτών δεδομένων που προσφέρει 

πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων, εφαρμογές και διεπαφές προγραμματισμού 

εφαρμογών8 (Application Programming Interfaces - APIs) που σχετίζονται με την 

περιοχή της Φιλαδέλφεια. Στόχος της πύλης OpenDataPhilly είναι να παρέχει ελεύθερη, 

εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα. Η ανάπτυξη της πύλης έγινε με σκοπό να 

υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο διακυβέρνησης και επιπρόσθετα για να ενισχύσει τη 

συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.  

Η κυβέρνηση και οι δημόσιοι φορείς της Φιλαδέλφεια είναι από τις σημαντικότερες 

πηγές των δεδομένων της πύλης OpenDataPhilly, αλλά και οι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, τα πανεπιστήμια και άλλοι φορείς προσφέρουν όλο και περισσότερα 

δεδομένα. Περίπου το 65% των συνόλων δεδομένων προέρχεται από δημόσιους φορείς 

της Φιλαδέλφεια. Η πύλη περιέχει 357 σύνολα δεδομένων και υπάρχει η δυνατότητα 

αναζήτησης είτε με λέξεις- κλειδιά, είτε ανά δημόσιο φορέα, είτε ανά θεματικό πεδίο, 

είτε με τα πρότυπα μορφοποίησης (format) των δεδομένων (εικόνα 1).  

                                                 
7 OpenDataPhilly: https://www.opendataphilly.org/ 

8 Η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών είναι η διεπαφή που παρέχει μια εφαρμογή προκειμένου να 

μπορούν άλλα προγράμματα να κάνουν αιτήσεις προς αυτήν για ανταλλαγή δεδομένων (Application 

Programming Interfaces, (n. d.)). 

https://www.opendataphilly.org/
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Εικόνα 1. Στιγμιότυπο της πύλης ανοιχτών δεδομένων OpenDataPhilly 

Κάθε σύνολο δεδομένων συνοδεύεται από πληροφορίες όπως η περιγραφή των 

δεδομένων, οι διαθέσιμες μορφές των δεδομένων, τα στοιχεία του τμήματος της 

Φιλαδέλφειας στο οποίο ανήκουν τα δεδομένα καθώς και μεταδεδομένα όπως η 

χρονική περίοδος που αναφέρονται τα δεδομένα, η συχνότητα ανανέωσης των 

δεδομένων και αναλυτική περιγραφή των γνωρισμάτων (εικόνα 2). Στα περισσότερα 

σύνολα δεδομένων υπάρχει η δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων (εικόνα 3). 



15 

 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο πληροφοριών συνόλου δεδομένων της πύλης OpenDataPhilly 
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Εικόνα 3. Οπτικοποίηση δεδομένων στην πύλη OpenDataPhilly 

Τα σύνολα δεδομένων διακρίνονται σε θεματικά πεδία (εικόνα 4). Όπως φαίνεται και 

στο γράφημα, η πύλη ανοιχτών δεδομένων περιέχει περισσότερα δεδομένα που 

αφορούν τις μετακινήσεις, το περιβάλλον, το κτηματολόγιο, την χωροταξία και τις 

υπηρεσίες υγείας. Οι πιο συνηθισμένες μορφές των συνόλων δεδομένων της πύλης 

είναι csv, shp, geoJson, kml και xml (εικόνα 5). 
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Εικόνα 4. Γράφημα συνόλων δεδομένων του OpenDataPhilly ανά θεματικό πεδίο 

 

Εικόνα 5. Γράφημα με τις μορφές των συνόλων δεδομένων του OpenDataPhilly 

Τα σύνολα δεδομένων, που χρησιμοποιούνται στη λύση που προτάθηκε από την 

Azavea είναι: L&I Inspections Data, L&I Code Violations, Vacant Property Indicators 

και Property Tax Balances. 

Το σύνολο δεδομένων L&I Inspections Data περιγράφει όλες τις επιθεωρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα ακίνητο από έναν επιθεωρητή του Τμήματος L&I. Το 

σύνολο δεδομένων L&I Code Violations περιγράφει με ποιον τρόπο ένα ακίνητο δε 

συμμορφώνεται με τον τοπικό κανονισμό ασφάλειας σύμφωνα με τις παραβάσεις που 

εκδίδονται από το Τμήμα L&I. Το σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators 

περιγράφει την τοποθεσία των ανοίκιαστων ακινήτων στη Φιλαδέλφεια και το σύνολο 
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δεδομένων Property Tax Balances περιγράφει στοιχεία σχετικά με τους φόρους 

ακινήτων. 

Η ένωση των συνόλων δεδομένων L&I Inspections Data και L&I Code Violations 

μπορεί να γίνει με βάση το κοινό τους γνώρισμα, που είναι ο αριθμός της υπόθεσης 

(casenumber). Επιπρόσθετα, τα σύνολα δεδομένων Vacant Property Indicators και 

Property Tax Balances μπορούν να ενωθούν με τα δύο παραπάνω σύνολα με βάση το 

όνομα του ιδιοκτήτη (ownername).  

Ωστόσο, εξερευνώντας τα υπόλοιπα σύνολα δεδομένων της πύλης OpenDataPhilly, 

διαπιστώθηκε πως ήταν δύσκολος ο εντοπισμός χρήσιμων δεδομένων που να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως επέκταση στη λύση που πρότεινε η Azavea. Το πρόβλημα ήταν 

το γεγονός ότι πολλά από τα σύνολα δεδομένων δεν είχαν στοιχεία όπως το 

αναγνωριστικό της διεύθυνσης (opa_account_num ή addresskey), τον αριθμό 

οικοδομικού τετραγώνου (census tract), το όνομα ιδιοκτήτη ακινήτου (owner ή 

ownername) ή τον ταχυδρομικό κώδικα (zip ή zip_code) ώστε να ενωθούν με τα 

σύνολα δεδομένων L&I Inspections Data και L&I Code Violations.  

Η αναζήτηση με βάση τα ονόματα των γνωρισμάτων ως λέξεις-κλειδιά δεν είναι 

ικανοποιητική. Η πύλη εμφανίζει σύνολα δεδομένων που έχουν στον τίτλο ή στην 

περιγραφή τις λέξεις-κλειδιά (opa, addresskey, zip, census, owner), χωρίς ωστόσο 

απαραίτητα να είναι και γνωρίσματα. Για να εντοπιστεί στα αποτελέσματα της 

αναζήτησης αυτήν η πληροφορία, έπρεπε να διερευνηθεί κάθε σύνολο δεδομένων 

μεμονωμένα. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τις 

συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.  

Πίνακας 1. Πλήθος συνόλων δεδομένων ανά λέξεις-κλειδιά 

Λέξεις-κλειδιά Πλήθος συνόλων δεδομένων 

opa 2 

addresskey 0 

zip 16 

census 7 

owner 3 

Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί το αναγνωριστικό της διεύθυνσης9 είτε ως opa account 

number είτε ως addresskey είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μόνο 2 συνόλων 

                                                 
9 Για παράδειγμα ως αναγνωριστικό της διεύθυνσης “174 Aberdeen St” θεωρείται το “1835” 

(addresskey) και “621421900” (opa_account_num). 
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δεδομένων. Το opa_account_num αφορά το αναγνωριστικό της διεύθυνσης όπως 

ορίζεται από το Office of Property Assessment. Στο σύνολο δεδομένων Full OPA and 

Revenue Recordset δεν υπάρχει γνώρισμα για το αναγνωριστικό διεύθυνσης με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ένωση με άλλα σύνολα δεδομένων. Αντίθετα, στο 

σύνολο δεδομένων Property Assessments το πρόβλημα είναι ότι παρόλο που έχει 

γνώρισμα για το αναγνωριστικό διεύθυνσης, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ώστε 

να είναι γνωστό τι αφορούν τα δεδομένα. Συνοπτικά τα σύνολα δεδομένων με λέξεις-

κλειδιά “opa” και “addresskey” φαίνονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Σύνολα δεδομένων με λέξεις-κλειδιά opa account number και addresskey 

 

opa/ address σε 

τίτλο/περιγραφή 

opa /address 

ως γνώρισμα  

Full OPA and Revenue 

Recordset 
 

  

Property Assessments   
ανεπαρκείς 

πληροφορίες 

Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί τον ταχυδρομικό κώδικα ως zip είχε ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση 16 συνόλων δεδομένων. Επιπρόσθετα, στα αποτελέσματα εμφανίστηκαν και 

σύνολα δεδομένων που είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip). Τα σύνολα δεδομένων 

PATCO GTFS, School Information: District Wide Surveys, SEPTA GTFS, District 

Employees and Finance, PA Legislative Districts, Philadelphia Neighborhoods και 

Campaign Finance Records δεν έχουν ταχυδρομικό κώδικα ως γνώρισμα. Από τα 

υπόλοιπα σύνολα δεδομένων ενδιαφέρον είναι το Child Blood Lead Levels που αφορά 

το ποσοστό μόλυβδου στο αίμα και το Business Security Camera Program Grants που 

περιέχει πληροφορίες για κάμερες ασφαλείας. Τα συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σύνολα 

δεδομένων είτε δεν έχουν κατάλληλο format είτε υπάρχει σφάλμα στο API. Συνοπτικά 

τα σύνολα δεδομένων με λέξη-κλειδί “zip” φαίνονται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Σύνολα δεδομένων με λέξη-κλειδί zip 

  

zip σε 

περιγραφή/ 

τίτλο 

zip ως μορφή 

αρχείου 

zip ως 

γνώρισμα 
  

Zip Codes 


  

PATCO GTFS 



  

Child Blood Lead Levels 



 

School Information: District  
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Wide Surveys 

SEPTA GTFS  
  

District Employees and 

Finance 
 



σφάλμα 

σε API 

PA Legislative Districts 





σφάλμα 

σε API 

Business Security Camera 

Program Grants 





 

Indego Bikeshare Usage 


  

Zillow 



 

Philadelphia Neighborhoods 



  

Speculative Monuments 


  

Campaign Finance Records 





  

DVRPC Traffic Count 

Viewer 



  

GreatSchools 


  

City Owned Building 

Energy Benchmarking 



  

Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί τον αριθμό οικοδομικού τετραγώνου ως census είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση 7 συνόλων δεδομένων. Παρόλο που όλα τα σύνολα 

δεδομένων έχουν το οικοδομικό τετράγωνο ως γνώρισμα, τα σύνολα δεδομένων Census 

Blocks, Census Tracts και Census Block Groups περιέχουν γενικές πληροφορίες και δεν 

ήταν κατάλληλα για χρήση. Όσον αφορά το Childcare Map δεν έχει δεδομένα σε 

μηχαναναγνώσιμη μορφή. Αντίθετα, τα σύνολα δεδομένων Child Blood Lead Levels 

και Business Security Camera Program Grants όχι μόνο έχουν πληροφορίες για τον 

ταχυδρομικό κώδικα όπως προαναφέρθηκε, αλλά έχουν και για τον αριθμό του 

οικοδομικού τετραγώνου. Ωστόσο, ο ταχυδρομικός κώδικας είναι προτιμότερος για την 

ένωση με άλλα σύνολα δεδομένων, γιατί ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου έχει 

διαφορετική κωδικοποίηση από τα σύνολα δεδομένων L&I Inspections Data και L&I 

Code Violations και επιπρόσθετα σε αρκετές εγγραφές δεν υπάρχει τιμή για το 

οικοδομικό τετράγωνο. Τα συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα παρακάτω. Συνοπτικά τα σύνολα δεδομένων με λέξη-κλειδί “census” 

φαίνονται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Σύνολα δεδομένων με λέξη-κλειδί census tract 

 

census σε 

περιγραφή/τίτλο 

census ως 

γνώρισμα  

Census Blocks   
 

Census Tracts   
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Census Block Groups   
 

Vital Status Events   
 

Child Blood Lead 

Levels 
  

διαφορετική 

κωδικοποίηση 

Childcare Map   εξαγωγή PDF 

Business Security 

Camera Program 

Grants 

  NAs 

Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί τον ιδιοκτήτη ως owner είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

3 συνόλων δεδομένων. Τα σύνολα δεδομένων Snow Emergency Routes και Large 

Building Energy Benchmarking δεν έχουν γνώρισμα τον ιδιοκτήτη. Αντίθετα, το 

σύνολο δεδομένων Building Demolition, που έχει πληροφορίες για τις κατεδαφίσεις 

κτιρίων, μπορεί να ενωθεί μέσω του ονόματος του ιδιοκτήτη με τα σύνολα δεδομένων 

L&I Inspections Data και L&I Code Violations. Επιπρόσθετα, το Building Demolitions 

έχει γνώρισμα και για τον ταχυδρομικό κώδικα, παρόλο που δεν εμφανίστηκε στα 

αποτελέσματα αναζήτησης. Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα παρακάτω. Συνοπτικά τα σύνολα δεδομένων με λέξη-κλειδί “owner” 

φαίνονται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Σύνολα δεδομένων με λέξη-κλειδί owner 

 

owner σε 

τίτλο/περιγραφή 

owner ως 

γνώρισμα 

Building Demolitions   

Snow Emergency Routes  
 

Large Building Energy 

Benchmarking 
 

 

Επιπρόσθετα, άλλα σύνολα δεδομένων που εντοπίστηκαν κατά τη διερεύνηση της 

πύλης OpenDataPhilly είναι το Clean and Seals, Crime Incidents και το Shooting 

Victims. Τα δεδομένα αφορούν τις στεγανοποιήσεις ακινήτων, τις καταγραφές 

εγκληματικών ενεργειών και στοιχεία για θύματα πυροβολισμού αντίστοιχα. Το Clean 

and Seals περιέχει γνωρίσματα για το αναγνωριστικό της διεύθυνσης, τον αριθμό 

οικοδομικού τετραγώνου, τον ταχυδρομικό κώδικα, το όνομα του ιδιοκτήτη και τον 

αριθμό της υπόθεσης, παρόλο που δεν εμφανίστηκε στα αποτελέσματα της αναζήτησης 

με τις λέξεις-κλειδιά. Για τα σύνολα δεδομένων Crime Incidents και Shooting Victims 

πληροφορίες όπως το αναγνωριστικό διεύθυνσης, ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου ή 

ο ταχυδρομικός κώδικας απουσίαζαν, οπότε η εναλλακτική λύση προκειμένου να γίνει 

η ένωση με τα σύνολα δεδομένων L&I Inspections Data και L&I Code Violations, είναι 
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οι γεωγραφικές συντεταγμένες (lat και long). Τα συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

Στον πίνακα 6 φαίνονται συνοπτικά τα σύνολα δεδομένων που επιλέχθηκαν. Στις 

ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά. 

Πίνακας 6. Συνοπτική αναφορά των συνόλων δεδομένων 

Ονομασία Περιγραφή Πηγή  

L&I Inspections Data Επιθεωρήσεις ακινήτων 
Department of Licenses 

and Inspections 

L&I Code Violations 
Παραβάσεις προτύπων 

ασφάλειας  

Department of Licenses 

and Inspections 

Vacant Property 

Indicators 
Ανοίκιαστα ακίνητα 

Office of Innovation and 

Technology 

Property Tax Balances Φόροι ακινήτων Department of Revenue 

Child Blood Lead Levels Ποσοστό μόλυβδου στο αίμα 
Department of Public 

Health 

Business Security 

Camera Program Grants 
Κάμερες ασφαλείας Department of Commerce 

Building Demolitions Κατεδαφίσεις ακινήτων 
Department of Licenses 

and Inspections 

Clean and Seals 
Καθαρισμός και 

στεγανοποιήσεις ακινήτων 

Department of Licenses 

and Inspections 

Crime Incidents Εγκληματικές ενέργειες Police Department  

Shooting Victims Θύματα πυροβολισμού Police Department  

5.2.1 Σύνολο δεδομένων L&I Inspections Data  

Το σύνολο δεδομένων L&I Inspections Data, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

περιγράφει όλες τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ένα ακίνητο. Αποτελείται 

από 940.549 επιθεωρήσεις από το 2007 έως και σήμερα και 19 μεταβλητές για την κάθε 

επιθεώρηση (πίνακας 7). 

Πίνακας 7. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων L&I Inspections Data 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές 

objectid int 1 2 3 4 5 ... 940549 

opa_account_num int 621421900 29209300 … 

addresskey chr "1835" "1693" … 

address chr "174 Aberdeen St" … 

unit chr "Hotel" "Library" "Office" ... 

zip chr "19131-0000" "19154-2620" … 
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censustract chr "119" "362" … 

ownername chr "Veney Yvonne" … 

organization chr "Wang Chang" "Lisa Frank" … 

casenumber chr "280411" "462902" … 

aptype chr "CD Enforce" "Dangerous" "L_Housing" 

"L_Encaps" 

apdesc chr "Code Enforcement Units" "Dangerous Buildings" 

"Housing Code Violation" "Encapsulation Fund" 

apinspkey int 1498499 2834198 … 

inspectiontype chr "HCEU INSP" "PRECOURT" "CSUINITIAL" 

"BP_BLDG" "CEASE INSP" "CI INSP" 

"CSUFINAL" "VAC INSP" … 

inspectiondescription chr "CE-Housing code enforce insp" "Precourt 

inspection" "CSU initial inspection" "Case building 

inspection" … 

inspectioncompleted date "2011-07-07" "2015-07-24" … 

inspectionstatus chr "Passed" "Failed" "Closed" "Cancelled" "Hold" 

long num -75.2 -75 -75.2 -75.2 … 

lat num 40 40.1 40 39.9 … 

Αυτές οι μεταβλητές περιέχουν πληροφορίες για: 

 το κάθε ακίνητο όπως αναγνωριστικό κάθε γραμμής (objectid),  αναγνωριστικό 

διεύθυνσης όπως ορίζεται από το Office of Property Assessment 

(opa_account_num), αναγνωριστικό διεύθυνσης (addresskey), διεύθυνση 

(address), τύπος ακινήτου (unit), ταχυδρομικός κώδικας (zip), αριθμός 

οικοδομικού τετραγώνου (censustract), όνομα ιδιοκτήτη (ownername), όνομα 

εταιρίας (organization) αν πρόκειται για εταιρικό ακίνητο, γεωγραφικό μήκος 

(long) και γεωγραφικό πλάτος (lat). 

 την υπόθεση10 που ανήκει κάθε επιθεώρηση όπως αριθμός υπόθεσης 

(casenumber), τύπος αίτησης (aptype) και περιγραφή αίτησης (apdesc) που έγινε 

όταν καταγράφηκε η επιθεώρηση. 

 την κάθε επιθεώρηση όπως αναγνωριστικό επιθεώρησης (apinspkey), είδος 

επιθεώρησης (inspectiontype), περιγραφή επιθεώρησης (inspectiondescription), 

ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης (inspectioncompleted) και κατάσταση 

επιθεώρησης (inspectionstatus).  

                                                 
10 Κάθε υπόθεση είναι ένας κύκλος επιθεωρήσεων ενός ακινήτου. Ένα ακίνητο μπορεί να χρειαστεί έναν 

άγνωστο αριθμό συνεχόμενων επιθεωρήσεων μέχρι να συμμορφωθεί με τα πρότυπα ασφάλειας. Αυτές οι 

επιθεωρήσεις σχηματίζουν τον κύκλο επιθεωρήσεων ξεκινώντας από την αρχική επιθεώρηση και 

καταλήγοντας στη συμμόρφωση του ακινήτου. 
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Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων L&I Inspections Data με 

5 εγγραφές (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων L&I Inspections Data 

Οι εγγραφές του συνόλου δεδομένων L&I Inspections Data κατανέμονται σε 3 επίπεδα: 

επίπεδο επιθεωρήσεων, επίπεδο υποθέσεων και επίπεδο τοποθεσιών. Πιο αναλυτικά, το 

σύνολο δεδομένων L&I Inspections Data αποτελείται από 940.549 επιθεωρήσεις που 

προέρχονται από 312.012 υποθέσεις σε 140.051 τοποθεσίες (εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Κατανομή συνολικού αριθμού κάθε τύπου εγγραφής συνόλου δεδομένων L&I Inspections Data 

5.2.2 Σύνολο δεδομένων L&I Code Violations 

Το σύνολο δεδομένων L&I Code Violations, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

περιγράφει με ποιον τρόπο ένα ακίνητο δε συμμορφώνεται με τον τοπικό κανονισμό 
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ασφάλειας σύμφωνα με τις παραβάσεις που εκδίδονται από το Τμήμα L&I. Αποτελείται 

από 1.094.017 παραβάσεις από το 2007 μέχρι και σήμερα και 26 μεταβλητές για την 

κάθε παράβαση (πίνακας 8).  

Πίνακας 8. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων L&I Code Violations 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές 

objectid int 1 2 3 4 5 ... 940549 

opa_account_num int 621421900 29209300 … 

addresskey chr "1835" "1693" … 

address chr "174 Aberdeen St" … 

unit chr "Hotel" "Library" "Office" ... 

zip chr "19131-0000" "19154-2620" … 

censustract chr "119" "362" … 

ownername chr "Veney Yvonne" … 

organization chr "Wang Chang" "Lisa Frank" … 

casenumber chr "280411" "462902" … 

aptype chr "CD Enforce" "Dangerous" "L_Housing" "L_Encaps" 

caseaddeddate date "2016-11-15" "2016-06-14" … 

caseresolutiondate date "2012-02-14" "2011-12-19" 

caseresolutioncode chr "SR" "CMPLY" "FCW" "ABATE" … 

apfailkey int 4145212 2397190 … 

violationdate date "2016-11-14" 2012-03-28" … 

violationtype chr "PM15-108.1" "CP-305" "LO-1" … 

violationdescription chr "Unsafe structure" "Listed condit does not comply" 

"Wall loose/miss bricks" "High weeds-cut" … 

mostrecentinsp date "2017-03-16" "2012-03-30" … 

status chr "complied" "closedcase" "error" "compexcp" cmply" 

"resolve" "stop work" "demolish" "closed" 

casestatus chr "OPEN" CLOSED" "STOP WORK" 

casegroup chr CSU "CLIP" "HCEU" "BU" ... 

casepriority chr "U" "ACCR" "NH" 5DAY" "H" "CONS" "I" 

prioritydesc chr "unsafe" "non hazardous" "hazard" "construction 

services" "imminently dangerous" "accelerated review" 

"5 day review" 

long num -75.2 -75 -75.2 -75.2 … 

lat num 40 40.1 40 39.9 … 

Αυτές οι μεταβλητές περιέχουν πληροφορίες για: 

 το κάθε ακίνητο όπως αναγνωριστικό κάθε γραμμής (objectid),  αναγνωριστικό 

διεύθυνσης όπως ορίζεται από το Office of Property Assessment 

(opa_account_num), αναγνωριστικό διεύθυνσης (addresskey), διεύθυνση 

(address), τύπος ακινήτου (unit), ταχυδρομικός κώδικας (zip), αριθμός 
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οικοδομικού τετραγώνου (censustract), όνομα ιδιοκτήτη (ownername), όνομα 

εταιρίας (organization) αν πρόκειται για εταιρικό ακίνητο, γεωγραφικό μήκος 

(long) και γεωγραφικό πλάτος (lat). 

 την υπόθεση που ανήκει κάθε παράβαση όπως αριθμός υπόθεσης (casenumber), 

τύπος αίτησης (aptype), ημερομηνία καταχώρησης υπόθεσης (caseaddeddate) 

και ημερομηνία επίλυσης υπόθεσης (caseresolution). 

 την κάθε παράβαση όπως αναγνωριστικό παράβασης (apfailkey), ημερομηνία 

παράβασης (violationdate), τύπος παράβασης (violationtype), περιγραφή 

παράβασης (violationdescription), πιο πρόσφατη ημερομηνία επιθεώρησης 

παράβασης (mostrecent), κατάσταση παράβασης (status), κατάσταση υπόθεσης 

(casestatus), κατηγοριοποίηση υπόθεσης (casegroup), κωδικοποιημένη 

περιγραφή κατάστασης ακινήτου (casepriority) και αναλυτική περιγραφή 

κατάστασης ακινήτου (prioritydesc). 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων L&I Code Violations με 

5 εγγραφές (εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων L&I Code Violations 

Οι εγγραφές του συνόλου δεδομένων L&I Code Violations κατανέμονται σε 3 επίπεδα: 

επίπεδο παραβάσεων, επίπεδο υποθέσεων και επίπεδο τοποθεσιών. Πιο αναλυτικά, το 

σύνολο δεδομένων L&I Code Violations αποτελείται από 1.094.017 παραβάσεις που 

προέρχονται από 444.549 υποθέσεις σε 175.498 τοποθεσίες (εικόνα 9). 



27 

 

Εικόνα 9. Κατανομή συνολικού αριθμού κάθε τύπου εγγραφής συνόλου δεδομένων L&I Code Violations 

5.2.3 Σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators 

Το σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators περιγράφει την τοποθεσία των 

ανοίκιαστων ακινήτων στη Φιλαδέλφεια. Το σύνολο δεδομένων αποτελείται από 

13.381 ακίνητα και 13 μεταβλητές (πίνακας 9). 

Πίνακας 9. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Vacant Property Indicators 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές 

odjectid int 10096 9135 2335 … 

address chr "1 Leverington Ave" "157 Apsley St" … 

owner1 chr "Whitaker Katiyah" "Marrow John" … 

owner2 chr "Urban development" … 

bldg_desc chr "Amus Nightclub" "Masonry"… 

opa_id int 884042000 241245500 … 

lniaddresskey chr "10004" 100157" 353030" … 

councildistrict int 3 2 7 4 … 

zoningbasedistrict chr "CA-1" "CA-2" "RM-1" "I-2"… 

zipcode int 19104 19145 19151 … 

build_rank num 0.5 0.67 0.83 … 

shape_area num 8.96e-09 8.98e-09 … 

shape_length num 0.000542 0.000453 0.000343 … 
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Αυτές οι μεταβλητές περιέχουν πληροφορίες για: 

 το κάθε ακίνητο όπως αναγνωριστικό κάθε γραμμής (objectid), διεύθυνση 

(address), όνομα πρώτου ιδιοκτήτη (owner1), όνομα δεύτερου ιδιοκτήτη 

(owner2) αν υπάρχει, περιγραφή τύπου ακινήτου (bldg_desc), αναγνωριστικό 

ακινήτου (opa_id), αναγνωριστικό διεύθυνσης (lniaddresskey) όπως ορίζεται 

από το τμήμα L&I της Φιλαδέλφεια, διοικητική περιφέρεια (councildistrict), 

ζώνη (zoningbasedistrict) που βρίσκεται το ακίνητο και ταχυδρομικός κώδικας 

(zipcode). 

 για τη γεωγραφική έκταση που ανήκει το κάθε ακίνητο όπως γεωμετρία 

οικοπέδου (shape_area) δηλαδή τι σχήμα έχει το οικόπεδο και μήκος οικοπέδου 

(shape_length). 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Vacant Property 

Indicators με 5 εγγραφές (εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Vacant Property Indicators 

5.2.4 Σύνολο δεδομένων Property Tax Balances 

Το σύνολο δεδομένων Property Tax Balances περιγράφει στοιχεία σχετικά με τους 

φόρους ακινήτων. Τα δεδομένα από το Τμήμα Εσόδων της Φιλαδέλφεια (Philadelphia 

Department of Revenue). Αποτελούνται από 683.926 εγγραφές για οφειλόμενα ποσά 

από το 1972 έως και σήμερα και 31 μεταβλητές. Ωστόσο, μόνο οι 10 από αυτές τις 

μεταβλητές θεωρούνται σημαντικότερες για την ανάλυση, οπότε και δε θα αναλυθούν 

περαιτέρω οι υπόλοιπες (πίνακας 10). 
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Πίνακας 10. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Property Tax Balances 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές 

parcel_number int 57127275 491277400 … 

owner chr "Ronald Taylor" "Devine Dan" … 

location chr "317 Preston St" "3701 carbon st" … 

unit chr "A" "P35" "7B" … 

tax_period int 2010 1998 1997 … 

principal num 15.6 149 30.4 … 

interest num 8.68 243.65 52.46  … 

penalty num 1.09 10.43 2.13 … 

other num 1.52 345.39 38.9 … 

total num 26.9 748.5 123.9 … 

Αυτές οι 11 μεταβλητές περιέχουν πληροφορίες για: 

 το κάθε ακίνητο όπως αριθμός αγροτεμαχίου (parcel_number), όνομα 

ιδιοκτήτη (owner), διεύθυνση (location) και αριθμός ακινήτου (unit). 

 το οφειλόμενο ποσό φόρων του κάθε ακινήτου όπως έτος καταγραφής 

οφειλόμενου ποσού (tax_period), αρχικό ποσό οφειλής (principal), επιτόκιο 

(interest), ποσό πρόστιμου (penalty), επιπρόσθετες χρεώσεις (other) και 

συνολικό οφειλόμενο ποσό (total). 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Property Tax Balances με 

5 εγγραφές (εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Property Tax Balances 
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5.2.5 Άλλα σύνολα δεδομένων 

Child Blood Lead Levels 

Το σύνολο δεδομένων Child Blood Lead Levels περιέχει πληροφορίες για το πλήθος 

των παιδιών έως 6 ετών που έχουν μόλυβδο στο αίμα περισσότερο από 5μg. 

Αποτελείται από 46 εγγραφές για το χρονικό διάστημα 2013-2015 και 5 μεταβλητές 

(πίνακας 11). 

Πίνακας 11. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Child Blood Lead Levels 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές Περιγραφή 

zip_code int 19102 19103 … 
ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης 

που μένει το παιδί 

data_redacted factor true/false 

Για λόγους ιδιωτικότητας αν το πλήθος 

των παιδιών είναι 1-5 σε μια περιοχή 

τότε γίνεται αναθεώρηση και 

εκχωρείται NULL στα δεδομένα. 

True=αναθεωρημένο, False=μη 

αναθεωρημένο 

num_bll_5plus int 28 33 … 
πλήθος παιδιών έως 6 ετών που έχουν 

bll11>5μg 

num_screen int 805 1071 … 
πλήθος παιδιών έως 6 ετών που 

διαγνώστηκαν με μόλυβδο στο αίμα 

perc_5plus num 3.5 3.1 … 
ποσοστό παιδιών έως 6 ετών που έχουν 

bll>5μg 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Child Blood Lead Levels 

με 5 εγγραφές (εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Child Blood Lead Levels 

Business Security Camera Program Grants 

Το σύνολο δεδομένων Business Security Camera Program Grants περιέχει πληροφορίες 

για το πλήθος των καμερών ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση 

ολοκληρωμένων έργων του προγράμματος Business Security Camera. Αποτελείται 143 

                                                 
11 bll: blood lead level 
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τοποθεσίες καμερών βάσει ταχυδρομικού κώδικα από το 2013 έως και σήμερα και από 

7 μεταβλητές (πίνακας 12). 

Πίνακας 12. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Business Security Camera Program Grants 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές Περιγραφή 

completion_date int 2014 2015 … 
ημερομηνία εγκατάστασης  

των καμερών 

police_district int 14 15 …  αστυνομικό τμήμα 

exterior_cameras_installed int 16 6 … 
πλήθος εγκατεστημένων 

καμερών 

zip_code int 19151 19144… 

ταχυδρομικός κώδικας που 

είναι εγκατεστημένες 

κάμερες 

census_tract int 98 247 … οικοδομικό τετράγωνο 

check_amount num 5042 3000 
συνολικό κόστος 

εγκατάστασης καμερών 

application_status factor closed/completed κατάσταση εγκατάστασης 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Business Security 

Camera Program Grants με 5 εγγραφές (εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Business Security Camera Program Grants 

Building Demolitions 

Το σύνολο δεδομένων Building Demolitions περιέχει πληροφορίες για την απογραφή 

των κατεδαφίσεων ακινήτων που εκτελούνται από ιδιώτες εργολάβους ή από το τμήμα 

Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια από το 2007 μέχρι και σήμερα. 

Αποτελείται από 9.567 κατεδαφίσεις ακινήτων και 25 μεταβλητές. 

Πίνακας 13. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Building Demolitions 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές Περιγραφή 

completed_date date 2007-10-13 08:51:20… 
ημερομηνία ολοκλήρωσης 

προσφοράς εργολάβου 

object_id int 58 59 … αναγνωριστικό γραμμής 
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opa_account_num int 322100800 … 

αναγνωριστικό 

διεύθυνσης όπως ορίζεται 

από L&I 

address chr “1 Convention Ave”… τοποθεσία κατεδάφισης 

unit chr A B CU … τύπος ακινήτου 

zip chr 19102-0000 … 
ταχυδρομικός κώδικας 

ακινήτου 

censustrac int 152 168 … οικοδομικό τετράγωνο  

ownername chr “Brien David J” … όνομα ιδιοκτήτη ακινήτου 

organization chr “Dept Hud H” … 
όνομα εταιρίας που ανήκει 

το ακίνητο 

casepermitnumber int 131080 131122 … 
αναγνωριστικό 

κατεδάφισης 

record_type factor Permit, Violation case 

Permit=κατεδάφιση από 

ιδιώτη εργολάβο 

Violation case= 

κατεδάφιση από L&I 

typeofwork factor Full, Tankri, Case 

Full=πλήρης κατεδάφιση 

από ιδιώτη εργολάβο 

Tankri=αφαίρεση 

υπόγειων δεξαμενών  

Case=πλήρης κατεδάφιση 

από το τμήμα L&I 

city_demo factor Yes, No 

Yes=κατεδάφιση από τις 

αρμόδιες αρχές 

No=ιδιωτική κατεδάφιση 

start_date date 2007-01-16 15:09:09… 
ημερομηνία έναρξης 

κατεδάφισης 

addresskey int 103984 103986 … 

αναγνωριστικό 

διεύθυνσης όπως ορίζεται 

από L&I 

permitstatus factor “C”, “O”, “S” 
κατάσταση άδειας 

κατεδάφισης 

status factor Active, Completed κατάσταση κατεδάφισης 

mostrecentinsp date 
“2007-03-01 

09:14:00”… 

ημερομηνία πιο 

πρόσφατης επιθεώρησης 

geocode_x num 2691198 2691200… γεωγραφικό μήκος 

geocode_y num 247699 247713 … γεωγραφικό πλάτος 

contractorname chr “A&M Curran LLC”... όνομα εργολάβου 

contractoraddress chr “1309 Harmony St”… διεύθυνση εργολάβου 

contractorcity chr “Abigton” … πόλη εργολάβου 

contractorstate chr “NY”, “NJ”, “PA”… πολιτεία εργολάβου 

contractorzip chr “19112-1327” … 
ταχυδρομικός κώδικας 

εργολάβου 
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Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Building Demolitions με 

5 εγγραφές (εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Building Demolitions 

Clean and Seals 

Το σύνολο δεδομένων Clean and Seals περιέχει πληροφορίες για τα ακίνητα στα οποία 

πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και στεγανοποίηση από τη μονάδα L&I Clean & Seal 

από το 2007 μέχρι και σήμερα. Αποτελείται από 23.337 περιπτώσεις καθαρισμού και 

στεγανοποίησης ακινήτων και 19 μεταβλητές (πίνακας 14). 

Πίνακας 14. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Clean and Seals 

Μεταβλητή Τύπος Πιθανές τιμές Περιγραφή 

object_id int 58 59 … αναγνωριστικό γραμμής 

lng, geocode_x num -75.2 -75.1 … γεωγραφικό μήκος 

lat, geocode_y num 40 40.39 … γεωγραφικό πλάτος 

addresskey int 103984 103986 … 
αναγνωριστικό διεύθυνσης 

όπως ορίζεται από L&I 

address chr “1 Convention Ave”… τοποθεσία κατεδάφισης 

unit chr A B CU … τύπος ακινήτου 

zip chr 19102-0000 … 
ταχυδρομικός κώδικας 

ακινήτου 

censustrac int 152 168 … οικοδομικό τετράγωνο  

ownername chr “Brien David J” … όνομα ιδιοκτήτη ακινήτου 

organization chr “Dept Hud H” … 
όνομα εταιρίας που ανήκει το 

ακίνητο 

casenumber chr "280411" "462902" … αριθμός υπόθεσης 

caseprocessed date “2016-10-17 08:49:12”… 
ημερομηνία καταχώρησης 

υπόθεσης 
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caseresdate 
date "2012-02-14" … ημερομηνία επίλυσης 

υπόθεσης 

mostrecentinsp date "2017-03-16"  … ημερομηνία πιο πρόσφατης 

επιθεώρησης 

actdate date "2016-11-16"  … ημερομηνία στεγανοποίησης 

actnumber int 560218 … 
αναγνωριστικό 

στεγανοποίησης 

cleansealstatus factor 

Approved, Incomplete, 

Waived, Conditional 

approval, Denied 

κατάσταση στεγανοποίησης 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Clean and Seals με 5 

εγγραφές (εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15. Στιγμιότυπο συνόλου Clean and Seals 

Crime Incidents 

Το σύνολο δεδομένων Crime Incidents περιέχει πληροφορίες για εγκληματικές 

ενέργειες όπως επιθέσεις, βιασμούς, εμπρησμούς κ.λπ. που καταγράφηκαν από το 

Αστυνομικό Τμήμα της Φιλαδέλφεια. Αποτελείται από 2.547.998 περιστατικά από το 

2006 μέχρι και σήμερα και 15 μεταβλητές (πίνακας 15).  

Πίνακας 15. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Crime Incidents 

Μεταβλητή  Τύπος Πιθανές τιμές Περιγραφή 

lng, point_x num -75.2 -75 … γεωγραφικό μήκος 

lat, point_y num 40 40.1 … γεωγραφικό πλάτος 

objectid int 29 30 … αναγνωριστικό γραμμής 

dc_dist int 1 2 … αριθμός περιφέρειας 

psa int 1 2 … αρμόδιο αστυνομικό τμήμα 

dispatch_date date 2015-12-17 … ημερομηνία εγκλήματος 

dispatch_time num 07:26:00 … ώρα εγκλήματος 

dc_key num 201501056051 αναγνωριστικό εγκλήματος 
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hour int 7 11 … ώρα σε γενικευμένη μορφή 

dispatch_date_time chr 
“2015-12-17 07:26:00” 

… 

ημερομηνία/ώρα 

καταγραφής εγκλήματος 

location_block chr “1500 Block Kean St” … οικοδομικό τετράγωνο 

ucr_general int 1400  … κωδικός εγκλήματος 

text_general_code factor 
“Vandalism” “Criminal 

Mischief” … 
περιγραφή εγκλήματος 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Crime Incidents με 5 

εγγραφές (εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Crime Incidents 

Shooting Victims 

Το σύνολο δεδομένων Shooting Victims περιέχει πληροφορίες για θύματα 

πυροβολισμού. Τα θύματα ήταν και πολίτες και αστυνομικοί. Αποτελείται από 5.278 

θύματα από το 2015 μέχρι και σήμερα και 23 μεταβλητές (πίνακας 16). 

Πίνακας 16. Μεταβλητές συνόλου δεδομένων Shooting Victims 

Όνομα  Τύπος Πιθανές τιμές Περιγραφή 

lng, point_x num -75.18 -75 … γεωγραφικό μήκος 

lat, point_y num 39.92 40.1 … γεωγραφικό πλάτος 

objectid int 29 30 … αναγνωριστικό 

year int 2015 2016 … έτος 

dc_key factor “15-02” “15-06”  αναγνωριστικό περιστατικού 

code int 111 411 … 
κωδικός περιστατικού όπως 

ορίζεται από το FBI 

date date “2015-01-01” … 
ημερομηνία που εκδηλώθηκε το 

περιστατικό 
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race factor Β=Black W=White φυλή του θύματος 

sex factor “F” “M” … φύλο θύματος 

age int 23 32 … ηλικία θύματος 

wound chr “chest” “arm” … σημείο τραύματος 

officer_involved factor “Y” “N” εμπλοκή αστυνομικού 

offender_injured factor “Y” “N” αν τραυματίστηκε ή όχι το θύμα 

offender_deceased factor “Y” “N” 
αν ο δράστης πέθανε ή όχι στο 

περιστατικό 

location factor “5500 Vine St”  
τοποθεσία που έγινε το 

περιστατικό 

latino int 0=No, 1=Yes 
αν το θύμα ήταν λατινικής 

εθνικότητας ή όχι 

dist int 1 35 18 ... 
περιφέρεια που έγινε ο 

πυροβολισμός 

time factor “21:22:00”… ώρα εκδήλωσης περιστατικού 

inside int 0=No, 1=Yes 
αν το περιστατικό έγινε σε 

κλειστό χώρο 

outside int 0=No, 1=Yes 
αν το περιστατικό έγινε σε 

εξωτερικό χώρο 

fatal int 0=No, 1=Yes 
αν ο πυροβολισμός ήταν 

θανάσιμος ή όχι 

Παρακάτω φαίνεται ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων Shooting Victims με 5 

εγγραφές (εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17. Στιγμιότυπο συνόλου δεδομένων Shooting Victims 

5.3 Ανακεφαλαίωση 

Η πρωτοβουλία της Φιλαδέλφεια να δημιουργήσει το 2011 την πύλη ανοιχτών 

δεδομένων OpenDataPhilly οδήγησε στη διάθεση δεδομένων από όλο και 

περισσότερους δημόσιους φορείς της Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα σήμερα να 
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υπάρχουν 357 σύνολα δεδομένων. Τα βασικά σύνολα δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο περιέχουν πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις (L&I 

Inspections Data) και τις παραβάσεις των ακινήτων (L&I Code Violations) και 

επιπρόσθετα για τα ανοίκιαστα ακίνητα (Vacant Property Indicators) και την οφειλή 

φόρων (Property Tax Balances). Ωστόσο, ο εντοπισμός επιπλέον συνόλων δεδομένων 

για να ενωθούν με τα παραπάνω δεδομένα ήταν δύσκολος καθώς η πύλη δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εμφάνισης συνόλων δεδομένων με βάση τα γνωρίσματά τους. Η αναζήτηση 

με λέξεις-κλειδιά όπως το αναγνωριστικό διεύθυνσης, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο 

αριθμός οικοδομικού τετραγώνου ή το όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μόνο 28 συνόλων δεδομένων που είχαν λέξη-κλειδί στον 

τίτλο ή στην περιγραφή τους. Η πλειοψηφία αυτών, ωστόσο, είτε δεν είχε γνωρίσματα 

για κάποιες από τις παραπάνω λέξεις-κλειδιά είτε ήταν εκτός του σκοπού του μοντέλου, 

με αποτέλεσμα 3 σύνολα δεδομένων να επιλεχθούν. Επιπρόσθετα, ορισμένα από τα 

σύνολα δεδομένων δεν εμφανίστηκαν στις αναζητήσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν 

κατάλληλα γνωρίσματα. Επιπρόσθετα, ένας εναλλακτικός τρόπος ένωσης είναι με τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες και επιλέχθηκαν ακόμη 3 σύνολα δεδομένων. 
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6. Προεπεξεργασία δεδομένων 

6.1 Εισαγωγή 

Η προεπεξεργασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική στη δημιουργία μοντέλων 

μηχανικής μάθησης. Είναι το πιο απαιτητικό στάδιο από πλευράς χρόνου και 

προσπάθειας, καθώς αποτελεί το 60% της διαδικασίας ανάπτυξης του μοντέλου 

πρόβλεψης (Sarkar et al., 2018). Συχνά τα δεδομένα είναι με λάθος πρότυπο 

μορφοποίησης (format) ή τύπο (type), έχουν περιττές πληροφορίες (redundant) ή μη 

διαθέσιμες τιμές (not available - NA), περιέχουν ακραίες τιμές (outliers) κτλ. Όλες 

αυτές οι ασυνέπειες οδηγούν σε εσφαλμένα αποτελέσματα αν δε διορθωθούν ή δεν 

απαλειφθούν (Han et al., 2012; Sarkar et al., 2018). Η σωστή προεπεξεργασία ενισχύει 

την αξιοπιστία των δεδομένων και βελτιώνει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Όσο 

καλύτερα είναι τα δεδομένα, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. (Maimon 

and Rokach, 2005; Han et al., 2012). Εξάλλου μέσω της προεπεξεργασίας, τα δεδομένα 

προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των αλγορίθμων και εκτελούνται χωρίς προβλήματα 

(Garcia et al., 2016). 

Για τον καθαρισμό των δεδομένων χρησιμοποιούνται τα εξής πακέτα: tidyverse, 

data.table, sp, rgdal, lubridate, plyr, forcats, caret, spatstat, RCurl και jsonlite. Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βήματα του καθαρισμού των δεδομένων.  

6.2 Καθαρισμός δεδομένων (Data Wrangling) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βήματα του καθαρισμού των δεδομένων. Για 

λόγους απλοποίησης, στο βήμα του καθαρισμού το σύνολο δεδομένων θα αναφέρεται 

ως πίνακας, οι μεταβλητές ως στήλες και οι παρατηρήσεις ως εγγραφές.  

6.2.1 Ένωση συνόλων δεδομένων 

Σημαντικό βήμα της προετοιμασίας των δεδομένων είναι η ένωση των αρχικών 

πινάκων έτσι ώστε δεδομένα που αφορούν το ίδιο ακίνητο να ενοποιηθούν και τελικά 

να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ακίνητο. Για αυτόν το λόγο γίνεται 

ένωση του πίνακα L&I Code Violations με τον πίνακα L&I Inspections Data. Η ένωση 

τους γίνεται με βάση τον αριθμό της υπόθεσης (casenumber). Η στήλη casenumber δεν 

είναι κλειδί σε κανέναν από τους δύο πίνακες. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα 

παρακάτω, στον ενοποιημένο πίνακα δημιουργούνται τόσες εγγραφές όσες είναι οι 

φορές που η κάθε τιμή του casenumber του πίνακα L&I Code Violations υπάρχει στον 
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πίνακα L&I Inspections Data. Για τις τιμές του casenumber του πίνακα L&I Violations 

Code που δεν υπάρχουν στον πίνακα L&I Inspections Data, οι στήλες του 

ενοποιημένου πίνακα που αντιστοιχούν στο δεύτερο πίνακα παίρνουν τιμή ΝΑ (Not 

Available) και το αντίστροφο (εικόνα 18).  

  

Εικόνα 18. Αποτέλεσμα ένωσης πινάκων με full_join 

Επιπρόσθετα, δημιουργείται μια νέα στήλη με όνομα uid που περιγράφει με μοναδικό 

τρόπο κάθε παράβαση μιας επιθεώρησης. Η νέα αυτή στήλη προκύπτει από τη 

συνένωση των αναγνωριστικών των αρχικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα το 

αναγνωριστικό των επιθεωρήσεων (apinspkey) και το αναγνωριστικό των παραβάσεων 

(apfailkey). 

Για διευκόλυνση του αναγνώστη, επειδή ο ενοποιημένος πίνακας αλλάζει μορφή και 

δεδομένα κατά τη διάρκεια του σταδίου του καθαρισμού, θα αναφερόμαστε σε αυτόν 

ως πίνακας/σύνολο δεδομένων “Inspections_Violations”. Ολοκληρώνοντας την ένωση 

των αρχικών πινάκων, ο πίνακας Inspections_Violations αποτελείται από 33 στήλες και 

2.838.300 εγγραφές (εικόνα 19).  
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Εικόνα 19. Στιγμιότυπο του πίνακα μετά την ένωση των αρχικών πινάκων 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά πως προέκυψαν οι 2.838.300 

εγγραφές του πίνακα συγκρίνοντας τα δεδομένα των δύο αρχικών πινάκων: 

α. Τιμές του casenumber που εμφανίζονται μόνο σε έναν από τους δυο πίνακες 

α1. Δημιουργούμε έναν πίνακα Α που έχει δύο στήλες. Η στήλη Α1 περιέχει τις τιμές 

του casenumber που υπάρχουν μόνο στον πίνακα L&I Code Violations. Στη στήλη Α2 

υπολογίζουμε πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή της στήλης Α1 στον πίνακα L&I 

Code Violations. Αθροίζουμε τις τιμές της στήλης Α2. Το άθροισμα που προκύπτει 

ισούται με 331.420.  

α2. Στη συνέχεια, δημιουργούμε έναν πίνακα Β που έχει δύο στήλες. Η στήλη Β1 

περιέχει τις τιμές του casenumber που υπάρχουν μόνο στον πίνακα L&I Inspections 

Data. Στη στήλη Β2 υπολογίζουμε πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή της στήλης Β1 

στον πίνακα L&I Inspections Data. Αθροίζουμε τις τιμές της στήλης Β2. Το άθροισμα 

που προκύπτει ισούται με 48.577. 

α3. Οι εγγραφές του πίνακα Inspections_Violations που αναφέρονται σε μη κοινές τιμές 

του casenumber είναι 379.997, αριθμός που προκύπτει από το άθροισμα των 

αποτελεσμάτων που υπολογίστηκαν στα βήματα α1 και α2. 

β. Τιμές του casenumber που εμφανίζονται και στους δύο πίνακες 

β1. Δημιουργούμε έναν πίνακα Γ που έχει δύο στήλες. Η στήλη Γ1 περιέχει τις τιμές 

του casenumber που υπάρχουν και στους δύο πίνακες. Στη στήλη Γ2 υπολογίζουμε 

πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή της στήλης Γ1 στον πίνακα L&I Code Violations.  

β2. Στη συνέχεια, δημιουργούμε έναν πίνακα Δ που έχει δύο στήλες. Η στήλη Δ1 

περιέχει τις τιμές του casenumber που υπάρχουν και στους δύο πίνακες. Στη στήλη Δ2 
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υπολογίζουμε πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή της στήλης Δ1 στον πίνακα L&I 

Inspections Data.  

β3. Δημιουργούμε έναν ακόμα πίνακα  Ε με τρεις στήλες όπου η στήλη Ε1 έχει τις τιμές 

της στήλης Δ1, η στήλη Ε2 τις τιμές της στήλης Δ2 και η στήλη Ε3 είναι το γινόμενο 

των τιμών των στηλών Ε1 και Ε2. Αθροίζουμε τις τιμές της στήλης Ε3. Το άθροισμα 

που προκύπτει ισούται με 2.458.303. 

Τελικά, το άθροισμα των 379.997 εγγραφών που αναφέρονται σε μη κοινές τιμές του 

casenumber με τις 2.458.303 εγγραφές που αναφέρονται σε κοινές τιμές του 

casenumber είναι το συνολικό πλήθος των εγγραφών του πίνακα 

Inspections_Violations, δηλαδή 2.838.300 εγγραφές. 

6.2.2 Διαγραφή και μετονομασία στηλών 

Στήλες που είναι εκτός του σκοπού της ανάλυσης και του μοντέλου απαλείφονται από 

τον πίνακα. Συνεπώς, γίνεται απαλοιφή του αναγνωριστικού διεύθυνσης 

(opa_account_num), του ονόματος του οργανισμού (organization) και του τύπου 

ακινήτου (unit), της περιγραφής της αίτησης (apdesc) και του τύπου της αίτησης 

(aptype).  

Επιπρόσθετα, γίνεται μετονομασία την στηλών. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται αλλαγές 

στα ονόματα των στηλών ως εξής: 

 inspectiontype σε inspType 

 inspectiondescription σε inspDesc 

 inspectioncompleted σε inspCompl 

 inspectionstatus σε inspStatus 

 caseresolutiondate σε caseResDte 

 caseresolutioncode σε caseResCde 

 violationdate σε violDte 

 violationtype σε violTpe 

 violationdescription σε violDesc 

Στην εικόνα 20 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του πίνακα Inspections_Violations όπως 

διαμορφώθηκε μετά το βήμα διαγραφής και μετονομασίας στηλών. Ο πίνακας 

αποτελείται από 28 στήλες και 2.838.300 εγγραφές. 
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Εικόνα 20. Στιγμιότυπο πίνακα μετά την επεξεργασία των στηλών 

6.2.3 Φιλτράρισμα δεδομένων και απαλοιφή μη διαθέσιμων τιμών 

Με το φιλτράρισμα των δεδομένων γίνεται βελτίωση και διαχείριση του περιεχομένου 

του πίνακα. Για αυτόν το λόγο, η ημερομηνία της παράβασης (violDte) φιλτράρεται, 

ώστε τα δεδομένα να αναφέρονται σε παραβάσεις που έγιναν στο χρονικό διάστημα 

2014-2017 και η αρχική επιθεώρηση της κάθε υπόθεσης διαγράφεται, καθώς είναι 

δεδομένα εκτός του σκοπού του μοντέλου. 

Επίσης, τίθεται περιορισμός και στην κατάσταση της επιθεώρησης. Η κατάσταση της 

επιθεώρησης (inspStatus) έχει ως πιθανές τιμές “Passed”, “Failed”, “Closed”, 

“Cancelled” και “Hold”. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι το τελικό αποτέλεσμα 

της επιθεώρησης, αν δηλαδή συμμορφώθηκε ή όχι το ακίνητο. Έτσι, η κατάσταση της 

επιθεώρησης (inspStatus) περιορίζεται ώστε να έχει τιμή “Passed” ή “Failed”.  

Επιπρόσθετα, γίνεται απαλοιφή των εγγραφών που δεν έχουν τιμή (ΝΑ) για το όνομα 

του ιδιοκτήτη (ownername), τη διεύθυνση (address) και τον αριθμό οικοδομικού 

τετραγώνου (censustract). Ολοκληρώνοντας το φιλτράρισμα, ο πίνακας 

Inspections_Violations αποτελείται από 28 στήλες και 135.778 εγγραφές (εικόνα 21). 
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Εικόνα 21. Στιγμιότυπο φιλτραρισμένου πίνακα 

6.3 Δημιουργία γνωρισμάτων (Feature Engineering) 

Η φάση της δημιουργίας νέων γνωρισμάτων είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. 

Η σωστή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας βελτιώνει την ακρίβεια της πρόβλεψης 

των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. 

Επιπρόσθετα, η ποιότητα και η ποσότητα των γνωρισμάτων επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα γνωρίσματα 

που δημιουργήθηκαν. 

6.3.1 Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των δεδομένων 

Μέχρι αυτό το σημείο, κάθε επιθεώρηση περιγράφεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες 

επιθεωρήσεις ακόμα και αν αυτή αναφέρεται στον ίδιο κύκλο επιθεωρήσεων με κάποιες 

από τις υπόλοιπες. Προκείμενου να αποκτήσει ο πίνακας μεγαλύτερη αξία, 

δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Συνεπώς, δημιουργούνται στήλες που 

δείχνουν την αλληλουχία των επιθεωρήσεων σε κάθε κύκλο επιθεωρήσεων και το 

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών. 

Πιο αναλυτικά, δημιουργούνται δύο στήλες που δείχνουν για κάθε ακίνητο πόσες 

επιθεωρήσεις έγιναν πριν (before) και μετά (after) από μια επιθεώρηση. Ακόμα, 

δημιουργούνται δύο στήλες για την ημερομηνία (rec.inspComp) και την κατάσταση της 

πιο πρόσφατης επιθεώρησης (rec.inspStatus) (εικόνα 22).  



44 

 

Εικόνα 22.Γνωρίσματα αλληλουχίας επιθεωρήσεων 

6.3.2 Γνωρίσματα χρονικής διάρκειας 

Τα γνωρίσματα χρονικής διάρκειας αφορούν τον υπολογισμό των ημερών που 

μεσολάβησαν μεταξύ τριών περιπτώσεων (εικόνα 23): 

i. από την ημερομηνία καταχώρησης της υπόθεσης (caseaddeddate) μέχρι την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης (inspCompl) με όνομα 

sinceCaseAdded. 

ii. από την ημερομηνία της παράβασης (violationdate) μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της επιθεώρησης (inspCompl) με όνομα sinceViolation. 

iii. από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης επιθεώρησης (rec.inspCompl) μέχρι την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης (inspCompl) με όνομα 

sinceLastInsp. 

 

Εικόνα 23. Γνωρίσματα χρονικής διάρκειας 

6.3.3 Μετάβαση από επίπεδο παραβάσεων σε επίπεδο επιθεωρήσεων 

Μέχρι αυτό το σημείο το σύνολο δεδομένων είναι σε επίπεδο παραβάσεων. 

Προκείμενου το μοντέλο να προβλέπει κατά πόσο ένα ακίνητο θα συμμορφωθεί ή όχι 

με τον κανονισμό, πρέπει το σύνολο δεδομένων να διαμορφωθεί σε επίπεδο 

επιθεωρήσεων. Για να γίνει αυτή η μετάβαση πρέπει πρώτα να διατηρηθούν οι 

πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε κάθε 

επιθεώρηση και μετά να γίνει σύνοψη του συνόλου δεδομένων σε επίπεδο 

επιθεωρήσεων. 
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α. Διατήρηση πληροφοριών για τις παραβάσεις 

Αρχικά, γίνεται ομαδοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε o τύπος της παράβασης (violTpe) 

να είναι με “Other” όταν ο συγκεκριμένος τύπος παράβασης εμφανίζεται με πιθανότητα 

μικρότερη του 0,02% (p<0.02), ενώ για τους υπόλοιπους τύπους να εμφανίζεται η 

περιγραφή της παράβασης (εικόνα 24). 

 

Εικόνα 24. Πίνακας ομαδοποιημένων τύπων παραβάσεων 

Επιπρόσθετα, δημιουργείται ένας πίνακας αναζήτησης (lookup table), ο οποίος 

περιγράφει ποιοι τύποι παραβάσεων υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη στήλη 

(name) έχει τους τύπους των παραβάσεων όπως διαμορφώθηκαν παραπάνω και η 

δεύτερη στήλη (level) έχει τιμές - κλειδιά που επιτρέπουν την εύκολη αναζήτηση του 

κάθε τύπου παράβασης. Οι τύποι των παραβάσεων διακρίνονται σε 8 επίπεδα (εικόνα 

25). 

 

Εικόνα 25. Πίνακας αναζήτησης τύπων παραβάσεων 

Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες για τις παραβάσεις, δημιουργούνται 

μεταβλητές ώστε για κάθε επιθεώρηση να υπάρχει η πληροφορία τι τύποι παραβάσεων 

έχουν καταγραφεί. Πιο αναλυτικά, σε κάθε επιθεώρηση για κάθε τύπο παράβασης 

εμφανίζεται η τιμή 1 ή 0, ανάλογα από το αν η συγκεκριμένη παράβαση εντοπίστηκε ή 

όχι στη συγκεκριμένη επιθεώρηση (εικόνα 26). Στη συνέχεια, για κάθε επιθεώρηση 
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αθροίζεται ο αριθμός των παραβάσεων ανά τύπο παράβασης. Ο πίνακας που προκύπτει 

αποτελείται από 55.032 παρατηρήσεις (εικόνα 27). 

 

Εικόνα 26. Γνωρίσματα καταγραφής παράβασης 

 

Εικόνα 27. Άθροισμα αριθμού παραβάσεων ανά τύπο παράβασης 

β. Σύνοψη του συνόλου δεδομένων σε επίπεδο επιθεωρήσεων 

Για να μετατραπεί το σύνολο δεδομένων σε επίπεδο επιθεωρήσεων, γίνεται 

ομαδοποίηση των εγγραφών ως προς το αναγνωριστικό των επιθεωρήσεων (apinspkey) 

και δημιουργούνται για κάθε ομάδα επιθεωρήσεων νέα γνωρίσματα (πίνακας 17). 

Πίνακας 17. Γνωρίσματα συνόλου δεδομένων σε επίπεδο επιθεωρήσεων 

Όνομα Περιγραφή 

failed έκβαση της επιθεώρησης 

numFails πλήθος αποτυχημένων επιθεωρήσεων 

numViol συνολικό πλήθος παραβάσεων 

prevFail πλήθος πιο πρόσφατων επιθεωρήσεων με τιμή “failed” 

numFailTypes πλήθος διαφορετικών τύπων των παραβάσεων 

before πλήθος επιθεωρήσεις που προηγήθηκαν 

priorityde κατάσταση ακινήτου 

recStatus κατάσταση πιο πρόσφατης επιθεώρησης 

inspDesc περιγραφή επιθεώρησης 

sinceLastInsp πλήθος ημερών από την πιο πρόσφατη επιθεώρηση 

sinceViolation πλήθος ημερών από την τελευταία παράβαση 

sinceAdded πλήθος ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της υπόθεσης 
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caseNumber αριθμός υπόθεσης 

inspCompl ημερομηνία ολοκλήρωσης επιθεώρησης 

long γεωγραφικό μήκος ακινήτου 

lat γεωγραφικό πλάτος ακινήτου 

address διεύθυνση ακινήτου 

censustrac αριθμός οικοδομικού τετραγώνου 

addresskey αναγνωριστικό διεύθυνσης 

owner όνομα ιδιοκτήτη 

Μετά τη σύνοψη σε επίπεδο επιθεωρήσεων, ο πίνακας Inspections_Violations 

αποτελείται από 55.032 εγγραφές και 20 γνωρίσματα (εικόνα 28). 

 

Εικόνα 28. Σύνολο δεδομένων σε επίπεδο επιθεωρήσεων 

6.3.4 Γνωρίσματα χωρικής συσχέτισης 

Τα γνωρίσματα χωρικής συσχέτισης αφορούν τον υπολογισμό της μέσης απόστασης 

της τοποθεσίας ενός ακινήτου από την τοποθεσία άλλων ακινήτων. 

Το γνώρισμα avgDists.all.n5 υπολογίζει τη μέση απόσταση της τοποθεσίας του 

ακινήτου από τα 5 κοντινότερα ακίνητα. Το γνώρισμα avgDists.all.n10 υπολογίζει τη 

μέση απόσταση της τοποθεσίας του ακινήτου από τα 10 κοντινότερα ακίνητα.  



48 

Το γνώρισμα avgDists.nr.n5 υπολογίζει τη μέση απόσταση της τοποθεσίας του 

ακινήτου από τα 5 κοντινότερα ακίνητα όταν το πλήθος των προηγούμενων 

επιθεωρήσεων (before) είναι 0. Αντίστοιχα, Το γνώρισμα avgDists.nr.n10 υπολογίζει τη 

μέση απόσταση από τα 10 κοντινότερα ακίνητα όταν το πλήθος των προηγούμενων 

επιθεωρήσεων (before) είναι 0. 

Το γνώρισμα avgDists.rep.n5 υπολογίζει τη μέση απόσταση της τοποθεσίας του 

ακινήτου από τα 5 κοντινότερα ακίνητα όταν το πλήθος των προηγούμενων 

επιθεωρήσεων (before) είναι μεγαλύτερο του 1. Αντίστοιχα, το γνώρισμα 

avgDists.rep.n10 υπολογίζει τη μέση απόσταση από τα 10 κοντινότερα ακίνητα όταν το 

πλήθος των προηγούμενων επιθεωρήσεων (before) είναι μεγαλύτερο του 1. 

Το γνώρισμα avgDists.repOfAll.n5 είναι ο λόγος του avgDists.rep.n5 προς το 

avgDists.all.n5. Αντίστοιχα, Το γνώρισμα avgDists.repOfAll.n10 είναι ο λόγος του 

avgDists.rep.n10 προς το avgDists.all.n10.  

Επιπρόσθετα, γίνεται φιλτράρισμα ώστε οι τιμές του γνωρίσματος 

avgDists.repOfAll.n10 να είναι πεπερασμένες με αποτέλεσμα το σύνολο δεδομένων 

Inspections_Violations  να αποτελείται από 53.326 παρατηρήσεις (εικόνα 29). 

 

Εικόνα 29. Γνωρίσματα χωρικής συσχέτισης 

6.3.5 Προσθήκη άλλων συνόλων δεδομένων 

Μέχρι αυτό το σημείο όλα τα γνωρίσματα που δημιουργήθηκαν προέρχονται από τα 

δύο σύνολα δεδομένων του Τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια, 

δηλαδή L&I Inspections Data και L&I Code Violations. Πολλές φορές η χρήση 

εξωτερικών συνόλων δεδομένων και η δημιουργία νέων μεταβλητών που προέρχονται 

από αυτά, μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό πρόβλεψης του μοντέλου. 
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Vacant Property Indicators 

Δημιουργούνται δύο γνωρίσματα που προέρχονται από το σύνολο δεδομένων Vacant 

Property Indicators. Ο λόγος που αντλούνται δεδομένα από το συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων είναι το γεγονός ότι μια αποτυχημένη επιθεώρηση συνδέεται άμεσα με την 

πληροφορία αν το ακίνητο κατοικείται ή όχι. 

Το γνώρισμα vpi.isBldgkey δείχνει αν βρέθηκε ή όχι η διεύθυνση του ακινήτου στο 

σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators. Πιο συγκεκριμένα, η μεταβλητή 

vpi.isBldgkey έχει τιμή 1, αν η διεύθυνση του ακινήτου (addresskey) του πίνακα 

Inspections_Violations υπάρχει στο σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators. Σε 

περίπτωση που δε βρέθηκε η διεύθυνση του ακινήτου, η τιμή του γνωρίσματος 

vpi.isBldgkey είναι 0. Ο έλεγχος γίνεται συγκρίνοντας το αναγνωριστικό της 

διεύθυνσης (addresskey) του πίνακα Inspections_Violations με τις τιμές του 

γνωρίσματος lniaddresskey του συνόλου δεδομένων Vacant Property Indicators.  

Επιπρόσθετα, το γνώρισμα vpi.isOwner δείχνει αν βρέθηκε ή όχι ο ιδιοκτήτης του 

ακινήτου στο σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators. Παρόμοια με πριν, η τιμή 

του γνωρίσματος vpi.isOwner είναι 1 αν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης και 0 αν δε βρέθηκε. Ο 

έλεγχος γίνεται συγκρίνοντας το όνομα του ιδιοκτήτη (owner) του πίνακα 

Inspections_Violations με το όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη (owner1) του συνόλου 

δεδομένων Vacant Property Indicators και αν δε βρεθεί τότε ελέγχεται το όνομα του 

δεύτερου ιδιοκτήτη (owner2). 

Τα γνωρίσματα που προέρχονται από το σύνολο δεδομένων Vacant Property Indicators 

φαίνονται στην εικόνα 30. 

 

Εικόνα 30. Γνωρίσματα από Vacant Property Indicators 

Property Tax Balances 

Δημιουργούνται δύο γνωρίσματα που προέρχονται από το σύνολο δεδομένων Property 

Tax Balances. Ο λόγος που αντλούνται δεδομένα από το συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων είναι το γεγονός ότι μια επιθεώρηση συνδέεται άμεσα με την οφειλή φόρων. 

Το γνώρισμα ownerTaxBalance δείχνει το ποσό του φόρου που οφείλει ο ιδιοκτήτης 
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του ακινήτου. Η τιμή αυτού του γνωρίσματος προέρχεται από τη μέση τιμή του 

συνολικού οφειλόμενου ποσού (total) του συνόλου δεδομένων Property Tax Balances. 

Σε περίπτωση που η τιμή του total δεν είναι διαθέσιμη, τότε η μεταβλητή 

ownerTaxBalance έχει τιμή 0, διαφορετικά έχει ως τιμή το ποσό του φόρου. 

Επιπρόσθετα, το γνώρισμα ownerDelinquent δείχνει αν ο ιδιοκτήτης είναι συνεπής με 

την πληρωμή των φόρων. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η μεταβλητή έχει τιμή 1 αν το ποσό 

του οφειλόμενου φόρου είναι μεγαλύτερο του 5, διαφορετικά θα έχει τιμή 0. 

Τα γνωρίσματα που προέρχονται από το σύνολο δεδομένων Property Tax Balances 

φαίνονται στην εικόνα 31. 

 

Εικόνα 31. Γνωρίσματα από Property Tax Balances 

Εκτός των γνωρισμάτων που δημιουργήθηκαν μέχρι αυτό το σημείο, αποφασίσαμε να 

προσθέσουμε γνωρίσματα που προέρχονται και από τα υπόλοιπα σύνολα δεδομένων 

που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 5. 

Child Blood Lead Levels 

Από το σύνολο δεδομένων Child Blood Lead Levels δημιουργήσαμε στο σύνολο 

δεδομένων Inspections_Violations ένα γνώρισμα για το ποσοστό παιδιών έως 6 ετών 

που έχουν μόλυβδο στο αίμα τους σε ποσότητα μεγαλύτερη 5μg (blood lead levels). Για 

την ένωση των συνόλων δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τον ταχυδρομικό κώδικα. 

Ωστόσο, επειδή στο Child Blood Lead Levels ο ταχυδρομικός κώδικας είναι με 

συντομευμένη μορφή, προσαρμόσαμε τη μορφή του ταχυδρομικού κώδικα στο 

Inspections_Violations. 

Για τις τιμές του ταχυδρομικού κώδικα του Inspections_Violations που δεν υπήρχαν 

στο Child Blood Lead Levels, προέκυψαν not available τιμές και επιλέξαμε να τις 

απαλείψουμε από το σύνολο δεδομένων με αποτέλεσμα να αποτελείται πλέον από 

49.975 εγγραφές. 

Το γνώρισμα που προέρχεται από το σύνολο δεδομένων Child Blood Lead Levels 

φαίνεται στην εικόνα 32. 
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Εικόνα 32. Γνωρίσματα από Child Blood Lead Levels 

Business Security Camera Program Grants 

Από το σύνολο δεδομένων Business Security Camera Program Grants δημιουργήσαμε 

στο σύνολο δεδομένων Inspections_Violations ένα γνώρισμα για το πλήθος των 

καμερών ασφαλειών (numberOfCameras). Για την ένωση των συνόλων δεδομένων 

χρησιμοποιήσαμε τον ταχυδρομικό κώδικα. Ωστόσο, επειδή στο Business Security 

Camera Program Grants ο ταχυδρομικός κώδικας είναι με συντομευμένη μορφή, 

προσαρμόσαμε τη μορφή του ταχυδρομικού κώδικα στο Inspections_Violations. 

Για τις τιμές του ταχυδρομικού κώδικα του Inspections_Violations που δεν υπήρχαν 

στο Business Security Camera Program Grants επιλέξαμε να ορίσουμε ως τιμή το 0. 

Το γνώρισμα που προέρχεται από το σύνολο δεδομένων Business Security Camera 

Program Grants φαίνεται στην εικόνα 33. 

 

Εικόνα 33. Γνωρίσματα από Business Security Camera Program Grants 

Building Demolitions 

Από το σύνολο δεδομένων Building Demolition δημιουργήσαμε στο σύνολο δεδομένων 

Inspections_Violations ένα γνώρισμα για την κατάσταση της κατεδάφισης του ακινήτου 

(demolitionStatus). Για την ένωση των συνόλων δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τον 

ταχυδρομικό κώδικα. 

Για τις τιμές του ταχυδρομικού κώδικα του Inspections_Violations που δεν υπήρχαν 

στο Building Demolition επιλέξαμε να ορίσουμε ως τιμή το “no demolition”. 

Το γνώρισμα που προέρχεται από το σύνολο δεδομένων Building Demolitions φαίνεται 

στην εικόνα 34. 
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Εικόνα 34. Γνωρίσματα από Building Demolitions 

Clean and Seal 

Από το σύνολο δεδομένων Clean and Seal δημιουργήσαμε στο σύνολο δεδομένων 

Inspections_Violations ένα γνώρισμα για την κατάσταση του καθαρισμού και της 

στεγανοποίησης του ακινήτου (sealStatus). Για την ένωση των συνόλων δεδομένων 

χρησιμοποιήσαμε το όνομα του ιδιοκτήτη. 

Για τις τιμές του ονόματος του ιδιοκτήτη του Inspections_Violations που δεν υπήρχαν 

στο Clean and Seal επιλέξαμε να ορίσουμε ως τιμή “unknown”. 

Το γνώρισμα που προέρχεται από το σύνολο δεδομένων Clean and Seal φαίνεται στην 

εικόνα 35. 

 

Εικόνα 35. Γνωρίσματα από Clean and Seal 

Crime Incidents 

Θεωρήσαμε πως η εγκληματικότητα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα 

ζωής των πολιτών και κατ’ επέκταση την αξία των ακινήτων. Για να μπορέσουμε να 

αντλήσουμε πληροφορίες από το σύνολο δεδομένων Crime Incidents αξιοποιήσαμε τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες, καθώς δεν είχαμε πληροφορίες για τη διεύθυνση ή τον 

ταχυδρομικό κώδικα. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι μεταξύ των συνόλων δεδομένων το 

πλήθος των ψηφίων του γεωγραφικού πλάτους και μήκους ήταν διαφορετικό. Για αυτόν 

το λόγο, προσαρμόσαμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ώστε να έχουν ίδιο πλήθος 

ψηφίων τόσο στο σύνολο δεδομένων Inspections_Violations όσο και στο Crime 

Incidents. 

Μέσω του συνόλου δεδομένων Crime Incidents, δημιουργήσαμε ένα γνώρισμα 

happenCrime για να δούμε αν συνέβη κάποια εγκληματική ενέργεια στις συντεταγμένες 

των ακινήτων. Το happenCrime έχει τιμή 0 (όπου 0=no) αν δεν έχει συμβεί κάποιο 
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έγκλημα και τιμή 1 (όπου 1=yes) αν οι αστυνομικές αρχές της Φιλαδέλφεια είχαν 

καταγράψει κάποιο περιστατικό. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε το γνώρισμα 

numberOfCrimes για να υπολογίσουμε το πλήθος των εγκλημάτων που έχουν συμβεί 

στην περιοχή που βρίσκεται κάθε ακίνητο. 

Τα γνωρίσματα που προέρχονται από το σύνολο δεδομένων Crime Incidents φαίνονται 

στην εικόνα 36. 

 

Εικόνα 36. Γνωρίσματα από Crime Incidents 

Shooting Victims 

Δημιουργήσαμε γνωρίσματα που προέρχονται από πληροφορίες του συνόλου 

δεδομένων Shooting Victims. Παρόμοια με παραπάνω προσαρμόσαμε τις γεωγραφικές 

συντεταγμένες ώστε να έχουν ίδιο πλήθος ψηφίων. Το γνώρισμα haveVictim έχει τιμή 

0 (όπου 0=no), αν δεν υπήρχε κάποιο θύμα πυροβολισμού και τιμή 1 (όπου 1=yes) αν 

το περιστατικό είχε θύματα πυροβολισμού. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε το γνώρισμα 

numberOfVictims για να υπολογίσουμε το πλήθος των καταγεγραμμένων θυμάτων από 

πυροβολισμό.  

Τα γνωρίσματα που προέρχονται από το σύνολο δεδομένων Shooting Victims 

φαίνονται στην εικόνα 37. 

 

Εικόνα 37. Γνωρίσματα από Shooting Victims 

6.3.6 Μετατροπή κατηγορικών γνωρισμάτων σε αριθμητικά 

Πριν το στάδιο της επιλογής γνωρισμάτων είναι απαραίτητο τα κατηγορικά (factor) 

γνωρίσματα να μετατραπούν σε αριθμητικά (numeric), καθώς υπάρχουν αλγόριθμοι 

μηχανικής μάθησης που για να εκτελεστούν απαιτούν αριθμητικά. 
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Για τη μετατροπή των κατηγορικών γνωρισμάτων σε αριθμητικά ακολουθείται η 

μέθοδος one-hot encoding. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα κατηγορικό γνώρισμα 

με τρεις διαφορετικές μοναδικές τιμές (πίνακας 18). 

Πίνακας 18. Μορφή πίνακα πριν το one-hot encoding 

γνώρισμα 

τιμή_1 

τιμή_2 

τιμή_3 

Μετά την υλοποίηση της μεθόδου one-hot encoding, το σύνολο δεδομένων 

διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον πίνακα 19. Παρατηρούμε ότι το γνώρισμα έχει 

τρεις πιθανές τιμές και στο νέο πίνακα προκύπτουν αντίστοιχα τρεις στήλες. 

Πίνακας 19. Μορφή πίνακα μετά το one-hot encoding 

γνώρισμα_τιμή_1 γνώρισμα_τιμή_2 γνώρισμα_τιμή_3 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Το σύνολο δεδομένων, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτό το σημείο, αποτελείται από 

ακέραια (integer), αριθμητικά (numeric) και κατηγορικά (factor) γνωρίσματα (εικόνα 

38).  
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Εικόνα 38. Δομή και τύποι γνωρισμάτων συνόλου δεδομένων 

Τα κατηγορικά γνωρίσματα που μετατρέπονται σε αριθμητικά είναι το πλήθος των 

προηγούμενων επιθεωρήσεων (before), η κατάσταση του ακινήτου (priorityde), η 

κατάσταση της πιο πρόσφατης επιθεώρησης (recStatus), η περιγραφή της επιθεώρησης 

(inspDesc), το πλήθος των διαφορετικών τύπων παραβάσεων (numFailTypes), το 

συνολικό πλήθος παραβάσεων (numViol), το πλήθος των πιο πρόσφατων 

αποτυχημένων επιθεωρήσεων (prevFail), η ύπαρξη ή όχι της διεύθυνσης του ακινήτου 

(vpi.isBldgAddkey) και η ύπαρξη ή όχι του ιδιοκτήτη (vpi.isOwner) στο Vacant 

Property Indicators, η συνέπεια πληρωμής των φόρων (ownerDelinquent) όπως 

προέκυψε από το Property Tax Balances, η κατάσταση της κατεδάφισης 

(demolitionStatus) και η κατάσταση στεγανοποίησης (sealStatus). Επιπρόσθετα, 

συμπεριλαμβάνεται και ο τύπος των παραβάσεων (violTpe) όπως διαμορφώθηκε στην 

εικόνα 25. Όσο είναι το πλήθος των διαφορετικών μοναδικών τιμών που έχει κάθε ένα 

από τα παραπάνω γνωρίσματα, τόσο είναι το πλήθος των νέων στηλών που προκύπτουν 

μετά τη μετατροπή τους σε αριθμητικά. Στον πίνακα 20 φαίνεται για κάθε κατηγορικό 

γνώρισμα το πλήθος των διαφορετικών τιμών που δέχεται και το άθροισμα αυτών 
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ισούται με 65, που δηλώνει το πλήθος των νέων στηλών που προκύπτουν στο σύνολο 

δεδομένων Inspections_Violations (εικόνα 39). 

Πίνακας 20. Πλήθος πιθανών τιμών κατηγορικών γνωρισμάτων 

Γνώρισμα 
Πλήθος 

πιθανών τιμών 
Όνομα στήλης 

before 7 bere.1 … bere.7 

priorityde 6 priorityde.1 … priorityde.6 

recStatus 3 recStatus.1 … recStatus. 3 

inspDesc 7 inspDesc.1 … inspDesc.7 

numFailTypes 6 numFailTypes.1 … numFailTypes.6 

numViol 6 numViol.1 … numViol.6 

prevFail 7 prevFail.1 … prevFail.7 

vpi.isBldgAddkey 2 vpi.isBldgAddkey.1, vpi.isBldgAddkey.2 

vpi.isOwner 2 vpi.isOwner.1, vpi.isOwner.2 

ownerDelinquent 2 ownerDelinquent.1, ownerDelinquent.2 

violTpe 8 violTpe.1 … violTpe.8 

demolStatus 3 delStatus.1 … delStatus.1 

sealStatus 6 sealStatus.1 … sealStatus.6 

Πλήθος νέων στηλών 65  
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Εικόνα 39. Στιγμιότυπο αριθμητικών γνωρισμάτων 

Επιπρόσθετα, για την έκβαση της επιθεώρησης (failed) ορίζεται γνώρισμα failed.n για 

τον αριθμητικό τύπο και failed.f για τον κατηγορικό τύπο. Τελικά μετά την 

ολοκλήρωση της μεθόδου one-hot encoding, το σύνολο δεδομένων 

Inspections_Violations αποτελείται 49.975 εγγραφές και 106 γνωρίσματα (εικόνα 40). 
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Εικόνα 40. Σύνολο δεδομένων μετά την ολοκλήρωση του one-hot encoding 

Στην εικόνα 41 παρουσιάζονται για κάθε αριθμητικό γνώρισμα η επεξήγηση κάθε 

επιπέδου τι αφορά. 
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Εικόνα 41. Πίνακας αναζήτησης αριθμητικών γνωρισμάτων 

6.4 Ανακεφαλαίωση 

Η προεπεξεργασία δεδομένων είναι το πιο απαιτητικό στάδιο από πλευράς χρόνου. 

Είναι φανερό πως προκειμένου το σύνολο δεδομένων να αποκτήσει την τελική του 

μορφή χρειάζονται πολλά βήματα. Η προεπεξεργασία, όπως υλοποιήθηκε παραπάνω, 

διακρίνεται σε δύο φάσεις: τον καθαρισμό δεδομένων και την κατασκευή γνωρισμάτων. 

Με βάση αυτά τα βήματα, προσθέσαμε στο σύνολο δεδομένων Inspection_Violations, 

οχτώ νέα γνωρίσματα που προέρχονται από εξωτερικά σύνολα δεδομένων προκειμένου 

να δούμε πως θα επηρεάσουν το μοντέλο πρόβλεψης. 
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7. Επιλογή Γνωρισμάτων (Feature Selection) 

7.1 Εισαγωγή 

Η επιλογή γνωρισμάτων αφορά τον εντοπισμό των βέλτιστων γνωρισμάτων ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης. Όσο περισσότερα είναι τα γνωρίσματα 

τόσο πιο δύσκολο είναι να εντοπιστεί η σχετικότητα των δεδομένων. Επιπλέον, γίνεται 

πιο αργή η εκτέλεση του αλγορίθμου και τα αποτελέσματα είναι πιο ανακριβή (Kursa 

and Rudnicki, 2010; Gopal and Bhargavi, 2018). Στόχος της επιλογής γνωρισμάτων 

είναι η δημιουργία ενός υποσυνόλου γνωρισμάτων που να περιέχει τα πιο 

αντιπροσωπευτικά και πιο σημαντικά γνωρίσματα, εξαλείφοντας τα περιττά 

γνωρίσματα (Aboudi and Benhlima, 2016; Wang and Niu, 2016).  

Στο στάδιο της επιλογής γνωρισμάτων χρησιμοποιούνται τα εξής πακέτα: tidyverse, 

caret και Boruta. Ο Boruta είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την επιλογή 

γνωρισμάτων και παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

7.2 Περιγραφή αλγορίθμου Boruta 

Ο boruta είναι ένας αλγόριθμος επιλογής μεταβλητών που δημιουργήθηκε βασισμένος 

στον αλγόριθμο τυχαίων δασών. Για αυτόν το λόγο, χαρακτηρίζεται ως μια μέθοδος 

περιτύλιξης (wrapper method), καθώς αναπτύχθηκε γύρω από έναν άλλο αλγόριθμο 

(Kursa and Rudnicki, 2011; Gopal and Bhargavi, 2018). Στις μεθόδους περιτύλιξης, 

χρησιμοποιείται ένα υποσύνολο μεταβλητών (subset) και εκπαιδεύεται ένα μοντέλο με 

αυτό (εικόνα 42). Η επιλογή του ταξινομητή (classifier) παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ποιότητα του υποσυνόλου (Aboudi and Benhlima, 2016). Ο αλγόριθμος boruta έχει ως 

προεπιλεγμένο ταξινομητή τα τυχαία δάση (Kursa and Rudnicki, 2011; Gopal and 

Bhargavi, 2018). 

 

Εικόνα 42. Τρόπος εκτέλεσης μεθόδων περιτύλιξης 
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Επιπρόσθετα, ο boruta χαρακτηρίστηκε και ως μια μέθοδος επιλογής όλων των 

σχετικών μεταβλητών (all relevant features selection), δηλαδή μιας μεθόδου που 

αποφασίζει αν μια μεταβλητή είναι σημαντική ή όχι και βοηθά στην επιλογή 

μεταβλητών που είναι στατιστικά σημαντικές. Η χρήση μεθόδων επιλογής όλων των 

σχετικών μεταβλητών ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου στόχος είναι η κατανόηση των 

μηχανισμών πίσω από τη συμπεριφορά του φαινομένου που μελετάται και όχι απλώς η 

ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης βασισμένο στη λογική του «μαύρου κουτιού» 

(black box). Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι μέθοδοι βοηθούν στο να οριστούν οι 

μεταβλητές εκείνες που θα επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα πρόβλεψης του 

μοντέλου (Gopal and Bhargavi, 2018).  

Οι μέθοδοι περιτύλιξης είναι οι πιο αποτελεσματικές για τη διάκριση των μεταβλητών 

με βάση τη σπουδαιότητα τους. Το γεγονός ότι ο αλγόριθμος boruta είναι μια μέθοδος 

περιτύλιξης που κατ’ επέκταση ακολουθεί τη μέθοδο επιλογής όλων των σχετικών 

μεταβλητών, σημαίνει πως καθίσταται ο καταλληλότερος αλγόριθμος, ώστε να 

σχηματιστεί μια αξιόπιστη εικόνα της σχετικότητας των μεταβλητών, παρά το γεγονός 

ότι αυτή η διαδικασία αποδεικνύεται ιδιαιτέρα απαιτητική από υπολογιστικής πλευράς 

(Kursa and Rudnicki, 2011). 

Στην ουσία, ο αλγόριθμος boruta διακρίνει και κατατάσσει τις μεταβλητές 

αξιοποιώντας την απόφαση που προκύπτει από τα τυχαία δάση (Rudnicki et al., 2015). 

Σύμφωνα με έρευνα, το αποτέλεσμα που δίνει ο αλγόριθμος τυχαίων δασών ως 

ταξινομητής αποτελεί βασικό πυλώνα για αλγορίθμους που έχουν ίδια χαρακτηριστικά 

με αυτά του αλγορίθμου boruta (Kursa and Rudnicki, 2011). 

Στα τυχαία δάση, ο δείκτης Ζ-score υπολογίζεται διαιρώντας τη μέση απώλεια 

ακρίβειας (average accuracy loss) με την τυπική απόκλιση. Χρησιμοποιείται ως μέτρο 

σπουδαιότητας (importance score) όλων των μεταβλητών. Ωστόσο, ο δείκτης Ζ-score 

που υπολογίζεται από τα τυχαία δάση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση 

της σπουδαιότητας των μεταβλητών (variable importance), καθώς δεν επαρκεί για να 

οριστούν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Για την επίλυση 

αυτού του προβλήματος, ο αλγόριθμος boruta βασίζεται στην πιο γενική ιδέα της 

προσθήκη περισσότερης τυχαιότητας (randomness) στο σύστημα και στη συνέχεια 

συγκρίνει τη σπουδαιότητα των αρχικών μεταβλητών με αυτή των τυχαίων. Με αυτόν 

τον τρόπο μειώνεται η παραπλανητική επίδραση της τυχαιότητας στο αρχικό δείγμα 

(Kursa and Rudnicki, 2010; Kursa et al., 2010). 
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Πιο αναλυτικά, ο αλγόριθμος boruta ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1. Προσθέτει στο αρχικό σύνολο δεδομένων για κάθε μεταβλητή μια νέα στήλη 

εξαιρώντας τη μεταβλητή-στόχο που πρέπει να προβλεφθεί. Αυτές οι νέες 

στήλες αποκαλούνται shadow features και είναι αντίγραφα που περιέχουν 

τυχαίες τιμές των αρχικών στηλών. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται 

οποιαδήποτε συσχέτιση με τη μεταβλητή-στόχο. 

2. Δημιουργεί ένα δάσος τυχαίων αποφάσεων χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο 

σύνολο δεδομένων και υπολογίζει το δείκτη Z-score για κάθε μεταβλητή. 

3. Συγκρίνει το δείκτη Ζ-score των αρχικών μεταβλητών με το μέγιστο Z-score 

των νέων μεταβλητών (MZSA- maximum Z-score shadow attributes). Το 

MZSA λειτουργεί ως κατώτατο όριο για τη διάκριση των μεταβλητών σε 

σημαντικές και μη σημαντικές. 

4. Βρίσκει τις μεταβλητές που έχουν Ζ-score μικρότερο από το MZSA, τις ορίζει 

ως μη σημαντικές και τις αφαιρεί μόνιμα από το σύνολο δεδομένων. 

5. Βρίσκει τις μεταβλητές που έχουν Z-score μεγαλύτερο από το MZSA και τις 

ορίζει ως σημαντικές. 

6. Αφαιρεί όλα τα αντίγραφα των μεταβλητών από το σύνολο δεδομένων. 

7. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου είτε όλες οι μεταβλητές να 

οριστούν σημαντικές ή μη σημαντικές είτε ο μέγιστος αριθμός εκτελέσεων του 

αλγορίθμου να επιτευχθεί (Kursa and Rudnicki, 2010; Kursa et al., 2010; Gopal 

and Bhargavi, 2018). 

Σημαντικό βήμα προκειμένου να αποφευχθεί το overfitting ή το underfitting του 

αλγορίθμου είναι ο διαχωρισμός του συνόλου δεδομένων σε επιμέρους υποσύνολα 

(data partitions). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αποφυγή λανθασμένων αποφάσεων από 

το μοντέλο (Mitchell, 1997). Συνήθως, το σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε τρία μέρη: 

δεδομένα εκμάθησης (train set), δεδομένα επικύρωσης (validation set) και δεδομένα 

ελέγχου (test set). Τα δεδομένα εκμάθησης χρησιμοποιούνται για να γίνει εκτίμηση των 

παραμέτρων του μοντέλου. Τα δεδομένα επικύρωσης χρησιμοποιούνται για να 

επιβεβαιώσουν την απόδοση του μοντέλου χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εκμάθησης. 

Τα δεδομένα ελέγχου χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν την ακρίβεια του μοντέλου 

σε άγνωστα δεδομένα (Reitermanov, 2010). Για μικρά σύνολα δεδομένων δεν υπάρχει 

ανάγκη να υπάρχουν δεδομένα επικύρωσης (Maimon and Rokach, 2005). 
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7.3 Εφαρμογή και αποτελέσματα αλγορίθμου Boruta 

Στο στάδιο της επιλογής γνωρισμάτων, πριν την εκτέλεση του αλγορίθμου boruta είναι 

απαραίτητη η διάκριση των γνωρισμάτων που δε θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Το 

σύνολο δεδομένων Inspections_Violations, όπως έχει διαμορφωθεί, αποτελείται από 

49.975 εγγραφές και 106 γνωρίσματα. 

Τα γνωρίσματα που αφορούν τον ιδιοκτήτη (owner) και την τοποθεσία του ακινήτου 

όπως γεωγραφικό μήκος (long), γεωγραφικό πλάτος (lat), αναγνωριστικό διεύθυνσης 

(addresskey), διεύθυνση (address), αριθμός οικοδομικού τετραγώνου (censustract) 

καθώς και ο αριθμός της υπόθεσης (casenumber) και το πλήθος αποτυχημένων 

παραβάσεων (numViol) δε θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεν προσθέτουν αξία στο 

μοντέλο. Επίσης, τα γνωρίσματα κατηγορικού τύπου που μετατράπηκαν σε αριθμητικά 

θα εξαιρεθούν από το μοντέλο, δηλαδή το πλήθος των προηγούμενων επιθεωρήσεων 

(before), η κατάσταση του ακινήτου (priorityde), η κατάσταση της πιο πρόσφατης 

επιθεώρησης (recStatus), η περιγραφή της επιθεώρησης (inspDesc), το πλήθος των 

διαφορετικών τύπων παραβάσεων (numFailTypes), το συνολικό πλήθος παραβάσεων 

(numViol), το πλήθος των πιο πρόσφατων αποτυχημένων επιθεωρήσεων (prevFail), η 

ύπαρξη ή όχι της διεύθυνσης του ακινήτου (vpi.isBldgAddkey), η ύπαρξη ή όχι του 

ιδιοκτήτη (vpi.isOwner), η συνέπεια πληρωμής των φόρων (ownerDelinquent), η 

κατάσταση της κατεδάφισης (demolitionStatus), η κατάσταση στεγανοποίησης 

(sealStatus), ο τύπος των παραβάσεων (violTpe) και η έκβαση της επιθεώρησης 

(failed.f). Συνολικά 22 γνωρίσματα απορρίφθηκαν (εικόνα 43) 

 

Εικόνα 43. Γνωρίσματα που δε θα χρησιμοποιηθούν 

Συνεπώς, τα γνωρίσματα που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο είναι 84 όπως 

φαίνονται στην εικόνα 44.  
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Εικόνα 44. Γνωρίσματα που θα χρησιμοποιηθούν 

Επιλογή γνωρισμάτων με την χρήση του αλγορίθμου boruta 

Μελετώντας τον αλγόριθμο boruta, διαπιστώσαμε πως στον κώδικα της Azavea 

υπήρχαν σφάλματα, τα οποία επιλύθηκαν και συνεχίσαμε με τη δημιουργία του 

μοντέλου. Για τον αλγόριθμο boruta, το σύνολο δεδομένων Inspections_Violations 

χωρίζεται σε δύο υποσύνολα, όπου το 60% (29.985 εγγραφές και 84 γνωρίσματα) είναι 

τα δεδομένα εκμάθησης και το υπόλοιπο 40% (19.990 εγγραφές και 84 γνωρίσματα) 

είναι τα δεδομένα ελέγχου. 

Η συνάρτηση boruta έχει την εξής μορφή: 

boruta.train <- Boruta (failed.n ~., data = boruta.train.set, doTrace = 2, maxRuns=50)  

 Στην πρώτη παράμετρο εκχωρείται η έκβαση της επιθεώρησης (failed.n). 

Πρόκειται για τη μεταβλητή απόκρισης. Η χρήση του “~.” υποδηλώνει πως στο 

μοντέλο θα συμπεριληφθούν όλα τα γνωρίσματα και θα εξαιρεθεί από το 

αποτέλεσμα του αλγορίθμου το γνώρισμα failed.n. 

 Η παράμετρος data είναι τα δεδομένα εκμάθησης που χρησιμοποιούνται στον 

αλγόριθμο, όπως δημιουργήθηκαν παραπάνω (29.985 εγγραφές και 84 

μεταβλητές).  

 H παράμετρος doTrace αφορά το επίπεδο λεπτομέρειας που θα έχουν τα 

αποτελέσματα του αλγορίθμου boruta, δηλαδή πόσες πληροφορίες θα 

περιλαμβάνονται στην αναφορά. Η τιμή 0 σημαίνει πως δε θα υπάρχει αναφορά. 

Η τιμή 1 εμφανίζει την οριστική απόφαση αν μια μεταβλητή εγκρίθηκε ή όχι. Η 

τιμή 2 εμφανίζει ότι και προηγουμένως με επιπλέον αναφορά σε κάθε 

επανάληψη. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, στην παράμετρο doTrace δίνεται η τιμή 

2.  
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 Η παράμετρος maxRuns είναι το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων που θα 

εκτελεστεί ο αλγόριθμος boruta. Στο συγκεκριμένο μοντέλο δίνεται η τιμή 50. 

Ο αλγόριθμος Boruta επιβεβαίωσε 60 γνωρίσματα (εικόνα 45), απέρριψε 12 

γνωρίσματα (εικόνα 46) και όρισε 11 γνωρίσματα σε εκκρεμότητα (εικόνα 47). Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει ακόμα να ληφθεί η απόφαση απόρριψης ή επιβεβαίωσης των 

γνωρισμάτων. Αυτά τα γνωρίσματα δεν είχαν απορριφθεί ή εγκριθεί όταν 

ολοκληρώθηκαν οι 50 εκτελέσεις του αλγορίθμου boruta και συνεπώς είναι στην κρίση 

του καθενός τι θα επιλέξει για τα συγκεκριμένα γνωρίσματα. Στο συγκεκριμένο 

μοντέλο, αποφασίζεται να μην χρησιμοποιηθούν τα γνωρίσματα αυτά.  

 

Εικόνα 45. Επιβεβαιωμένα γνωρίσματα αλγορίθμου Boruta 

 

Εικόνα 46. Απορριφθέντα γνωρίσματα αλγορίθμου Boruta 

 

Εικόνα 47. Γνωρίσματα σε εκκρεμότητα αλγορίθμου Boruta 

Το θηκόγραμμα (boxplot) που δείχνει ποια γνωρίσματα είναι σημαντικότερα με βάση 

τον αλγόριθμο Boruta παρουσιάζεται στην εικόνα 48. Με κόκκινο χρώμα είναι τα 

γνωρίσματα που απορρίφθηκαν (rejected), με κίτρινο τα γνωρίσματα σε εκκρεμότητα 

(tentative) και με πράσινο τα επιβεβαιωμένα γνωρίσματα (confirmed). Τα τρία πιο 

σημαντικά γνωρίσματα είναι το πλήθος των ημερών από την πιο πρόσφατη επιθεώρηση 

(sinceLastInsp), το πλήθος των ημερών από την τελευταία παράβαση (sinceViolation) 

και το πλήθος των ημερών από την ημέρα καταχώρησης της υπόθεσης (sinceAdded). 
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Από τα γνωρίσματα που δημιουργήθηκαν από τα εξωτερικά σύνολα δεδομένων τα 18 

εγκρίθηκαν από τον αλγόριθμο boruta. Η ολοκληρωμένη κατεδάφιση του ακινήτου 

(delStatus.2), η μη ύπαρξη ανάγκης κατεδάφισης του ακινήτου (delStatus.3), η μη 

ύπαρξη ανάγκης στεγανοποίησης του ακινήτου (sealStatus.6) και το ποσοστό μόλυβδου 

στο αίμα (bloodLeadLevels) βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη. Η εγκεκριμένη 

στεγανοποίηση (sealStatus.1) και το πλήθος των καμερών ασφαλείας 

(numberOfCameras) βρίσκονται στη μέση της κατάταξης. Το πλήθος των εγκλημάτων 

(numberOfCrimes), η καταγραφή θυμάτων πυροβολισμού ή όχι (haveVictim) και το 

πλήθος των θυμάτων πυροβολισμού (numberOfVictims) βρίσκονται χαμηλά στην 

κατάταξη. 

Αντίθετα, η μη ολοκληρωμένη στεγανοποίηση του ακινήτου (sealStatus.4) ορίστηκε σε 

εκκρεμότητα από τον αλγόριθμο boruta. Η καταγραφή εγκλήματος ή όχι 

(happenCrime), η ενεργή κατεδάφιση του ακινήτου (delStatus.1), η απόρριψη 

στεγανοποίησης του ακινήτου (sealStatus.3), η εγκεκριμένη στεγανοποίηση υπό 

συνθήκες (sealStatus.2) και η αποποίηση της διαδικασίας στεγανοποίησης 

(sealStatus.5) απορρίφθηκαν. 

 

Εικόνα 48. Κατάταξη γνωρισμάτων με χρήση αλγορίθμου Boruta 

 

7.4 Ανακεφαλαίωση 

Η επιλογή των γνωρισμάτων έγινε με την χρήση του αλγορίθμου boruta. Πριν την 

εκτέλεση του αλγορίθμου έγινε διάκριση των γνωρισμάτων ώστε να μη 
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συμπεριληφθούν γνωρίσματα που αφορούν τον ιδιοκτήτη και την τοποθεσία του 

ακινήτου καθώς και των κατηγορικών γνωρισμάτων που μετατράπηκαν σε αριθμητικά. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο 84 από τα 106 

γνωρίσματα. Κατά την επιλογή γνωρισμάτων μέσω του boruta, εγκρίθηκαν 60 

γνωρίσματα. Η πλειοψηφία των νέων γνωρισμάτων που προέρχονται από εξωτερικά 

σύνολα δεδομένων σύμφωνα με την κατάταξή τους στο θηκόγραμμα δείχνει πως θα 

βελτιώσουν τελικά το αποτέλεσμα του μοντέλου πρόβλεψης.  



68 

8. Δημιουργία μοντέλου (Model Building) 

8.1 Εισαγωγή 

Στη δημιουργία του μοντέλου μηχανικής μάθησης επιλέγεται ο αλγόριθμος μάθησης 

που ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα, εκπαιδεύεται με αυτά και προκύπτει η πρόβλεψη 

για το φαινόμενο που μελετάται. Συνήθως, προτιμάται να δημιουργηθούν πολλαπλά 

μοντέλα και επιλέγεται αυτό που έχει την καλύτερη εφαρμογή (Castle, 2017). 

Κατά το στάδιο της δημιουργίας των μοντέλων είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν 

υποσύνολα εκμάθησης και ελέγχου και στη συνέχεια να καθοριστούν οι μεταβλητές 

πρόβλεψης. Το σύνολο δεδομένων Inspections_Violations αποτελείται από 49.975 

εγγραφές και 106 γνωρίσματα. Για τη δημιουργία των υποσυνόλων λαμβάνονται 

υπόψιν μόνο οι μεταβλητές που εγκρίθηκαν από τον αλγόριθμο boruta. Οπότε το 

υποσύνολο δεδομένων εκμάθησης αποτελείται από 29.985 εγγραφές και 86 μεταβλητές 

(60% των δεδομένων), ενώ το υποσύνολο δεδομένων ελέγχου από 19.990 εγγραφές και 

86 μεταβλητές (40% των δεδομένων). 

Επιπρόσθετα, ορίζονται οι μεταβλητές πρόβλεψης χωρίς να περιλαμβάνονται τα 

γνωρίσματα που απορρίφθηκαν χειροκίνητα και τα γνωρίσματα που απορρίφθηκαν από 

τον αλγόριθμο boruta (rejected και tentative). Συνεπώς, προκύπτουν 60 μεταβλητές 

πρόβλεψης (εικόνα 49). 

 

Εικόνα 49. Λίστα μεταβλητών πρόβλεψης 
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Η εκτέλεση των αλγορίθμων έγινε αρχικά εξαιρώντας τα γνωρίσματα numberOfCrimes, 

haveVictim, numberOfVictims, bloodLeadLevels, numberOfCameras, delStatus.2, 

delStatus.3, sealStatus.1 και sealStatus.6 και στη συνέχεια με την χρήση όλων των 

μεταβλητών πρόβλεψης όπως φαίνονται στην εικόνα χ, προκείμενου να ελεγχθεί αν 

υπάρχει βελτίωση στα αποτελέσματα πρόβλεψης των μοντέλων.  

8.2 Μοντέλο Logistic Regression 

Το logistic regression είναι μια τεχνική μηχανικής μάθησης που παράγει ένα μοντέλο 

ταξινόμησης των τιμών μιας μεταβλητής απόκρισης y, όπου στόχος είναι η πρόβλεψη 

της έκβασης αυτής με βάση ένα σύνολο προβλεπτικών μεταβλητών x. Στόχος είναι η 

εύρεση του μοντέλου που ταιριάζει καλύτερα στην καμπύλη y=f(x). Από στατιστικής 

απόψεως, το μοντέλο logistic regression προσαρμόζει μία συνάρτηση S στα δεδομένα 

και το αποτέλεσμα της αντανακλά την πιθανότητα να συμβεί ή όχι ένα συμβάν (Peng et 

al., 2002; Logistic Regression (n. d.)). 

Η λογιστική παλινδρόμηση είναι επέκταση της γραμμικής παλινδρόμησης (Linear 

Regression). Η διαφορά μεταξύ τους αφορά τον τύπο της επιλεγμένης εξαρτημένης 

μεταβλητής. Στη γραμμική παλινδρόμηση, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι συνεχής, ενώ 

στη λογιστική παλινδρόμηση η εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατηγορική (Saraswat, 

2017; Pandey, 2018). Η λογιστική παλινδρόμηση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

διωνυμική και πολυωνυμική. Διωνυμική (binomial) είναι όταν το αποτέλεσμα μπορεί 

να έχει δύο πιθανές τιμές (πχ. επιτυχία/αποτυχία και συνήθως γράφεται ως 0 ή 1). Ως 

πολυωνυμική (multinomial) χαρακτηρίζεται όταν το αποτέλεσμα μπορεί να έχει 

περισσότερες από δύο πιθανές τιμές (πχ. κακό, ουδέτερο, καλό) (Pandey, 2018). 

Σύμφωνα με το documentation, η συνάρτηση h2o.grid() για GLM έχει την εξής μορφή 

(H2O Grid Support; Appendix A-Parameters): 

h2o.grid (algorithm, hyper_params, grid_id, x, y, training_frame, nfolds, family) 

 Στην παράμετρο algorithm ορίζεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται. Ο 

αλγόριθμος ορίζεται ως glm. 

 Στην παράμετρο hyper_params ορίζεται η λίστα των υπερπαμέτρετρων που 

πρέπει να προσαρμοστούν. Η υπερπαράμετρος του αλγορίθμου GLM που 

χρειάζεται προσαρμογή είναι ο δείκτης alpha, ώστε το εύρος των τιμών του να 

είναι μεταξύ 0 και 1, αυξανόμενο κατά 0,1. 
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 Στην παράμετρο grid_id ορίζεται το αναγνωριστικό του μοντέλου GLM ως 

glm.tune.grid. 

 Στην παράμετρο x ορίζεται το σύνολο των μεταβλητών πρόβλεψης.  

 Στην παράμετρο y ορίζεται η μεταβλητή απόκρισης που είναι η failed.f. 

 Στην παράμετρο training_frame ορίζεται το σύνολο δεδομένων εκμάθησης. 

 Στην παράμετρο nfolds ορίζεται οι κ-φορές που θα γίνει εκπαίδευση του 

μοντέλου12. Καθορίζονται 10 επαναλήψεις. 

 Στην παράμετρο family ορίζεται το είδος της λογιστικής παλινδρόμησης. Το 

ζητούμενο του μοντέλου είναι να προβλέψει αν το ακίνητο θα περάσει επιτυχώς 

ή όχι την επόμενη επιθεώρηση. Συνεπώς, το μοντέλο GLM αφορά διωνυμική 

παλινδρόμηση και ορίζεται η τιμή binomial. 

 

Στις εικόνες 50 και 51 φαίνονται τα αποτελέσματα του 10-πλού cross-validation του 

αλγορίθμου GLM.  

 

Εικόνα 50. Αποτελέσματα 10-πλού cross-validation GLM με 51 predictors 

 

                                                 

12 Πρόκειται για την τεχνική του k-folds cross validation. Μέσω αυτού, επιδιώκεται η δημιουργία ενός 

πιο αξιόπιστου μοντέλου και η μείωση των σφαλμάτων (Reitermanov, 2010).  
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Εικόνα 51. Αποτελέσματα 10-πλού cross-validation GLM με 60 predictors 

8.3 Μοντέλο Gradient Boosting Machine  

Το gradient boosting machine (GBM) είναι μια τεχνική μηχανικής μάθησης που 

παράγει ένα μοντέλο που προκύπτει από το συνδυασμό ενός συνόλου απλών εκτιμητών 

πρόβλεψης (Wan, 2017; Celio et al., 2018). Το GBM είναι μια προσέγγιση που έχει 

στόχο να βελτιώσει την πρόβλεψη των δέντρων απόφασης (Gareth et al., 2017). 

Τα δέντρα απόφασης δημιουργούνται διαδοχικά και κάθε δέντρο προσπαθεί να 

διορθώσει το σφάλμα πρόβλεψης του προηγούμενου. Σε κάθε επανάληψη προστίθεται 

ένα καινούργιο δέντρο απόφασης, που είναι προσαρμοσμένο σε μια τροποποιημένη 

εκδοχή του αρχικού συνόλου δεδομένων. Το μοντέλο δημιουργείται σταδιακά (stage-

wise). Με τη διαδοχική προσθήκη δέντρων, το μοντέλο βελτιστοποιείται και το σφάλμα 

των προηγούμενων εκδοχών μειώνεται (Zhang and Haghani, 2015). 

Σύμφωνα με το documentation, η συνάρτηση h2o.grid() για το GBM έχει την εξής 

μορφή (H2O Grid Support; Appendix A-Parameters): 

h2o.grid (algorithm, grid_id, x, y, training_frame, hyper_params, nfolds, 

search_criteria) 

 Στην παράμετρο algorithm ορίζεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται. Ο 

αλγόριθμος ορίζεται ως gbm. 

 Στην παράμετρο grid_id ορίζεται το αναγνωριστικό του μοντέλου GBM ως 

gbm.tune.grid. 

 Στην παράμετρο x ορίζονται το σύνολο των μεταβλητών πρόβλεψης.  

 Στην παράμετρο y ορίζεται η μεταβλητή απόκρισης που είναι η failed.f. 

 Στην παράμετρο training_frame ορίζεται το σύνολο δεδομένων εκμάθησης. 



72 

 Στην παράμετρο hyper_params ορίζεται η λίστα των υπερπαμέτρετρων που 

πρέπει να προσαρμοστούν. Στον αλγόριθμο GBM προσαρμόζονται οι εξής 

υπερπαράμετροι: learn_rate, max_depth, sample_rate και col_sample_rate. Η 

παράμετρος learn_rate αφορά το ρυθμό εκμάθησης του μοντέλου. Η 

παράμετρος max_depth αφορά το βάθος στο οποίο θα δημιουργηθεί κάθε 

δέντρο. Η παράμετρος sample_rate αφορά το ρυθμό δειγματοληψίας των 

γραμμών. Η παράμετρος col_sample_rate αφορά το ρυθμό δειγματοληψίας των 

στηλών. 

 Στην παράμετρο nfolds ορίζεται οι κ-φορές που θα γίνει εκπαίδευση του 

μοντέλου. Καθορίζονται 10 επαναλήψεις. 

 

Στις εικόνες 52 και 53 φαίνονται τα αποτελέσματα του 10-πλού cross-validation του 

αλγορίθμου GBM. 

 

Εικόνα 52. Αποτελέσματα 10-πλού cross-validation GBM με 51 predictors 

 

Εικόνα 53. Αποτελέσματα 10-πλού cross-validation GBM με 60 predictors 
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8.4 Μοντέλο Random Forest 

To random forest (RF) είναι μια τεχνική μηχανικής μάθησης που συνδυάζει πολλαπλά 

δέντρα αποφάσεων, προκειμένου να καταλήξει στην πρόβλεψη. Για την κατασκευή 

κάθε δέντρου χρησιμοποιείται διαφορετικό υποσύνολο δεδομένων και σε κάθε βήμα 

της κατασκευής χρησιμοποιείται τυχαία διαφορετικό σύνολο γνωρισμάτων. Ο 

διαχωρισμός σε κάθε κόμβο γίνεται με βάση το καλύτερο γνώρισμα του τυχαίου 

υποσυνόλου γνωρισμάτων. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των δέντρων, 

δημιουργείται το δάσος και η τελική απόφαση γίνεται με βάση την πλειοψηφία. 

(Rudnicki, 2005; Kursa, 2010). 

Σύμφωνα με το documentation, η συνάρτηση h2o.grid() για το RF έχει την εξής μορφή 

(H2O Grid Support; Appendix A-Parameters): 

h2o.grid (algorithm, grid_id, x, y, training_frame, nfolds, binomial_double_trees, 

balance_classes) 

 Στην παράμετρο algorithm ορίζεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται. Ο 

αλγόριθμος ορίζεται ως rf. 

 Στην παράμετρο grid_id ορίζεται το αναγνωριστικό του μοντέλου RF ως 

rf.tune.grid. 

 Στην παράμετρο x ορίζονται το σύνολο των μεταβλητών πρόβλεψης.  

 Στην παράμετρο y ορίζεται η μεταβλητή απόκρισης που είναι η o.failed.f. 

 Στην παράμετρο training_frame ορίζεται το σύνολο δεδομένων εκμάθησης. 

 Στην παράμετρο nfolds ορίζεται οι κ-φορές που θα γίνει εκπαίδευση του 

μοντέλου. Καθορίζονται 10 επαναλήψεις. 

 Στην παράμετρο binomial_double_trees ορίζεται η κατασκευή δύο φορές 

περισσότερων δέντρων. Επιλέγεται η τιμή TRUE. 

 Στην παράμετρο balance_classes ορίζεται αν είναι επιθυμητή η εξισορρόπηση 

της κατανομής κάθε κλάσης. Επιλέγεται η τιμή TRUE. 

 

Στις εικόνες 54 και 55 φαίνονται τα αποτελέσματα του 10-πλού cross-validation του 

αλγορίθμου RF. 



74 

 

Εικόνα 54. Αποτελέσματα 10-πλού cross-validation RF με 51 predictors 

 

Εικόνα 55. Αποτελέσματα 10-πλού cross-validation RF με 60 predictors 

8.5 Αξιολόγηση μοντέλων 

Confusion Matrix 

Η αναπαράσταση των αποτελεσμάτων των μοντέλων κατηγοριοποίησης μπορεί να γίνει 

με την χρήση του confusion matrix, μέσω του οποίου εξάγονται χρήσιμα 

συμπεράσματα για την απόδοση των μοντέλων (Davis and Goadrich, 2006). Το 

confusion matrix περιέχει τις εξής πληροφορίες (εικόνα 56): 

 Αληθώς θετικά (true positives - TP) 

 Αληθώς αρνητικά (true negatives - ΤΝ) 

 Ψευδώς θετικά (false positives - FP) 

 Ψευδώς αρνητικά (false negatives - FN) 
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Εικόνα 56. Confusion matrix 

Η εκπαίδευση των αλγορίθμων έγινε με δύο διαφορετικά σύνολα γνωρισμάτων, όπως 

προαναφέρθηκε. Το ένα σύνολο περιέχει 51 μεταβλητές πρόβλεψης, εξαιρώντας τα νέα 

γνωρίσματα. Το άλλο σύνολο περιέχει 60 μεταβλητές. Αυτό έγινε προκειμένου να 

ελεγχθεί το ποσοστό βελτίωσης των αποτελεσμάτων των μοντέλων πρόβλεψης. 

Τα αποτελέσματα των μοντέλων GLM, GBM και RF για το confusion matrix 

παρουσιάζονται στους πίνακες 21 και 22. Τα TP προσδιορίζουν τις περιπτώσεις όπου 

προβλέφθηκε σωστά ότι το ακίνητο θα περάσει επιτυχώς την επόμενη επιθεώρηση, ενώ 

τα TN αφορούν τις περιπτώσεις όπου προβλέφθηκε σωστά ότι το ακίνητο δε θα περάσει 

την επόμενη επιθεώρηση. Τα FP είναι οι περιπτώσεις όπου η πρόβλεψη ήταν 

λανθασμένη ότι το ακίνητο θα περάσει επιτυχώς την επιθεώρηση, ενώ τα FN είναι οι 

περιπτώσεις όπου η πρόβλεψη ήταν λανθασμένη ότι το ακίνητο δε θα περάσει την 

επόμενη επιθεώρηση. 

Πίνακας 21. Confusion matrix των μοντέλων πρόβλεψης με 51 predictors 

GLM 
 

Predicted Fail Predicted Pass 

Actual Fail 8310 8653 

Actual Pass 1874 11148 

GBM 

 Predicted Fail Predicted Pass 

Actual Fail 12084 4879 

Actual Pass 1289 11733 

RF 
 

Predicted Fail Predicted Pass 

Actual Fail 10154 6809 

Actual Pass 1173 15843 
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Πίνακας 22. Confusion matrix των μοντέλων πρόβλεψης με 60 predictors 

GLM 
 

Predicted Fail Predicted Pass 

Actual Fail 8415 8548 

Actual Pass 1870 11152 

GBM 

 Predicted Fail Predicted Pass 

Actual Fail 11476 5487 

Actual Pass 1110 11912 

RF 
 

Predicted Fail Predicted Pass 

Actual Fail 10502 6461 

Actual Pass 1499 15517 

Η ορθότητα (accuracy), ποσοστό λαθών (error rate), η ακρίβεια (precision), η 

ευαισθησία (sensitivity) ή ανάκληση (recall), η ιδιαιτερότητα (specificity) και ο δείκτης 

F1 είναι μετρικές αξιολόγησης μοντέλων που μπορούν να υπολογιστούν μέσω του 

confusion matrix (Λύρας, 2010). Σύμφωνα με τους Λύρας (2010) και Vafeiadis et al. 

(2015): 

 Η ορθότητα μετρά πόσο συχνά το μοντέλο προέβλεψε σωστά και υπολογίζεται 

ως εξής:  

 Accuracy = (TP+TN) / (TP+FP+TN+FN) 

 Το ποσοστό λάθους μετρά πόσο συχνά το μοντέλο προέβλεψε λάθος και 

υπολογίζεται ως εξής:  

 Error rate = 1 - Accuracy 

 Η ακρίβεια μετρά πόσο συχνά ήταν σωστό ότι το μοντέλο προέβλεψε ότι ένα 

ακίνητο θα περάσει την επόμενη επιθεώρηση και υπολογίζεται ως εξής:  

 Precision = TP / (TP+FP) = TP / (Predicted Yes) 

 Η ευαισθησία ή η ανάκληση μετρά πόσο συχνά προβλέπει το μοντέλο ότι ένα 

ακίνητο θα περάσει την επόμενη επιθεώρηση, όταν πράγματι την έχει περάσει 

και υπολογίζεται ως εξής: 

 Sensitivity/Recall = TP / (TP+FN) = TP / (Actual Yes) 

 Η ιδιαιτερότητα μετρά πόσο συχνά προβλέπει το μοντέλο ότι ένα ακίνητο δε θα 

περάσει την επόμενη επιθεώρηση, όταν πράγματι δεν την έχει περάσει και 

υπολογίζεται ως εξής: 
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 Specificity = TN / (TN+FP) = TN / (Actual No) 

 Ο δείκτης F1 υπολογίζει την ακρίβεια του μοντέλου συνυπολογίζοντας τις 

μετρικές precision και recall και υπολογίζεται ως εξής: 

 F1 = 2 * ((precision * recall) / (precision + recall)) 

Η απόδοση του αλγορίθμου GLM με βάση τις μετρικές του πίνακα 23 με τις 51 

μεταβλητές πρόβλεψης είναι η χαμηλότερη σε σχέση με τους άλλους αλγορίθμους. Ο 

αλγόριθμος GBM είναι συγκριτικά καλύτερος από τον RF με βάση την ορθότητα, το 

ποσοστό λάθους και την εξειδίκευση. Αντίθετα, ο RF είναι καλύτερος από τον GBM με 

βάση την ακρίβεια, την ανάκληση και το δείκτη F1. 

Στην περίπτωση με τις 60 μεταβλητές πρόβλεψης με βάση τις μετρικές του πίνακα 24, ο 

αλγόριθμος GLM είναι ο χειρότερος. Ο GBM είναι καλύτερος από τον RF όσον αφορά 

την ορθότητα, το ποσοστό λάθους, την ανάκληση και την ευαισθησία. Αντίθετα, ο RF 

είναι καλύτερος στην ακρίβεια και το δείκτη F1. 

Συγκριτικά και στις δυο περιπτώσεις, βελτιώθηκαν οι μετρικές όλων των μοντέλων. 

Ωστόσο, το GLM είχε την χαμηλότερη απόδοση. Όσον αφορά το GBM έγινε 

καλύτερος στην ανάκληση και χειρότερος στην ακρίβεια σε σχέση με το RF. 

Πίνακας 23. Μετρικές αξιολόγησης απόδοσης μοντέλων με 51 predictors 

 GLM GBM RF 

accuracy 0,648924462 0,794297149 0,76509 

error rate 0,351075538 0,205702851 0,23491 

precision 0,563001869 0,706296653 0,699408 

sensitivity/recall 0,856089694 0,901013669 0,931065 

specificity 0,48988976 0,71237399 0,598597 

F1 0,679279773 0,791860701 0,79878 

Πίνακας 24. Μετρικές αξιολόγησης απόδοσης μοντέλων με 60 predictors 

 GLM GBM RF 

accuracy 0,652559613 0,779989995 0,765738 

error rate 0,347440387 0,220010005 0,234262 

precision 0,566091371 0,684637048 0,706024 

sensitivity/recall 0,856396867 0,914759638 0,911906 

specificity 0,496079703 0,676531274 0,619112 

F1 0,681620928 0,783143223 0,795866 
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Καμπύλη ROC και ΑUC 

Η καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (Receiver Operatic Characteristic 

curve - ROC curve) πρόκειται για μια τεχνική σύγκρισης και αξιολόγησης των 

αλγορίθμων ταξινόμησης. Η καμπύλη ROC δείχνει τη σχέση μεταξύ του ποσοστού των 

ψευδώς θετικών περιπτώσεων (false positive rate) και του ποσοστού των αληθώς 

θετικών περιπτώσεων (true positive rate). Ο οριζόντιος άξονας αφορά το ποσοστό των 

ψευδώς θετικών και ο κάθετος άξονας το ποσοστό των αληθώς θετικών (Λύρας, 2010; 

Fawcett, 2016).  

Στις εικόνες 57 και 58 απεικονίζονται οι καμπύλες ROC των μοντέλων πρόβλεψης. Η 

κόκκινη καμπύλη είναι η απεικόνιση του αλγορίθμου GLM, η πορτοκαλί  GBM και η 

πράσινη RF. Όσο πιο μακριά είναι η καμπύλη από τη διαγώνιο, τόσο υψηλότερη είναι 

ακρίβεια του μοντέλου. 

Με βάση την καμπύλη ROC, η βελτίωση του GBM είναι φανερή. Συγκριτικά και στις 

δυο περιπτώσεις, η κατάταξη των αλγορίθμων στην καμπύλη ROC παρέμεινε ίδια με 

καλύτερο το μοντέλο GBM, έπειτα το μοντέλο RF και τέλος το μοντέλο GLM. 

Συχνά, το αποτέλεσμα της καμπύλης ROC συνοψίζεται στο δείκτη AUC (Area Under 

Curve). Ο δείκτης AUC είναι το εμβαδόν της περιοχής κάτω από την καμπύλη. Το 

ποσοστό του δείκτη AUC υπολογίζεται ως μέσος όρος των αντίστοιχων 

αποτελεσμάτων των 10 επαναλήψεων του 10-πλού cross-validation. Η τιμή του AUC 

όσο πιο κοντά είναι στο 1, τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο πρόβλεψης. 

Με 51 μεταβλητές πρόβλεψης, ο δείκτης AUC για το μοντέλο GLM ισούται με 0.736, 

για το GBM με 0.831 και για το RF με 0.821. Με 60 μεταβλητές πρόβλεψης, ο δείκτης 

AUC για το μοντέλο GLM ισούται με 0.741, για το GBM με 0.834 και για το RF με 

0.825. Με βάση το δείκτη AUC, το GBM είναι το καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης και 

στις δυο περιπτώσεις.  
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Εικόνα 57. Καμπύλες ROC μοντέλων πρόβλεψης με 51 predictors 

 
Εικόνα 58. Καμπύλες ROC μοντέλων πρόβλεψης με 60 predictors 

8.6 Ανακεφαλαίωση 

Η πρόβλεψη και η ακρίβεια των μοντέλων GLM, RF και GBM είναι ικανοποιητική. Η 

κατάταξη των μοντέλων από το καλύτερο στο χειρότερο διαφοροποιείται ανάλογα με 

ποιο κριτήριο αξιολογούνται. Η χρήση 60 μεταβλητών πρόβλεψης αντί 51, βελτίωσε 

την απόδοση των μοντέλων. Με βάση τις μετρικές του confusion matrix, της καμπύλης 

ROC και του δείκτη AUC, το μοντέλο GBM είναι το καλύτερο.  
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9. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι ανάγκες του τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων της Φιλαδέλφεια αφορούν τον 

αριθμό των διαθεσίμων επιθεωρητών για την πραγματοποίηση των απαραίτητων 

ελέγχων σε ακίνητα και τη λήψη αποφάσεων για να δοθεί προτεραιότητα σε πιο 

κρίσιμες περιπτώσεις. Τα σύνολα δεδομένων L&I Inspections Data και L&I Code 

Violations περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις των ακινήτων 

και είναι διαθέσιμα στην πύλη ανοιχτών δεδομένων OpenDataPhilly. Παρά το γεγονός 

ότι η πύλη OpenDataPhilly αποτελείται από 357 σύνολα δεδομένων, συμπεράναμε πως 

η εύρεση περισσότερων συνόλων δεδομένων μέσω λέξεων-κλειδιών όπως το 

αναγνωριστικό της διεύθυνσης, ο ταχυδρομικός κώδικας, το όνομα του ιδιοκτήτη ή ο 

αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου δεν ήταν ικανοποιητικός. Η αναζήτηση εμφάνισε 

26 σύνολα δεδομένων από τα οποία τα 3 είχαν κάποιο από τα παραπάνω γνωρίσματα 

στα δεδομένα τους. Ωστόσο, εντοπίσαμε 3 ακόμη χρήσιμα σύνολα δεδομένων που 

είχαν τα κατάλληλα γνωρίσματα αλλά δεν εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα της 

αναζήτησης. Επιπρόσθετα, εντοπίσαμε 2 ακόμη σύνολα δεδομένων που είχαν τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες ως γνώρισμα που μπορούσε να γίνει η ένωση με άλλα 

σύνολα δεδομένων. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η μορφή των τιμών των 

γνωρισμάτων με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους για να είναι 

δυνατή η ένωσή τους με άλλα σύνολα δεδομένων. Κατά τον καθαρισμό των δεδομένων, 

συμπεράναμε πως ήταν απαραίτητο το φιλτράρισμα και η απαλοιφή περιττών 

δεδομένων με αποτέλεσμα το σύνολο δεδομένων σε επίπεδο παραβάσεων από 

2.838.300 εγγραφές να έχει τελικά 135.778 εγγραφές και 28 γνωρίσματα. Επιπρόσθετα, 

με τη δημιουργία νέων γνωρισμάτων και τη μετατροπή του συνόλου δεδομένων σε 

επίπεδο επιθεωρήσεων, κατέληξε να αποτελείται από 49.975 εγγραφές και 106 

γνωρίσματα. Στη συνέχεια, εκτελώντας τον αλγόριθμο boruta επιβεβαιώθηκαν 80 

γνωρίσματα και συμπεράναμε πως η πλειοψηφία των γνωρισμάτων που δημιουργήσαμε 

ήταν σημαντικά και θα βελτίωναν την ακρίβεια πρόβλεψης των μοντέλων. Το ποσοστό 

ακρίβειας των μοντέλων με βάση την αξιολόγηση μέσω των μετρικών του confusion 

matrix, της καμπύλης ROC και του δείκτη AUC ήταν ικανοποιητικό. Η χρήση 60 

μεταβλητών πρόβλεψης αντί 51, βελτίωσε την απόδοση των μοντέλων. Συμπεράναμε 

πως η ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου gradient boosting machine ήταν συγκριτικά 

καλύτερη από αυτήν των μοντέλων logistic regression και random forest. 

Για την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού πρόβλεψης, μελλοντικά θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στο μοντέλο ο αλγόριθμος xgboost, ο οποίος είναι ένας αλγόριθμος πιο 
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γρήγορος και πιο αποδοτικός συγκριτικά με τον gradient boosting machine. Ο 

αλγόριθμος xgboost χρησιμοποιεί πιο ακριβείς προσεγγίσεις για την εύρεση του 

βέλτιστου δέντρου απόφασης. Ωστόσο, ο περιορισμός που υπάρχει, έγκειται στο 

γεγονός ότι το h2o.grid δεν υποστηρίζει την εκτέλεση του αλγορίθμου xgboost σε 

περιβάλλον Windows. Επιπρόσθετα, μελλοντικά ένα μοντέλο όπως αυτό που αφορά 

την επιθεώρηση ακινήτων από το τμήμα Αδειών και Επιθεωρήσεων θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί και για την διενέργεια επιθεωρήσεων άλλων δημόσιων φορέων όπως του 

τμήματος Δημόσιας Υγείας. Το τμήμα Δημόσιας Υγείας πραγματοποιεί επιθεωρήσεις 

για να εξασφαλίσει ότι οι χώροι μαζικής εστίασης, όπως τα εστιατόρια, ακολουθούν τις 

απαραίτητες διαδικασίες διασφάλισης της υγιεινής που αφορούν είτε τους κανόνες 

υγιεινής του προσωπικού είτε του εξοπλισμού. Σε αντίστοιχη περίπτωση, σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις, όπως τα γυμναστήρια, γίνονται επιθεωρήσεις για την τήρηση κανόνων 

υγιεινής σε χώρους όπως τα αποδυτήρια. Συνεπώς, μελλοντικά μπορεί να διερευνηθεί 

και να υιοθετηθεί η χρήση της μηχανικής μάθησης με στόχο να διευκολυνθεί το έργο 

των επιθεωρητών υγείας.  
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