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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Συστήματα Μηχανικής Μάθησης στην Υγεία»  

αναφέρεται στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, 

επιχειρήθηκε η δημιουργία τεσσάρων μοντέλων μηχανικής μάθησης αξιοποιώντας το Breast Cancer 

Wisconsin (Diagnostic) Dataset το οποίο αντλήθηκε από την πλατφόρμα Kaggle (www.kaggle.com). Τα 

μοντέλα αξιολογήθηκαν με τη χρήση πέντε αξιολογητών και έπειτα πραγματοποιήθηκε η μεταξύ τους 

σύγκριση. 

Η εργασία βασίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία και επιστημονικά περιοδικά. Για την κατασκευή 

των μοντέλων, αξιοποιήθηκαν γραμμικοί και δενδροειδείς αλγόριθμοι της επιβλεπόμενης μηχανικής 

μάθησης όπως η λογιστική παλινδρόμηση, οι μηχανές διανυσμάτων στήριξης, το τυχαίο δάσος 

ταξινόμησης και ο gradient boosting machine.  Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η συγκριτική αξιολόγηση των 

μοντέλων με τη χρήση πέντε αξιολογητών όπως, το ποσοστό αρτιότητας, το ποσοστό του αξιολογητή f1 

score, η καμπύλη χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη, το ποσοστό ακρίβειας και ευαισθησίας. Τα 

αποτελέσματα των μοντέλων φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όσον αφορά στα συγκεκριμένα 

μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας που 

σημειώθηκε ανέρχεται στο 97,35%. Όλοι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται υλοποιημένοι 

στη βιβλιοθήκη της Python, την Scikit-Learn.  

Αξιοποιώντας τη μηχανική μάθηση και χρησιμοποιώντας ακριβή και σωστά σύνολα δεδομένων 

ως δεδομένα εισόδου, είναι δυνατό να δημιουργηθούν μοντέλα που συμβάλλουν στη θεμελίωση της 

πρόγνωσης διάφορων τομέων της υγείας, όπως είναι η νευρολογία, η καρδιολογία και η καρκινολογία. 

Φυσικά, η μηχανική μάθηση δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς της υγείας που δεν 

αφορούν αποκλειστικά στην πρόβλεψη της ασθένειας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: καρκίνος του μαστού, μηχανική μάθηση, επιβλεπόμενη μάθηση, Python, λογιστική 

παλινδρόμηση, μηχανές διανυσμάτων στήριξης, gradient boosting machine, τυχαίο δάσος ταξινόμησης.  

http://www.kaggle.com/


 
 

ABSTRACT 

The present dissertation entitled “Machine Learning Systems in Health” refers to the application 

of artificial intelligence in the field of health. More specifically, the creation of four machine learning 

models using the Wisconsin Breast Cancer (Diagnostic) Dataset, drawn from the Kaggle platform 

(www.kaggle.com), is attempted. The models were evaluated using five estimators and then the 

comparison between them was made.  

The work was based on international literature and scientific journals. For the construction of the 

models, linear and tree-based algorithms of supervised machine learning such as logistic regression 

support vector machines, random forest classifier and gradient boosting machine were used. Then, the 

comparative evaluation of the models was carried out, using five evaluators such as, the accuracy score, 

the f1 score, the AUC score, the precision and recall scores. The results of the models seemed to be 

particularly encouraging, with regard to the specific models used for this thesis, as the highest success 

rate recorded was 97,35%. All the algorithms used are implemented in the Python library, Scikit-Learn.  

Utilizing machine learning and using accurate and correct datasets as input data, it is possible to 

create very powerful predictive models for various fields of health, such as neurology, cardiology and 

oncology. Of course, machine learning can be used in various other fields of health that are not exclusively 

concerned with disease prediction.  
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Πρόβλημα  

Αν και η μηχανική μάθηση είναι ένα πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών, διαφέρει από τις 

παραδοσιακές υπολογιστικές προσεγγίσεις. Στην παραδοσιακή επιστήμη των υπολογιστών, οι 

αλγόριθμοι είναι σύνολα ρητά προγραμματισμένων οδηγιών που χρησιμοποιούνται από τους 

υπολογιστές για τον υπολογισμό ή την επίλυση προβλημάτων. Οι αλγόριθμοι της μηχανικής μάθησης 

επιτρέπουν στους υπολογιστές να εκπαιδεύονται σε δεδομένα εισόδου και να χρησιμοποιούν στατιστική 

ανάλυση για να εξάγουν τιμές που εμπίπτουν σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Λόγω αυτού, η μηχανική 

μάθηση διευκολύνει τους υπολογιστές στη δημιουργία μοντέλων από δείγματα δεδομένων προκειμένου 

να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων με βάση τα εκάστοτε δεδομένα που εισάγονται 

στο μοντέλο. 

Όλοι οι χρήστες της τεχνολογίας επωφελούνται από τη μηχανική μάθηση. Η τεχνολογία οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων (optical character recognition – OCP) επί παραδείγματι, μετατρέπει εικόνες 

κειμένου σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία 

δεδομένων. Οι μηχανές συστάσεων, που τροφοδοτούνται από τη μηχανική μάθηση, προτείνουν ποιες 

ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές να παρακολουθήσει ο χρήστης, βάσει των μέχρι τότε προτιμήσεων του. 

Τα self-driving αυτοκίνητα, που βασίζονται, επίσης, στη μηχανική μάθηση, είναι ήδη διαθέσιμα στο ευρύ 

κοινό.  

Η μηχανική μάθηση είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας. Βρίσκει χρήση και 

συνεργάζεται με άλλους τομείς, όπως αυτός της υγείας. Τα ιατρικά δεδομένα τα οποία παράγονται 

καθημερινά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών.  

Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και του συνόλου των δεδομένων Breast Cancer 

Wisconsin (Diagnostic) Dataset, πραγματοποιήθηκε μελέτη σε διάφορα notebooks χρηστών της 

ιστοσελίδας Kaggle (www.kaggle.com).  Μελετήθηκαν λύσεις και προτάσεις χρηστών που επιχείρησαν 

να επιλύσουν το ίδιο πρόβλημα χρησιμοποιώντας εργαλεία οπτικοποίησης και ανάπτυξης μοντέλων 

μηχανικής μάθησης. Παρατηρήθηκαν διάφοροι αλγόριθμοι του τομέα της κατηγοριοποίησης και έγινε 

σύγκριση αποτελεσμάτων των χρηστών. Έπειτα, ξεκίνησε η δόμηση του κώδικα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας στην εν λόγω πλατφόρμα και σε προσωπικό υπολογιστή.  

Αρχικά, έγινε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων με σκοπό την περαιτέρω κατανόηση τους. 

Έπειτα, επιλέχθηκαν οι αλγόριθμοι πάνω στους οποίους βασίστηκαν τα μοντέλα πρόβλεψης και ξεκίνησε 

η υλοποίηση τους. Τέλος, έγινε σύγκριση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.  

 

1.2 Στόχος 

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους καρκίνου για τις γυναίκες της Αμερικής, υπαίτιος για 

μία κάθε τρεις διαγνώσεις καρκίνου, είναι ο καρκίνος του μαστού. Εάν δε χορηγηθεί θεραπεία, 

εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές του σώματος αυξάνοντας κατά πολύ την πιθανότητα για τον πρόωρο 

θάνατο του ασθενή. Πρόκειται για μια ασθένεια που προκαλείται από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση 

μεταξύ του γενετικού υλικού του κάθε ανθρώπου και του περιβάλλοντος του. 

http://www.kaggle.com/
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Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή και βελτιστοποίηση 

τεσσάρων μοντέλων μηχανικής μάθησης, αξιοποιώντας το Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Dataset, 

το οποίο ελήφθη από την πλατφόρμα Kaggle, και η επιλογή του βέλτιστου μοντέλου, εφαρμόζοντας τους 

αλγόριθμους των επιλεγμένων αξιολογητών στα αποτελέσματα τους. Για να πραγματοποιηθούν τα 

παραπάνω, επιχειρείται η εύρεση των καλύτερων παραμέτρων και ανεξάρτητων μεταβλητών. Όσον 

αφορά στην εύρεση των καλύτερων παραμέτρων, τίθεται ως στόχος η αυτοματοποιημένη επιλογή τους 

από ένα «πλέγμα» παραμέτρων για τον κάθε αλγόριθμο, ενώ για την εύρεση των καλύτερων 

ανεξάρτητων μεταβλητών η οπτικοποίηση τους και η χειροκίνητη επιλογή. 

 

1.3 Περιεχόμενα μελέτης 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση μέσα 

από την κλασική βιβλιογραφία. Αναφέρονται οι βασικές υπο-κατηγορίες, τεχνικές αξιολόγησης των 

μοντέλων και θεωρία αλγορίθμων της μηχανικής μάθησης.  

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τον καρκίνο στο μαστό. 

Αναφέρονται πληροφορίες για τα αρχικά στάδια της νόσου, έπειτα πως ορίζονται οι καλοήθεις και οι 

κακοήθεις όγκοι και τέλος τα είδη του καρκίνου του μαστού.  

Στο κεφάλαιο 4 αναφέρεται η μεθοδολογία της εργασίας. Αρχικά παρέχονται μερικές 

πληροφορίες για την προέλευση και το είδος του συνόλου των δεδομένων και έπειτα τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

Στο κεφάλαιο 5 πραγματοποιήθηκε, αρχικά, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, έπειτα έγινε 

η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών και η εφαρμογή των αλγορίθμων που επιλέχθηκαν. Αυτοί ήταν, 

η λογιστική παλινδρόμηση, οι μηχανές διανυσμάτων στήριξης, ο gradient boosting machine και το τυχαίο 

δάσος ταξινόμησης. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η σύγκριση αποτελεσμάτων.  

Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα συμπεράσματα.  
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2. Τεχνητή Νοημοσύνη 
 

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής και ορίζεται ως η 

ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή, ή ενός ρομπότ που ελέγχεται από υπολογιστή, να εκτελεί 

εργασίες που σχετίζονται, συνήθως, με ευφυή όντα. Ο όρος αυτός εφαρμόζεται συχνά σε έργα 

ανάπτυξης συστημάτων τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν πνευματικές 

διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, όπως η ικανότητα λογικής, επίλυσης προβλημάτων, 

ανακάλυψης νοήματος, γενίκευσης ή εκμάθησης έπειτα από μελέτη παρελθοντικών εμπειριών.  

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί με το πέρασμα των χρόνων, υπό διαφορετικό πρίσμα ο καθένας, με 

εστίαση σε συστήματα που σκέπτονται σαν τον άνθρωπο, συστήματα που σκέπτονται ορθολογικά, 

συστήματα που ενεργούν σαν τον άνθρωπο και συστήματα που ενεργούν ορθολογικά. Μερικοί από 

αυτούς: 

• «Η συναρπαστική νέα προσπάθεια για να κάνουμε τους υπολογιστές να σκέπτονται» 

(Haugeland, 1985) 

• «Η μελέτη των νοητικών ικανοτήτων με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων» (Charniak και 

MacDermott, 1985) 

• «Η τέχνη της δημιουργίας μηχανών που πραγματοποιούν λειτουργίες οι οποίες απαιτούν 

νοημοσύνη όταν πραγματοποιούνται από ανθρώπους» (Kurzweil, 1991) 

• «Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η μελέτη της σχεδίασης ευφυών πρακτόρων» (Poole, 1998) 

• «Επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας νοημόνων μηχανών» (John McCarthy n.d.) 

 

 

Εικόνα 1. Κλάδοι Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Fields, 2020). 
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Από το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, απορρέουν 6 μεγάλοι υπό κλάδοι οι οποίοι αποτελούν 

ξεχωριστά επιστημονικά πεδία: 

• Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), είναι η τεχνική που δίνει στους υπολογιστές τη 

δυνατότητα να μάθουν χωρίς να προγραμματίζονται  

• Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks), ορίζεται ως ένα σύνολο αλγορίθμων που χρησιμοποιείται 

για να βρει συσχετισμούς μεταξύ ομάδων δεδομένων μέσω της διαδικασίας που μιμείται τη 

διαδικασία λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου  

• Ρομποτική (Robotics), κατά την οποία ορίζεται ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η λειτουργία και η 

χρήση ενός ρομπότ 

• Συστήματα Εμπειρογνωμόνων (Expert Systems), αναφέρονται σε συστήματα υπολογιστή ικανά 

να μιμηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός ανθρώπινου εμπειρογνώμονα 

• Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic), είναι η τεχνική κατά την οποία αντιπροσωπεύονται και 

τροποποιούνται αβέβαιες πληροφορίες, μετρώντας το βαθμό στον οποίο η υπόθεση είναι σωστή  

 

 

2.1 Μηχανική Μάθηση  

Μηχανική μάθηση είναι υπό πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών, που αναπτύχθηκε από τη 

μελέτη της αναγνώρισης προτύπων και της  υπολογιστικής θεωρίας μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. 

Το 1959, ο Άρθουρ Σάμουελ ορίζει τη μηχανική μάθηση ως "Πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές 

την ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί". Η μηχανική μάθηση διερευνά τη 

μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν 

προβλέψεις σχετικά με αυτά. Τέτοιοι  αλγόριθμοι λειτουργούν κατασκευάζοντας μοντέλα από 

πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασιζόμενες στα δεδομένα ή να εξάγουν 

αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα. Ένας ακόμα ορισμός, αυτήν τη φορά από τον Tom M. 

Mitchell το 1997, ορίζει τη μηχανική μάθηση ως «ένα πρόγραμμα υπολογιστών λέγεται ότι μαθαίνει από 

Εικόνα 2. Τεχνητής Νοημοσύνης (analyticSteps, 2021). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%81_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
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την εμπειρία Ε, σε σχέση με κάποια τάξη εργασιών Τ και μέτρηση απόδοσης Ρ (Performance Measure) 

εάν η απόδοσή του σε εργασίες στο Τ, όπως μετριέται από το Ρ, βελτιώνεται με την εμπειρία Ε.» 

Με άλλα λόγια, η μηχανική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια συλλογή από μεθόδους που 

μπορούν αυτόματα να αναγνωρίσουν διάφορα μοτίβα στα δεδομένα και στη συνέχεια με βάση αυτά τα 

μοτίβα να προβλέψουν μελλοντικά αποτελέσματα ή να πάρουν αποφάσεις κάτω από συγκεκριμένες 

καταστάσεις. Όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν χρησιμοποιώντας διάφορους 

αλγορίθμους που επιτρέπουν στις μηχανές να καταλαβαίνουν διάφορες καταστάσεις και βασισμένες σε 

αυτές να παίρνονται οι αποφάσεις. 

Ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, εφαρμόζεται και η καλύτερη δυνατή 

κατηγορία μάθησης. Η Μηχανική Μάθηση χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο 

ανάδρασης. Οι κατηγορίες αυτές είναι η επιβλεπόμενη μάθηση (supervised machine learning), η μη-

επιβλεπόμενη μάθηση (unsupervised machine learning) και η ενισχυτική μάθηση (reinforcement 

learning).  

 

2.1.1 Επιβλεπόμενη Μάθηση  

Η επιβλεπόμενη Μηχανική Μάθηση είναι μια απο τις πιο συνήθεις και πιο επιτυχημένες 

μεθόδους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

δίνοντας τον εκάστοτε αλγόριθμο ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Ορίζεται ως 

επιβλεπόμενη μηχανική μάθηση επειδή το μοντέλο μας χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να 

εκπαιδεύσει τον εαυτό του, βάσει των δεδομένων που έχουμε δώσει ως είσοδο, δημιουργώντας έτσι ένα 

νέο μοντέλο στο οποίο έπειτα εφαρμόζεται το νέο σύνολο δεδομένων για να πραγματοποιήσει την 

πρόβλεψη. Υπάρχουν δύο τύποι προβλημάτων που προσπαθεί να λύσει η επιβλεπόμενη μηχανική 

μάθηση, το πρόβλημα της Κατηγοριοποίησης και το πρόβλημα της Παλινδρόμησης.  

Για την πραγματοποίηση της επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 

αλγόριθμοι από τους οποίους πιο συχνά χρησιμοποιούνται: 

• Η Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression) 

• H Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression) 

• Τα Δέντρα Απόφασης (Decision Tree) 

• Οι Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης (Support Vector Machine - SVMs) 

• O αλγόριθμος Naive Bayes 

• Ο k Πλησιέστεροι Γείτονες (k Nearest Neighbors - kNN) 

• Τα Τυχαία Δάση (Random Forests).  
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H παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τη λειτουργία της επιβλεπόμενης μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει το σύνολο εκπαίδευσης (Training Data set) μαζί με την ετικέτα κατηγοριοποίησης, που εδώ 

αναφέρεται ως “Desired Output”, και ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση. Αφού 

ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, τα νέα δεδομένα εφαρμόζονται στο μοντέλο πρόβλεψης, για το παράδειγμα 

της εικόνας: “Processing”, το οποίο βασίζεται στον προηγούμενο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης και 

παράγεται το αποτέλεσμα πρόβλεψης, “Output”. 

 

2.1.1.1. Κατηγοριοποίηση  

Η κατηγοριοποίηση είναι ένα από τα πιο μελετημένα και ανεπτυγμνένα σε βάθος μοντέλα, 

πιθανώς αυτό με τη μεγαλύτερη πρακτική σημασία. Κύριος στόχος είναι να αποφασισθεί και να δοθεί, 

μέσα απο ένα πλήθος τιμών, μία τιμή σε μία κατηγοριοποιήσιμη ετικέτα. Παραδείγματα αποτελούν η 

ανίχνευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποτελούν απάτη, αν ο πελάτης θα εγκαταλείψει τις υπηρεσίες 

μας και άλλα. 

Χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος κατηγοριοποίησης για την ακριβή εκχώρηση δεδομένων 

δοκιμής σε συγκεκριμένες κατηγορίες.  

Αρχικά δημιουργείται, απο τα δεδομένα που έχουν εκχωρηθεί, ένα σύνολο εκπαίδευσης που 

αποτελείται απο εγγραφές των οποίων οι ετικέτες κατηγορίας είναι γνωστές. Από ένα σύνολο κανόνων 

και το σύνολο εκπαίδευσης κατασκευάζεται ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης το οποίο με τη σειρά του 

εφαρμόζεται σε ένα δεύτερο σύνολο εγγραφών με άγνωστες ετικέτες κατηγορίας. Συνεπώς, η 

κατηγοριοποίηση μπορεί να περιγραφθεί ως μία διαδικασία με δύο στάδια, την εκπαίδευση/εκμάθηση 

και την κατηγοριοποίηση.  

Εικόνα 3. Λειτουργία επιβλεπόμενης μάθησης (Analytics Vidhya, 2020). 
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Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης είναι η λογιστική παλινδρόμηση, ο αλγόριθμος Naive Bayes, ο k 

πλησιέστεροι γείτονες, οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, τα δένδρα απόφασης και τα νευρωνικά 

δίκτυα. 

 

Στο παράδειγμα της Εικόνας 4, η κατηγοριοποίηση είναι δυαδική (Class A και Class B) και το 

σύνολο των δεδομένων αποτελείται από είκοσι πέντε δείγματα. H διαγώνια γραμμή είναι ο διαχωρισμός 

που γίνεται μεταξύ των δειγμάτων στην κατηγοριοποίηση. Παρατηρούμε ότι τα δώδεκα ανήκουν στην 

κατηγορία Α και τα υπόλοιπα δεκατρία στην κατηγορία Β.  

 

2.1.1.2. Παλινδρόμηση  

Δεύτερος τύπος της επιβλεπόμενης μάθησης είναι η μέθοδος της παλινδρόμησης (Regression). 

Χρησιμοποιείται για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ εξαρτημένων και μη εξαρτημένων μεταβλητών. 

Στόχος είναι να προβλεφθεί ένας συνεχής αριθμός ο οποίος μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός 

σε ένα δεδομένο εύρος, αφού αρχικά έχει δοθεί ένας αριθμός από τον παράγοντα της μεταβλητής. 

Παραδείγματα αποτελούν η πρόβλεψη του ετήσιου εισοδήματος ενός ατόμου βάσει της εκπαίδευσής 

του, της ηλικίας του και τον τόπο διαμονής του, η πρόβλεψη μιας καλλιέργειας καλαμποκιού με 

δεδομένα χαρακτηριστικά όπως τα αποτελέσματα απο παλιά έτη, τον καιρό, τον αριθμό των 

εργαζομένων και άλλα.  

Αλγόριθμοι που εφαρμόζονται στην παλινδρόμηση είναι η γραμμική παλινδρόμηση, τα 

νευρωνικά δίκτυα, τα τυχαία δάση και τα δέντρα απόφασης. 

Εικόνα 4. Αναπαράσταση Κατηγοριοποίησης (javaTpoint, n.d.). 
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Εικόνα 5.  Αναπαράσταση Ευθείας παλινδρόμησης (Martin Tin, DataDrivenInvestor, 2020). 

Η εικόνα 5 απεικονίζει μια ευθεία γραμμικής παλινδρόμησης, όπου γνωρίζοντας τις τιμές Χ και Υ 

αντίστοιχα, εφαρμόζεται η ευθεία γραμμή με σκοπό τη μείωση της απόστασης. 

 

2.1.2. Μη επιβλεπόμενη μάθηση  

Δεύτερος τύπος μηχανικής μάθησης είναι η μη επιβλεπόμενη μάθηση. Σε αντίθεση με την 

επιβλεπόμενη μάθηση, στην οποία ορίζουμε εμείς τις πιθανές τιμές που μπορεί να πάρει η κατηγορία 

ετικέτας, μόνο τα δεδομένα εισόδου είναι γνωστά. Στη μη επιβλεπόμενη μάθηση ο αλγόριθμος δέχεται 

απλά τα δεδομένα και ζητείται η εξαγωγή γνώσης από τα δεδομένα αυτά. Παρόλο που υπάρχουν πολλές 

επιτυχημένες εφαρμογές αυτής της μεθόδου, είναι συνήθως δυσκολότερο να κατανοηθεί, να ερμηνευτεί 

και να αξιολογηθεί. Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες για τη μη επιβλεπόμενη μάθηση οι οποίες 

ονομάζονται μετασχηματισμός δεδομένων και συσταδοποίηση.  

Για την πραγματοποίηση της μη επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 

αλγόριθμοι από τους οποίους πιο συχνά χρησιμοποιούνται: 

• Ο Ομαδοποιητής K-Means 

• Η Γραμμική Διαχωριστική Ανάλυση (Linear Discriminant Analysis – LDA) 

• H Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Components Analysis – PCA) 

• H Ιεραρχική Ομαδοποίηση (Hierarchal Clustering) 

• Η Ανίχνευση Ανωμαλιών (Anomaly Detection)  

• Η Κανονικοποίηση (Normalization) 

• Η Τυποποίηση (Standardization)  
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Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τη λειτουργία της μη επιβλεπόμενης μάθησης. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν τα δεδομένα που δίνουμε ως είσοδο και οι τρεις φάσεις της μη επιβλεπόμενης 

μάθησης. Κατά την πρώτη φάση, στην εικόνα αναφέρεται ως "Interpretation", το σύστημά μας αναλύει 

απο μόνο του τα δεδομένα και δημιουργεί το μοντέλο κατά το οποίο θα 

διαχωριστούν/κατηγοριοποιηθούν τα δεδομένα, "Algorithm". Στην τρίτη φάση το μοντέλο θα 

εφαρμοστεί στα δεδομένα και θα λάβουμε το αποτέλεσμα κατηγοριοποίησης, "Output". 

 

2.1.2.1. Μετασχηματισμός  

Για το μη επιβλεπόμενο μετασχηματισμό των δεδομένων, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι με 

σκοπό τη δημιουργία ενός νέου συνόλου δεδομένων προς παρουσίαση, το οποίο θα είναι ευκολότερο 

να κατανοηθεί απο τον άνθρωπο ή τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης και να συγκριθεί με το παλιό 

σύνολο. H πιο συνήθης εφαρμογή αλγορίθμων μετασχηματισμού είναι η μείωση των διαστάσεων 

(Dimensionality Reduction) σε δύο, για σκοπούς οπτικοποίησης. Αυτό οφείλεται στο ότι τα αρχικά 

δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε έχουν αρκετές διαστάσεις, πράγμα το οποίο 

μπορεί να παρουσιάσει πρόκληση όταν υπάρχει περιορισμένος χώρος αποθήκευσης και υπολογιστικής 

απόδοσης των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Η χρήση της μείωσης διαστάσεων γίνεται κυρίως κατά 

τη διαδικασία της προ-επεξεργασίας όπου αφαιρείται ο θόρυβος από τα δεδομένα, καθώς και η 

συμπίεση των δεδομένων σε ένα μικρότερο διάστημα τιμών, διατηρώντας όμως την περισσότερη 

σχετική πληροφορία.  

Αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για μείωση διαστάσεων είναι η ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών, η γραμμική διαχωριστική ανάλυση, η κανονικοποίηση και η τυποποίηση. 

 

Εικόνα 6. Λειτουργία μη επιβλεπόμενης μάθησης (pinterest, 2021). 
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2.1.2.1. Συσταδοποίηση  

Ο δεύτερος τύπος μη επιβλεπόμενης μάθησης είναι η συσταδοποίηση (Clustering). Κατά τη 

μέθοδο αυτή, τα δεδομένα ομαδοποιούνται βάσει των ομοιοτήτων και τον διαφορών των 

χαρακτηριστικών τους, χωρίς να υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση των χαρακτηριστικών των μελών 

της ομάδας τους. Κάθε υποομάδα που θα δημιουργείται, ορίζεται απο μια ομάδα αντικειμένων που 

έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά είναι παράλληλα περισσότερο ανόμοια με τα αντικείμενα απο 

τις άλλες υποομάδες. Ανάλογα με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των συστάδων, 

οι αλγόριθμοι κατηγοριοποιούνται σε έξι είδη:  

• Διαιρετική συσταδοποίηση (Partitional Clustering) 

• Ιεραρχική συσταδοποίηση (Hierarchical Clustering) 

• Συσταδοποίηση βασισμένη στην πυκνότητα (Density-based Clustering)  

• Συσταδοποίηση βασισμένη σε πλέγμα (Grid-based Clustering) 

• Συσταδοποίηση υπο-χώρων (Subspace Clustering) 

• Ασαφής συσταδοποίηση (Fuzzy Clustering) 

Σε αντίθεση με την κατηγοριοποίηση, η συσταδοποίηση δεν βασίζεται σε προκαθορισμένες 

κατηγορίες. Παραδείγματα τέτοιων αλγόριθμων είναι: 

• O SVD 

• O K-Means 

• Ο Fuzzy C-Means 

• Ο PAM 

• Ο BIRCH  

• Ο DBSCAN. 

  

 

Εικόνα 7. Αναπαράσταση συσταδοποίησης (Google, 2020). 



11 
 

Η εικόνα 7 παρουσιάζει την εφαρμογή της συσταδοποίησης σε ένα σύνολο δεδομένων. 

Οργανώνει τα δεδομένα αυτά σε τρείς υπό ομάδες με κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ τους τις τιμές των Χ 

και Υ. 

 

2.1.3 Ενισχυτική μάθηση  

Το τρίτο, και λιγότερο διαδεδομένο συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο, είδος μηχανικής 

μάθησης είναι η ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning). Στην ενισχυτική μάθηση το σύστημα 

εκπαιδεύεται να αλληλοεπιδρά σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, βασιζόμενο στη μέθοδο της δοκιμής και 

σφάλματος, ώστε να ανακαλυφθεί ποιο είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζεται, 

δηλαδή, το ερώτημα πώς ένας αυτόνομος πράκτορας που αισθάνεται και ενεργεί στο περιβάλλον του 

μπορεί να μάθει να επιλέγει βέλτιστες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Βρίσκει εφαρμογή σε 

προβλήματα του τομέα της χημείας, όπου μπορεί να εφαρμοστεί για τη βελτιστοποίηση των χημικών 

αντιδράσεων, στον τομέα της ρομποτικής, όπου μπορεί να εφαρμοστεί για να εκπαιδευτεί το αντικείμενο 

στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος λειτουργίας του, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα AlphaGo και AlphaGo Zero της Google και άλλα. Για την επίτευξη 

των παραπάνω, χρησιμοποιούνται τα μοντέλα Q-learning, Deep Q-learning, οι χρονικές διαφορές 

(Temporal Difference) και Monte Carlo Tree Search (MCTS). 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Διαδικασία ενισχυτικής μάθησης (pinterest, 2020). 
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Η εικόνα 8 παρουσιάζει τη διαδικασία ενισχυτικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, ο πράκτορας 

(Agent) βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο περιγράφεται από διάφορες πιθανές καταστάσεις 

(States), όπου κάθε φορά που εκτελεί μια ενέργεια σε αυτήν την κατάσταση, λαμβάνει την ανταμοιβή 

του (Reward). Το καλύτερο παράδειγμα για την ενισχυτική μάθηση είναι τα παιχνίδια, όπως το σκάκι, 

όπου ο πράκτορας αποφασίζει για διάφορες κινήσεις, οι οποίες θα του επιφέρουν την ανταμοιβή αν 

κερδίσει ή αν χάσει.  

 

Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί είναι ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας των ειδών μηχανικής μάθησης. 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ – ΜΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΜΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

• Τα δεδομένα εισόδου 
επισημαίνονται 

• Χρησιμοποιεί σύνολο 
εκπαίδευσης 

• Χρησιμοποιείται για 
πρόβλεψη 

• Κατηγοριοποίηση και 
παλινδρόμηση 

• Τα δεδομένα εισόδου 
δεν επισημαίνονται 

• Χρησιμοποιεί μόνο το 
σύνολο δεδομένων 

• Χρησιμοποιείται για 
ανάλυση 

• Συσταδοποίηση και 
μετασχηματισμός 
δεδομένων 

• Παίρνει αποφάσεις με 
βάση την πείρα που 
έχει αποκτήσει 

• Δύσκολες αποφάσεις 
για περίπλοκα 
προβλήματα 

• Συστήματα ανταμοιβής 
 

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας επιβλεπόμενης, μη επιβλεπόμενης και ενισχυτικής μάθησης. 

 

2.1.4 Μέθοδοι αξιολόγησης μοντέλου 

Στη μηχανική μάθηση, τα μοντέλα είναι τόσο χρήσιμα όσο η ποιότητα των προβλέψεων τους. Ως 

εκ τούτου, ουσιαστικά ο στόχος δεν είναι απλώς να δημιουργηθεί το μοντέλο, αλλά η δημιουργία ενός 

μοντέλου με προοπτική υψηλής προγνωστικής ακρίβειας. Παρακάτω θα εξετάσουμε μεθόδους για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των μοντέλων που δημιουργούνται απο τους αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης. Αξιολογούνται με διάφορες μετρικές και στο τέλος γίνεται η επιλογή του καλύτερου-

αποδοτικότερου αλγορίθμου ανάλογα με το δείγμα των δεδομένων. 

Για την αξιολόγηση των μοντέλων, ενδείκνυται να έχουμε χωρίσει το σύνολο των δεδομένων μας 

σε δύο. Το πρώτο σύνολο, που κατά κανόνα είναι μεγαλύτερο του δεύτερου, χρησιμοποιείται για να γίνει 

η κατασκευή και εκπαίδευση του μοντέλου ενώ το δεύτερο για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 

του. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα του μοντέλου να θυμάται ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης του, 

επομένως θα κατηγοριοποιεί πάντα σωστά οποιοδήποτε δεδομένο ανήκει σε αυτό. 
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2.1.4.1 Αρτιότητα  

Ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος αξιολογητής είναι ο αξιολογητής Αρτιότητας (Accuracy). Ωστόσο, 

δεν αποτελεί σαφή ένδειξη της απόδοσης του μοντέλου, ειδικά για μοντέλα κατηγοριοποίησης στον 

τομέα της υγείας, καθώς τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι παραπλανητικά. 

Ο γενικός τύπος για τον αξιολογητή αρτιότητας είναι:  

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜎𝜔𝜎𝜏ώ𝜈 𝜋𝜌𝜊𝛽𝜆έ𝜓휀𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝜌𝜊𝛽𝜆έ𝜓휀𝜔𝜈
 

 

Για αξιολόγηση μοντέλων σε προβλήματα κατηγοριοποίησης, ο τύπος ορίζεται ως: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Όπου: 

• TP = Αληθώς Θετικά (True Positives). Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων που 

ανήκουν στη θετική τάξη και έχουν προβλεφθεί σωστά. 

 

• TN = Αληθώς Αρνητικά (True Negatives). Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων 

που ανήκουν στην αρνητική τάξη και έχουν προβλεφθεί σωστά. 

 

 

• FP = Ψευδώς Θετικά (False Positives). Είναι επίσης γνωστό και ως «Λάθος Τύπου 1» (Type 1 

Error). Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων που έχουν προβλεφθεί να ανήκουν 

στη θετική τάξη όμως ανήκουν στην αρνητική τάξη.  

 

• FN = Ψευδώς Αρνητικά (False Negatives). Είναι επίσης γνωστό και ως «Λάθος Τύπου 2» (Type 2 

Error). Αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων που έχουν προβλεφθεί να ανήκουν 

στην αρνητική τάξη όμως ανήκουν στην θετική τάξη.  

  

Ας υποτεθεί ότι σε 100 περιπτώσεις όγκων που κατηγοριοποιούνται είτε ως «καλοήθεις» ή ως 

«κακοήθεις», η τιμή πρόβλεψης και η πραγματική τιμή των οποίων αναγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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 Πρόβλεψη 
Π

ρ
α

γμ
α

τι
κό

τη
τα

 

Αληθώς Θετικά (ΤP): 

• Πραγματικότητα: Κακοήθης 

• Πρόβλεψη μοντέλου ΜΜ: Κακοήθης 

• Αριθμός TP αποτελεσμάτων: 1 

Ψευδώς Θετικά (FP): 

• Πραγματικότητα: Καλοήθης 

• Πρόβλεψη μοντέλου ΜΜ: Κακοήθης 

• Αριθμός FP αποτελεσμάτων: 1 

Ψευδώς Αρνητικά (FN): 

• Πραγματικότητα: Κακοήθης 

• Πρόβλεψη μοντέλου ΜΜ: Καλοήθης 

• Αριθμός FN αποτελεσμάτων: 8 

Αληθώς Αρνητικά (TN): 

• Πραγματικότητα: Καλοήθης 

• Πρόβλεψη μοντέλου ΜΜ: Καλοήθης 

• Αριθμός TN αποτελεσμάτων: 90  
 

       Πίνακας 2. Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix). 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο Αρτιότητας για προβλήματα κατηγοριοποίησης: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
=

1 + 90

1 + 90 + 1 + 8
= 0.91 

Προκύπτει αρτιότητα της τάξης του 91%. Με μια πρώτη ματιά, παρατηρείται ότι ο 

κατηγοριοποιητής μας πραγματοποιεί προβλέψεις με ικανοποιητική αρτιότητα, όμως θα αποδειχθεί 

παρακάτω ότι κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στην πραγματικότητα.  

 τις 100 περιπτώσεις, οι 91 είναι καλοήθους όγκου (90 αληθώς αρνητικές + 1 ψευδώς θετική) και 

οι 9 είναι κακοήθους όγκου (1 αληθώς θετική + 8 ψευδώς αρνητικές).  

Από τους 91 καλοήθεις όγκους προβλέφθηκαν οι 90, το οποίο είναι ένα καλό αποτέλεσμα. 

Ωστόσο, από τους 9 κακοήθεις όγκους προβλέφθηκε σωστά μόνο ο 1 -ένα αποτέλεσμα πολύ κακό, καθώς 

8 από τις 9 κακοήθειες δεν διαγιγνώσκονται. 

Παρόλο που το ποσοστό αρτιότητας στο 91% εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλό, ένα άλλο μοντέλο 

που απλώς θα προβλέπει πάντα ο όγκος να είναι καλοήθης, θα πετυχαίνει την ίδια ακριβώς ακρίβεια 

(91/100 σωστές προβλέψεις).  

Όταν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του αριθμού των θετικών και αρνητικών ετικετών, ο 

αξιολογητής αρτιότητας δεν είναι ικανός από μόνος του να δώσει τη συνολική εικόνα του μοντέλου μας. 

Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε δύο καλύτερες μετρήσεις για την αξιολόγηση προβλημάτων 

κατηγοριοποίησης των οποίων οι ετικέτες κατηγορίας δε βρίσκονται σε ισορροπία, την ακρίβεια 

(Precision) και την ευαισθησία (Recall). 

 

2.1.4.2 Ακρίβεια και Ευαισθησία  

Για να αξιολογηθεί αποτελεσματικά ένα μοντέλο, θα πρέπει να εξεταστούν και οι δύο αυτοί 

αξιολογητές. Τα δύο αυτά ποσοστά είναι αντιστρόφως ανάλογα, όταν δηλαδή βελτιώνεται η ακρίβεια, 

μειώνεται το ποσοστό της ευαισθησίας και το αντίστροφο. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αξιολογητές που 

βασίζονται στην ακρίβεια και στην ευαισθησία του μοντέλου. Σε επόμενη ενότητα θα αναλύσουμε τον 

αξιολογητή F1 score.  
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2.1.4.2.1 Ακρίβεια 

Η ακρίβεια (Precision) αναφέρεται στο ποσοστό όλων των παρατηρήσεων που έχουν προβλεφθεί 

ότι ανήκουν στη θετική τάξη και είναι πραγματικά θετικές. Με τη χρήση της ακρίβειας, δίνεται απάντηση 

στο ερώτημα: ποιο ποσοστό θετικών ταυτοποιήσεων ήταν πραγματικά σωστό;  

Ορίζεται ως:  

𝛢𝜅𝜌ί𝛽휀𝜄𝛼 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

Ας υπολογίσουμε την ακρίβεια για το παράδειγμα από προηγούμενη ενότητα: 

Είχαμε,  

Αληθώς Θετικά (TP): 1 Ψευδώς Θετικά (FP): 1 

Ψευδώς Αρνητικά (FN): 8 Αληθώς Αρνητικά (TN): 90 

Πίνακας 3. Πίνακας σύγχυσης παραδείγματος  

 

 

Άρα η ακρίβεια ανέρχεται στο:  

 𝛢𝜅𝜌ί𝛽휀𝜄𝛼 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
=

1

1 + 1
= 0,5 

Που σημαίνει ότι όταν προβλέπεται ένας όγκος ως κακοήθης, υπάρχει πιθανότητα 50% η 

πρόβλεψη να είναι σωστή.  

 

2.1.4.2.2 Ευαισθησία  

Η ευαισθησία (Sensitivity), ή αλλιώς «Ανάκληση» (Recall), ή αλλιώς «Πραγματικός Θετικός 

Ρυθμός» (True Positive Rate), αναφέρεται στο ποσοστό των παρατηρήσεων που προβλέπεται πως ανήκει 

στη θετική τάξη και πραγματικά ανήκει σε αυτήν. Με τη χρήση της ευαισθησίας, δίνεται απάντηση στο 

ερώτημα: ποιο ποσοστό των πραγματικών θετικών ταυτοποιήθηκε σωστά;  

Ορίζεται ως:  

𝛦𝜐𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜎ί𝛼 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

Ας υπολογίσουμε και την ευαισθησία για το παράδειγμα προηγούμενης ενότητας: 
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𝛦𝜐𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜎ί𝛼 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
=

1

1 + 8
= 0.11 

 

Η ευαισθησία ανέρχεται στο 11% που σημαίνει ότι το μοντέλο προβλέπει σωστά το 11% όλων 

των κακοήθων όγκων.  

 

2.1.4.3 Αξιολογητής F1-score  

Στη στατιστική ανάλυση ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης, με τη χρήση του αξιολογητή F-score, 

ή F-measure, μετράται η ορθότητα του μοντέλου. Υπολογίζεται αξιοποιώντας την ακρίβεια και την 

ευαισθησία του μοντέλου, είναι ο αρμονικός μέσος των δύο αυτών. Η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί 

να δοθεί είναι το 1, όπου υποδηλώνεται η τέλεια ακρίβεια και ευαισθησία, ενώ η ελάχιστη δυνατή τιμή 

είναι το 0, όπου υποδηλώνεται πως είτε η ακρίβεια ή η ευαισθησία ισούται με το 0. 

Ορίζεται ως: 

𝐹1 = 2 ∗
1

1
𝛼𝜅𝜌ί𝛽휀𝜄𝛼

+
1

휀𝜐𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜎ί𝛼

 

Ας υπολογίσουμε τον F1-score για το προηγούμενο παράδειγμά μας: 

𝐹1 = 2 ∗
1

1
0.5

+
1

0.11

= 0.18 

 

Παρατηρείται λοιπόν, πως παρόλο που η αρχική αξιολόγηση του μοντέλου ανερχόταν στο 91%, 

η πραγματική του ορθότητα είναι της τάξεως του 18%.  

 

2.1.4.4 Καμπύλη Χαρακτηριστικών Λειτουργίας Δέκτη  

Με τη χρήση της καμπύλης χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη (Receiver Operating 

Characteristic - ROC) λαμβάνονται υπόψιν όλα τα πιθανά κατώτατα όρια του κατηγοριοποιητή, όμως αντί 

να δοθεί ως αποτέλεσμα η ακρίβεια και η ευαισθησία, δίνεται το ψευδώς θετικό ποσοστό (False Positive 

Rate - FRP) έναντι του πραγματικού θετικού ρυθμού (True Positive Rate - TPR). Σημειώνεται, και πάλι, 

πως ο πραγματικός θετικός ρυθμός είναι μια άλλη ονομασία για την ευαισθησία, ενώ το ψευδώς θετικό 

ποσοστό είναι το κλάσμα των ψευδώς θετικών προς το σύνολο των αρνητικών παρατηρήσεων, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

𝛹휀𝜐𝛿ώ𝜍 𝛩휀𝜏𝜄𝜅ό 𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό =
𝛹휀𝜐𝛿ώ𝜍 𝛩휀𝜏𝜄𝜅ά

𝛹휀𝜐𝛿ώ𝜍 𝛩휀𝜏𝜄𝜅ά + 𝛢𝜆𝜂𝜃ώ𝜍 𝛢𝜌𝜈𝜂𝜏𝜄𝜅𝛼
=

𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 

 



17 
 

Για την καμπύλη χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη, η ιδανική μορφή είναι προς τα επάνω 

αριστερά. Επιδιώκεται ένας κατηγοριοποιητής με τον οποίο επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία και 

παράλληλα διατηρείται χαμηλό ψευδώς θετικό ποσοστό.  

 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα της εικόνας 9, για το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί, το κατώτατο όριο 

που υπάρχει ως προεπιλογή (threshold zero) δεν είναι το βέλτιστο. Από το γράφημα απορρέει πως είναι 

δυνατό να επιτευχθεί ευαισθησία της τάξεως 0.9, αυξάνοντας το ψευδώς θετικό ποσοστό μόνο κατά το 

ελάχιστο.  

Η περιοχή κάτω από την καμπύλη (Area Under the Curve – AUC) μπορεί να υπολογιστεί και να 

χρησιμοποιηθεί για να την επιλογή του βέλτιστου αλγορίθμου κατηγοριοποίησης. Όσο μεγαλύτερη η 

περιοχή κάτω από την καμπύλη, τόσο προτιμότερος θα είναι ο αντίστοιχος κατηγοριοποιητής.  

 

2.2 Θεωρία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

Ένας αλγόριθμός είναι μια σειρά εντολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να λυθεί ένα 

πρόβλημα. Στη μηχανική μάθηση, είναι ένα σύστημα αυτοματοποιημένων αλγορίθμων επεξεργασίας 

δεδομένων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων βελτιώνοντας την απόδοση με βάση το αποτέλεσμα.  

 

Εικόνα 9. Καμπύλη Χαρακτηριστικών Λειτουργίας Δέκτη (Machine Learning with Python, 2017) 
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2.2.1 Λογιστική Παλινδρόμηση 

Πρόκειται για μια γενικευμένη μορφή της γραμμικής παλινδρόμησης της οποίας η μεταβλητή 

απόκρισης είναι διακριτή. Πιο συγκεκριμένα, η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται για να 

προβλεφθεί αν κάτι είναι αληθές ή ψευδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξαρτημένη μεταβλητή της 

λογιστικής παλινδρόμησης είναι δυαδική, χρησιμοποιείται δηλαδή για προβλήματα κατηγοριοποίησης 

δύο κατηγοριών.  

Ορίζεται ως: 

𝑌𝑖 = 𝐸(𝑌𝑖) + 𝜖𝑖 

Όπου, 𝑌𝑖: ανεξάρτητη τ.μ. Bernoulli και  

𝛦(𝑌𝑖) = 𝜋(𝜒) =  
휀(𝛽0+𝛽1𝜒)

휀(𝛽0+𝛽1𝜒) + 1
=

1

휀−(𝛽0+𝛽1𝜒) + 1
 

 

Παρακάτω μια γραφική αναπαράσταση της λογιστικής παλινδρόμησης: 

 

 

2.2.2 Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης  

Οι μηχανές διανυσμάτων στήριξης (Support Vector Machine - SVMs) χρησιμοποιούνται τόσο για 

προβλήματα παλινδρόμησης όσο και για προβλήματα κατηγοριοποίησης, βρίσκοντας μεγαλύτερη 

ζήτηση στα δεύτερα.  

Σκοπός τους είναι η εκμάθηση της σημαντικότητας της κάθε μονάδας απο το σύνολο των 

δεδομένων εκπαίδευσης για την εύρεση του βέλτιστου ορίου μεταξύ των τάξεων. Συνήθως, μόνο ένα 

υποσύνολο του συνόλου εκπαίδευσης είναι σημαντικό για τον καθορισμό του σημείου απόφασης: αυτό 

το οποίο βρίσκεται μεταξύ των τάξεων και οι μονάδες αυτού ονομάζονται διανύσματα στήριξης. Για να 

Εικόνα 10. Σιγμοειδής συνάρτηση λογιστικής παλινδρόμησης (Wikipedia, 2021) 
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γίνει πρόβλεψη και κατηγοριοποίηση μίας καινούριας μονάδας, μετράται η απόσταση από το κάθε 

διάνυσμα στήριξης.  

Η απόσταση μεταξύ των μονάδων υπολογίζεται με τη χρήση του πυρήνα Γκάους: 

 

𝑘𝑟𝑏𝑓 = (𝑥1, 𝑥2) = exp(−𝛾|𝑥1 − 𝑥2|) 

 

Όπου 𝑥1 και 𝑥2 ορίζονται οι μονάδες, |𝑥1 − 𝑥2| η Ευκλείδεια απόσταση και γ η παράμετρος 

που ελέγχει το πλάτος του Γκαουσιανού πυρήνα. 

 

 

 

 

Στις παραπάνω εικόνες επιτυγχάνεται να γίνει η αναπαράσταση των πιθανών λύσεων του 

προβλήματος (αριστερή εικόνα) και ο λόγος και η επιλογή της βέλτιστης ευθείας (δεξιά εικόνα. Ως 

«hyperplanes» αναφέρονται οι πιθανές ευθείες και ως «optimal» η βέλτιστη). 

Με τη χρήση των μηχανών διανυσμάτων στήριξης επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση με συγκριτικά 

χαμηλότερη απαραίτητη υπολογιστική ισχύ σε σχέση με άλλους αλγορίθμους (παράδειγμα ο αλγόριθμος 

της λογιστικής παλινδρόμησης). 

 

Εικόνα 12. Πιθανές ευθείες 

κατηγοριοποίησης 

(towardsdatascience, 2018) 

Εικόνα 12. Βέλτιστη ευθεία 

κατηγοριοποίησης 

(towardsdatascience, 2018) 
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2.2.3 k-Πλησιέστεροι Γείτονες 

Ο αλγόριθμος k πλησιέστεροι γείτονες (k-Nearest Neighbors) θεωρείται ως ένας απο τους πιο 

απλούς. Στην πιο απλή του μορφή (k=1), για να γίνει η πρόβλεψη για μια καινούρια μονάδα στο σύνολο 

δεδομένων, υπολογίζεται απο τον αλγόριθμο η πλησιέστερη άλλη μονάδα απο το σύνολο εκπαίδευσης, 

ο πλησιέστερος γείτονας. Η νέα μονάδα θα κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την κλάση που ανήκει ο 

πλησιέστερος γείτονας.  

Για την εύρεση τέτοιων μέτρων συνήθως χρησιμοποιείται ο τύπος της ευκλείδειας απόστασης ο 

οποίος ορίζεται ως: 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑(𝑥𝑗−𝑦𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

 

 

 

Στην εικόνα 13 φαίνεται να έχουν προστεθεί τρεις μονάδες στο σύνολο δεδομένων μας, που 

απεικονίζονται ως αστέρια. Η κάθε νέα μονάδα έχει χρωματιστεί ανάλογα με το χρώμα της κλάσης που 

ανήκει ο πλησιέστερος γείτονας της.  

 

Ωστόσο δεν κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν αυστηρά μόνο ένας γείτονας. Όταν 

εξετάζονται περισσότεροι απο ένας γείτονες, για την κατηγοριοποίηση της νέας ή των νέων μονάδων, 

χρησιμοποιείται ένα σύστημα ψηφοφορίας. Δηλαδή, για κάθε νέα μονάδα ξεχωριστά, μετράται πόσοι 

γείτονες ανήκουν στην, υποθετική κατηγορία Α και πόσοι στην Β. Στη συνέχεια ανατίθεται στην κλάση 

στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των γειτόνων της. 

Εικόνα 13. Προβλέψεις που έγιναν χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

k-πλησιέστεροι γείτονες (Machine Learning with Python, 2016) 
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Στην εικόνα 14 φαίνεται να έχουν προστεθεί τρεις μονάδες στο σύνολο δεδομένων μας, και πάλι 

εικονιζόμενα ως αστέρια. Αυτήν τη φορά οι νέες μονάδες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τους τρεις 

πλησιέστερους γείτονες. Παρατηρείται πως το τελικό αποτέλεσμα αλλάζει καθώς στο αριστερό αστέρι 

έχει δοθεί το χρώμα της άλλης κλάσης.  

 

Η απόσταση από τους k πλησιέστερους γείτονες μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως η τοπική 

πυκνότητα και ως εκ τούτου είναι, επίσης, και μια δημοφιλής μέθοδος ανίχνευσης πιθανών ακραίων 

τιμών. Αν και απλό, αυτό το μοντέλο, συνεργαζόμενο με μια άλλη κλασική μέθοδο εξόρυξης δεδομένων, 

τον τοπικό παράγοντα ακραίων τιμών (local outlier factor) είναι αρκετά αποτελεσματικό, ακόμα και σε 

σύγκριση με πιο σύγχρονες και πολύπλοκες προσεγγίσεις.  

 

2.2.4 Δέντρα απόφασης  

Τα δέντρα απόφασης (Decision Trees) χρησιμοποιούνται ευρέως σε προβλήματα 

κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης. Ουσιαστικά, επιδιώκεται η εκμάθηση μιας ιεραρχίας απο 

εάν/αλλιώς (if/else) ερωτήσεις μέσω των οποίων λαμβάνεται μια απόφαση. Κάθε κόμβος απόφασης 

αντιπροσωπεύεται από μία ερώτηση σχετική με τα δεδομένα και από τις πιθανές διακλαδώσεις, ενώ οι 

κόμβοι απο τους οποίους δεν προκύπτει με βεβαιότητα μια απόφαση ονομάζονται κόμβοι πιθανότητας. 

Ας υποτεθεί ότι είναι επιθυμητή η κατηγοριοποίηση μεταξύ αυτών των τεσσάρων ζώων: 

αρκούδα, αετός, πιγκουίνος και δελφίνι. Σκοπός είναι να γίνει η κατηγοριοποίηση κάνοντας το μικρότερο 

δυνατό αριθμό ερωτήσεων. Ξεκινώντας, θα μπορούσε να γίνει η ερώτηση αν το ζώο έχει φτερά, μια 

Εικόνα 14. Προβλέψεις που έγιναν χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

k-πλησιέστεροι γείτονες (Machine Learning with Python, 2016) 
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ερώτηση εκ της οποίας ο αριθμός των πιθανών ζώων περιορίζεται σε μόνο δύο. Εάν η απάντηση είναι 

"ναι", θα μπορούσε να τεθεί μια ακόμα ερώτηση για να διακριθεί μεταξύ αετών και πιγκουίνων. Εάν το 

ζώο δεν έχει φτερά, οι πιθανές επιλογές που απομένουν είναι τα δελφίνια και οι αρκούδες και θα πρέπει 

να γίνει μια ακόμη ερώτηση για να πραγματοποιηθεί η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο ζώων - για 

παράδειγμα αν το ζώο έχει πτερύγια.  

Αυτή η σειρά ερωτήσεων θα μπορούσε να απεικονιστεί με τον παρακάτω τρόπο: 

 

Με τη χρήση των δέντρων απόφασης είναι εύκολο να αναγνωριστούν και τάσεις. Ως τάση μπορεί 

να οριστεί η γραμμική συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών χ και ψ. Χρησιμοποιώντας το συντελεστή 

συσχέτισης του Πίρσον μετράται η πρόθεση της εξαρτημένης μεταβλητής να έχει γραμμική σχέση 

ανόδου ή πτώσης με την ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Ορίζεται ως: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)

2 √𝑛 ∑ 𝑦𝑖
2 − (∑ 𝑦𝑖)

2

 

Στον παραπάνω τύπο, διαιρείται η συν διακύμανση δύο τυχαίων μεταβλητών χ και ψ με το 

γινόμενο της τυπικής απόκλισης τους. 

Όταν η συσχέτιση υπολογίζεται ως 1 υπάρχει αυξανόμενη γραμμική σχέση, όταν υπολογίζεται 

ως -1 υπάρχει φθίνουσα γραμμική σχέση. Όσο περισσότερο τείνει ο συντελεστής είτε στο 1 ή στο -1, τόσο 

ισχυρότερος είναι ο συσχετισμός μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Εικόνα 15. Παράδειγμα δέντρου απόφασης για την κατηγοριοποίηση μεταξύ τεσσάρων ζώων. 
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2.2.5 Gradient Boosting Machine  

Πρόκειται για μία απο τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές μηχανικής μάθησης και χρησιμοποιείται 

για παλινδρόμηση, κατηγοριοποίηση και άλλες διεργασίες. Παράγεται ένα μοντέλο πρόβλεψης με τη 

μορφή ενός συνόλου ασθενών μοντέλων πρόβλεψης, συνήθως δένδρων αποφάσεων. Αντίθετα με τα 

τυχαία δάση, κατά το συγκεκριμένο αλγόριθμο, στο κάθε δέντρο γίνεται η προσπάθεια να διορθωθούν 

τα λάθη του προηγούμενου. Έτσι, το μοντέλο χτίζεται κατά τρόπο ένα στάδιο τη φορά, όπως γίνεται σε 

άλλες μεθόδους ενίσχυσης, και τα γενικεύει επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση μιας αυθαίρετης 

διαφοροποιήσιμης συνάρτησης απώλειας (loss function). 

 

 

Εικόνα 16. Παράδειγμα ενίσχυσης μοντέλου με τη μέθοδο Gradient Boosting (Akira.AI, 2021) 
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3. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι στον μαστό 
 

3.1 Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι 

Η ανάπτυξη και η ωρίμανση των κυττάρων αποτελούν φυσιολογικές διαδικασίες κατά την 

εμβρυογένεση, κατά την ανάπτυξη καθώς και κατά την αποκατάσταση και ανακατασκευή των ιστών μετά 

από τραυματισμό. Μια διαταραχή σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης διαδικασιών αυτών μπορεί να 

προκαλέσει αδυναμία ελέγχου της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης των κυττάρων, τα οποία μέχρι 

εκείνη τη στιγμή ήταν φυσιολογικά,  και συνεπώς αναστολή του χωροκατακτητικού αυτοπεριορισμού 

τους. Αυτή η υπερβολική και χωρίς προγραμματισμό κυτταρική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα ένα ευρύ 

φάσμα νοσημάτων που στο σύνολό τους ονομάζονται νεοπλασίες (καρκίνος). Ο καρκίνος συνήθως δεν 

επηρεάζει μόνο ένα όργανο του σώματος και δεν έχει μόνο μία μορφή, με τα είδη του να ξεπερνούν τα 

200. Οι περισσότερες μορφές καρκίνου είναι στην ουσία όγκοι εκτός από ορισμένους τύπους καρκίνου 

όπως η λευχαιμία που τα νεοπλασματικά κύτταρα κυκλοφορούν στο αίμα και στα όργανα. Η ταξινόμηση 

των όγκων γίνεται με βάση την ιστική τους προέλευση ή την ανατομική τους θέση, ωστόσο πολλά 

χαρακτηριστικά είναι κοινά σε όλους τους τύπους των όγκων. 

Ως κακοήθης όγκος, ορίζεται η κυτταρική μάζα που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη 

νεοπλασματικών κυττάρων και ικανότητα διάσπασης  του τοιχώματος και άλλων ιστών ή οργάνων στα 

οποία μπορεί να φτάσει αιματογενώς, λεμφογενώς ή κατά συνέχεια ιστού, και επομένως επέκτασης σε 

αυτά (μετάσταση), επιφέροντας έτσι τελικά το θάνατο.  

Ως καλοήθης όγκος, ορίζεται η κυτταρική μάζα που δημιουργείται από οποιαδήποτε περιοχή του 

ανθρώπινου οργανισμού και χαρακτηρίζεται από άναρχο πολλαπλασιασμό και επέκταση. Ειδοποιός 

διαφορά της καλοήθους με την κακοήθη μάζα είναι η αδυναμία μετάστασης. Λόγω της ευνοϊκής τους 

πρόγνωσης, οι καλοήθεις όγκοι δε βλάπτουν, σε γενικές γραμμές, την υγεία των ασθενών, ενώ η 

θεραπεία τους είναι, βασικά, χειρουργική και συνήθως δεν απαιτούν συμπληρωματικές επεμβάσεις.  

 

3.2 Καρκίνος του μαστού 

Ο καρκίνος του μαστού είναι καρκίνος που σχηματίζεται στα κύτταρα του μαστού. Μετά τον καρκίνο 

του δέρματος, ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου. Μπορεί να εμφανιστεί τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, όμως είναι πολύ πιο συχνός στις γυναίκες. Υπάρχουν πολλά είδη 

καρκίνων του μαστού και κατατάσσονται ως εξής:  

• ανάλογα με την κυτταρική προέλευση σε λοβιακό (από τα κύτταρα των αδενικών λοβίων, δηλαδή 

από τα κύτταρα που παράγουν το γάλα) και πορογενή (από τα κύτταρα των πόρων του μαστού, 

δηλαδή από τα κύτταρα που μεταφέρουν το γάλα) 

• ανάλογα με το βάθος διήθησης σε in situ (επιφανειακό, χωρίς διάσπαση της βασικής μεμβράνης)  

και διηθητικό (επέκταση βαθύτερα, κάτω από τη βασική μεμβράνη). 

• ανάλογα με το πόσο κακοήθη είναι τα κύτταρα που τον απαρτίζουν, δηλαδή πόσο γρήγορα 

πολλαπλασιάζονται τα κακοήθη κύτταρα (GRADE) σε βαθμό κακοήθειας 1 (χαμηλό), βαθμό 

κακοήθειας 2 (μέτριο) και βαθμό κακοήθειας 3(υψηλό) 
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• ανάλογα με το πόσο διαφοροποιημένα είναι τα κύτταρά του σε υψηλής, μέσης και χαμηλής 

διαφοροποίησης) δείκτης επιθετικότητας, (όσο λιγότερο διαφοροποιημένα τα κύτταρα τόσο πιο 

επιθετικός ο καρκίνος). 

• ανάλογα με το αν έχουν θετικούς υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης ή αρνητικούς 

ορμονικούς  υποδοχείς. 

Επομένως, ένας καρκίνος στο μαστό μπορεί να είναι in situ λοβιακός, in situ πορογενής, διηθητικός 

λοβιακός ή διηθητικός πορογενής και να περιγράφεται επιπλέον από τα επιμέρους στοιχεία που 

αναφέρονται παραπάνω. 

Ερευνητές έχουν εντοπίσει ορμονικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, συνήθειες και τρόπο ζωής 

που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές γιατί μερικοί 

άνθρωποι που δεν εκτίθενται στους παραπάνω κινδύνους αναπτύσσουν την ασθένεια ενώ άνθρωποι 

που εκτίθενται όχι.  

Παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο ρίσκο για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού είναι: 

• Το φύλο. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού 

• Η ηλικία. Όσο αυξάνεται η ηλικία του ανθρώπου, αυξάνεται και το ρίσκο αναλόγως  

• Ιστορικό παθήσεων στο μαστό. Αν στο παρελθόν έχει διεξαχθεί βιοψία μαστού και βρέθηκε 

λοβιακό καρκίνωμα ή ασύμβατη υπερπλασία του μαστού 

• Το οικογενειακό ιστορικό  

• Η κληροδότηση γονιδίων που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου. Ορισμένες γονιδιακές 

μεταλλάξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, μπορούν να μεταδοθούν από τους 

γονείς στα παιδιά. 

• Έκθεση σε ακτινοβολία. Συνήθως σε ανθρώπους που τους χορηγείται θεραπεία η οποία 

προϋποθέτει έκθεση σε ακτινοβολία 

• Η πρόωρη έμμηνος ρύση. Σε γυναίκες που εμφανίζεται πριν την ηλικία των 12 

• Η εμμηνόπαυση σε ηλικία άνω των 55 

• Η απόκτηση τέκνων μετά την ηλικία των 30  

• Γυναίκες που δεν έχουν βιώσει κάποια εγκυμοσύνη  

• Γυναίκες που τις χορηγείται ορμονοθεραπεία   

• Η κατανάλωση αλκοόλ  

 

Τα ποσοστά επιβίωσης του καρκίνου του μαστού έχουν αυξηθεί και ο αριθμός των θανάτων που 

σχετίζονται με αυτήν την ασθένεια μειώνεται σταθερά, κυρίως λόγω της έγκαιρης διάγνωσης μέσω 

ετήσιων προληπτικών απεικονιστικών εξετάσεων αλλά, επιπλέον, και λόγω της εξέλιξης στο θεραπευτικό 

κομμάτι με νέες εξατομικευμένες προσεγγίσεις ως απότοκο της καλύτερης κατανόησης της νόσου από 

τους επιστήμονες. 
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4. Μεθοδολογία 
4.1 Πηγή Δεδομένων  

Για τον σκοπό της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων Breast Cancer Wisconsin 

(Diagnostic) Data Set. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίστηκαν με τη χρήση ψηφιοποιημένων εικόνων 

από μάζες στο μαστό που διαγνώστηκαν με βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA). Σε αυτές, περιγράφονται 

χαρακτηριστικά των κυτταρικών πυρήνων που παρουσιάζονται στην εκάστοτε εικόνα. Το επίπεδο 

διαχωρισμού που περιγράφηκε  παραπάνω ελήφθη με τη χρήση της Πολυεπιφανειακής Μεθόδου-

Δέντρου (Multisurface Method Tree – MSM-T), μια μέθοδο ταξινόμησης κατά την οποία χρησιμοποιείται 

γραμμικός προγραμματισμός για την κατασκευή ενός δέντρου αποφάσεων. Τα σχετικά χαρακτηριστικά 

επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας μια brute-force αναζήτηση στο διάστημα 1 έως 4 χαρακτηριστικών και 1 

έως 3 διαχωριστικών επιπέδων.  

Η βάση δημιουργήθηκε από τους δρ Γουίλιαμ Γόλμπεργκ (Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, 

Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, Κέντρο Κλινικών Επιστημών), Νικ Στριτ (Τμήμα Επιστημών Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν) και Όλβι Μανγκασάριαν (Τμήμα Επιστημών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο 

του Ουισκόνσιν). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ασθενείς μέχρι τη χρονολογία 1995 και κατατέθηκαν 

ως δωρεά από τον Νικ Στριτ στη 1 Νοεμβρίου 1995. 

Παρακάτω, μερικές πληροφορίες για τις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Id : μοναδικός αριθμός της κάθε καταχώρησης  

• Diagnosis : η διάγνωση των ιστών του μαστού  

• Radius_mean : μέση απόσταση από το κέντρο προς την περίμετρο  

• Texture_mean : τυπική απόκλιση των τιμών της κλίμακας grey  

• Perimeter_mean : μέσο μέγεθος του πυρήνα του όγκου  

• Smoothness_mean : μέση τοπική διακύμανση στα μήκη ακτίνας  

• Compactness_mean : το τετράγωνο του μέσου της περιμέτρου διαιρούμενο κατά area – 1  

• Concavity_mean : μέση σοβαρότητα των κοίλων τμημάτων του περιγράμματος  

• Concave_points_mean : o μέσος των κοίλων τμημάτων του περιγράμματος  

• Radius_se : τυπικό σφάλμα για το μέσο όρο των αποστάσεων μεταξύ του κέντρου και των 

σημείων της περιμέτρου  

• Texture_se : τυπικό σφάλμα της τυπικής απόκλισης των τιμών της κλίμακας grey  

• Smoothness_se : τυπικό σφάλμα για την τοπική διακύμανση στα μήκη ακτίνας  

• Compactness_se : το τετράγωνο του τυπικού σφάλματος της περιμέτρου διαιρούμενο κατά area 

– 1  

• Concavity_se : τυπικό σφάλμα για τη σοβαρότητα των κοίλων τμημάτων του περιγράμματος 

• Concave points_se : τυπικό σφάλμα για τον αριθμό των κοίλων τμημάτων του περιγράμματος  

• Radius_worst : η μεγαλύτερη μέση τιμή για το μέσο όρο των αποστάσεων από το κέντρο προς τα 

σημεία της περιμέτρου  

• Texture_worst : η μεγαλύτερη μέση τιμή για τυπική απόκλιση των τιμών της κλίμακας grey  

• Smoothness_worst : η μεγαλύτερη μέση τιμή για την τοπική διακύμανση στα μήκη ακτίνας  

• Compactness_worst : το τετράγωνο της μεγαλύτερης μέσης τιμής της ακτίνας διαιρούμενο κατά 

area – 1  
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• Concavity_worst : η μεγαλύτερη μέση τιμή για τη σοβαρότητα των κοίλων τμημάτων του 

περιγράμματος  

• Concave points_worst : η μεγαλύτερη μέση τιμή για τον αριθμό των κοίλων τμημάτων του 

περιγράμματος  

4.2 Βήματα υλοποίησης  

Για την επίτευξη της πιο ολοκληρωμένης δομής του κώδικα, μελετήθηκε υλικό απο αρκετά βίντεο 

καθοδήγησης σε διάφορους ιστοτόπους καθώς και notebooks στην πλατφόρμα Kaggle.  

Αρχικά, καταβλήθηκε προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος και των δεδομένων 

μελετώντας notebooks αφιερωμένα στην ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων. Για την καλύτερη 

εμπέδωση τους, έγινε διερευνητική ανάλυση. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν δύο notebooks του Kaggle 

και επαναχρησιμοποιήθηκε ο κώδικας από αυτά5. Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση βίντεο 

καθοδήγησης στις πλατφόρμες Youtube και Coursera καθώς και ανάγνωση άρθρων σε ιστοχώρους 

ιδιωτών και στις επίσημες ιστοσελίδες των εργαλείων.  

Έπειτα, μελετήθηκε το έργο μερικών ακόμη χρηστών για την κατασκευή μοντέλων 

κατηγοριοποίησης και έγινε εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Και πάλι, για την καλύτερη κατανόηση 

των μεθόδων, πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση βίντεο καθοδήγησης και ανάγνωση σχετικών με τα 

εργαλεία άρθρων. Ενδεικτικά, οι χρήστες της ιστοσελίδας Kaggle, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

λογιστικής παλινδρόμησης, με τις προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων,  πέτυχαν αρτιότητα της τάξεως 

96.5%1 χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο των μηχανών διανυσμάτων στήριξης πέτυχαν αρτιότητα 93.2%2, 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του τυχαίου δάσους ταξινόμησης πέτυχαν αρτιότητα της τάξεως 

96.49%3 και με τον ταξινομητή Gradient Boosting Classifier αρτιότητα 97.6%4.  

Τέλος, ξεκίνησε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών 

και η κατασκευή των μοντέλων που διακρίθηκαν για την επίδοση τους. Σε πρώτο στάδιο, οι αλγόριθμοι 

έτρεξαν με τις προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων και συλλέχθηκαν τα αποτελέσματα: αρτιότητα 

και κατηγοριοποιητής f1 score. Στη συνέχεια, έγινε η υπερ-παραμετροποίηση του κάθε αλγορίθμου 

ξεχωριστά, έτρεξαν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και συλλέχθηκαν τα ίδια αποτελέσματα. Έπειτα, 

πραγματοποιήθηκε η κανονικοποίηση των δεδομένων και έτρεξαν οι αλγόριθμοι μια τελευταία φορά, 

συλλέγοντας, και πάλι, τα αποτελέσματα. Σε τελικό στάδιο, δημιουργούνται γραφήματα και πίνακες με 

τα αποτελέσματα της κάθε φάσης και γίνεται η σύγκριση τους.  

  

 

 

 

1https://www.kaggle.com/kanncaa1/logistic-regression-implementation 
2https://www.kaggle.com/gargmanish/basic-machine-learning-with-cancer 
3https://www.kaggle.com/buddhiniw/breast-cancer-prediction 
4https://www.kaggle.com/aditimulye/breast-cancer-prediction 
5https://www.kaggle.com/kanncaa1/feature-selection-and-data-visualization 
6https://www.kaggle.com/kanncaa1/statistical-learning-tutorial-for-beginners 
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4.3 Εργαλεία  

Για τους στόχους της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα Python, έκδοση 3.8.3.  Αρχικά, η 

επεξεργασία των δεδομένων ξεκίνησε να πραγματοποιείται τοπικά, στο περιβάλλον του Spyder, από την 

πλατφόρμα Anaconda. Οι διαθέσιμοι πόροι, για υπολογιστική ισχύ από προσωπικό υπολογιστή, 

ανέρχονται στα 6GB RAM. Έπειτα, για την υλοποίηση των μοντέλων, η σύνταξη και εκτέλεση των 

αλγορίθμων έγινε μέσω της πλατφόρμας Kaggle η οποία παρέχει περισσότερους πόρους δωρεάν.  

To spyder είναι το επιστημονικό περιβάλλον ανάπτυξης της Python. Είναι ένα δωρεάν 

ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που περιλαμβάνεται στο Anaconda. Περιλαμβάνει 

λειτουργίες επεξεργασίας, διαδραστικού ελέγχου, εντοπισμού σφαλμάτων και αυτοεξέτασης.  

To Kaggle επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν και να δημοσιεύουν σύνολα δεδομένων, να 

εξερευνούν και να δημιουργούν μοντέλα σε ένα web-based και ανάλυσης των δεδομένων περιβάλλον, 

να συνεργάζονται με άλλους χρήστες και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την επίλυση 

προβλημάτων στην επιστήμη των δεδομένων. Η προκαθορισμένη έκδοση της Python που 

χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα είναι η 3.7. 

 

5. Υλοποίηση 
 

5.1 Στατιστική Ανάλυση  

Πριν τη φάση της εκπαίδευσης του μοντέλου, είναι απαραίτητο να γίνει μια διερευνητική 

ανάλυση των δεδομένων και κάποιες οπτικοποιήσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων.  

Αρχικά θα εμφανιστούν τα ονόματα των στηλών και οι 5 πρώτες εγγραφές για κάθε μια από αυτές.  

 

Εικόνα 17. Πρώτες 5 εγγραφές για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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Το σύνολο των δεδομένων μας αποτελείται από 33 στήλες και 569 γραμμές. Από τις εγγραφές, οι 

357 διαγνώσεις αναφέρονται σε καλοήθη όγκο ενώ οι 212 σε κακοήθη. Με μια πρώτη ματιά, 

παρατηρείται επίσης ότι:  

• Υπάρχει μια στήλη που ονομάζεται «id» και ενδεχομένως να μην έχει να προσφέρει κάτι στην 

κατηγοριοποίηση  

• Η στήλη «Diagnosis» είναι η κατηγορία ετικέτας μας  

• Στη στήλη «Unnamed: 32» περιέχονται μόνο NaN τιμές, οπότε δεν υπάρχει χρήση ούτε για αυτήν 

τη στήλη  

Έχουμε τις εξαρτημένες μεταβλητές όμως γεννάται το ερώτημα σε τι βάθος θα πρέπει να κατανοούμε 

τα δεδομένα για να συνεχίσουμε την ανάλυση μας. Η απάντηση είναι πως δε χρειάζεται να ξέρουμε 

ακριβώς τι παριστάνει η κάθε κλάση. Ωστόσο, για τη δική μας καλύτερη εμπειρία, για όσο 

χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση, και για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το τι συμβαίνει 

με τα δεδομένα μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικά μεγέθη όπως η τυπική απόκλιση, η διακύμανση, 

το μέγεθος του δείγματος, η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη τιμή κ.α. 

Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, χρησιμοποιούνται ορισμένες τεχνικές οπτικοποίησης των 

δεδομένων. Πριν την οπτικοποίηση, κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η κανονικοποίηση 

(normalization) ή η τυποποίηση (standardization) λόγω της μεγάλης απόκλισης στις τιμές των μονάδων 

του δείγματος.  

Ορίζεται ως:  

𝑍 =
𝑥𝑖 − 𝜇

𝜎
 

Όπου Z η κανονική απόκλιση (normal deviate) ή τυποποιημένη τιμή (standard score).  

Η μέση τιμή ενός συνόλου τυποποιημένων τιμών είναι ίση με 0 και η διακύμανση είναι ίση με 1.  

Για την οπτικοποίηση, θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω τα διαγράμματα violinplot, box plot.  

Εικόνα 18. Σύνολο ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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Αρχικά κατασκευάζονται τα διαγράμματα violilnplots. Θα κατασκευαστούν 3 violinplots 

διαγράμματα με αναγραφόμενες 10 ανεξάρτητες μεταβλητές στο καθένα (αποκλειστικά και 

προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστα και για λόγους μεγέθους του δείγματος, τα διαγράμματα 

μπορούν να υποστηρίξουν όσες ανεξάρτητες μεταβλητές επιθυμούμε). 

 

 

Εικόνα 19. Violin plot No1.  
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Εικόνα 20. Violin plot No2. 
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Εικόνα 21. Violin plot No3. 
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Παρατηρείται ότι στις ανεξάρτητες μεταβλητές  texture_mean, concave points_mean, 

concavity_mean, concave points_worst και perimeter_worst o μέσος όρος του καλοήθους και του 

κακοήθους όγκου φαίνεται να διαφοροποιείται, συνεπώς ίσως να μπορούν να συμβάλουν στην 

κατηγοριοποίηση. Αντιθέτως, στις ανεξάρτητες μεταβλητές fractal_dimension_mean, symmetry_mean, 

symmetry_se και fractal_dimension_se ο μέσος όρος των καλοηθών και κακοήθων όγκων δε θα 

χαρακτηριζόταν από διαφοροποίηση οπότε και πιθανώς η ύπαρξη τους να μην έχει ιδιαίτερα μεγάλη 

βαρύτητα στη διαδικασία της κατηγοριοποίησης.  

Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα box plot διαγράμματα. Τα διαγράμματα box 

plot συμβάλουν πολύ στην κατανόηση των δεδομένων καθώς με τη χρήση τους είναι εύκολο να 

διακριθούν οι ακραίες τιμές των δεδομένων (outliers).  

 

Εικόνα 22. Box plot No1. 
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Εικόνα 23. Box plot No2. 
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Εικόνα 24. Box plot No3. 
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Στα παραπάνω διαγράμματα η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής 

βρίσκεται στο όριο του κάθετου και ανάποδου Τ αντίστοιχα, o μέσος διακρίνεται ως η οριζόντια γραμμή 

μέσα στο κουτί και οι πιθανές ακραίες τιμές του δείγματος εμφανίζονται ως ρόμβοι.  

Παρατηρείται πως τα ζεύγη κουτιών των ανεξάρτητων μεταβλητών concavity_mean με concave 

points_mean και perimeter_worst με area_worst παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ομοιότητα και 

προϊδεάζεται συσχέτιση σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Επίσης, υπάρχει αυξημένος αριθμός από πιθανές  

ακραίες τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές fractal_dimension_mean, fractal_dimension_se, 

compactness_se, concavity_se, area_se και radius_se. 

Τέλος, θα κατασκευαστούν τρία διαγράμματα σμήνους και ένας θερμικός πίνακας συσχέτισης 

(heatmap) για περαιτέρω κατανόηση των ανεξάρτητων μεταβλητών. Μέσω των διαγραμμάτων σμήνους, 

διακρίνεται ελαφρώς ποιες από αυτές θα έχουν αυξημένη ή μειωμένη βαρύτητα στην κατηγοριοποίηση 

των δεδομένων μας.  

Εικόνα 25. Διάγραμμα σμήνους Νο1. 
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Εικόνα 26. Διάγραμμα σμήνους Νο2. 
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Εικόνα 27. Διάγραμμα σμήνους Νο3. 
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Απο τα παραπάνω διαγράμματα καθίσταται σαφές ότι απο τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

area_worst, perimeter_worst, radius_mean, concave points_mean και perimeter_mean τα δεδομένα 

διαχωρίζονται σε καλοήθη και κακοήθη σε μεγάλο βαθμό ενώ απο τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

fractal_dimension_mean, fractal_dimension_se, fractal_dimension_worst και smoothness_se 

παρατηρείται να συγχέονται τα δεδομένα, πράγμα που σημαίνει πως θα είναι δύσκολο να 

κατηγοριοποιηθούν οι μονάδες των δεδομένων μας αξιοποιώντας αυτές τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Ακολουθεί ο θερμικός πίνακας συσχέτισης όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών. Με τη χρήση του 

εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το βαθμό συσχέτισης των ανεξάρτητων μεταβλητών. Από 

τα ζεύγη ανεξάρτητων μεταβλητών που η συσχέτιση τους πλησιάζει την τιμή 1 ή κάποιο άλλο σεβαστό 

ποσό ή είναι ίση με 1, συνηθίζεται να χρησιμοποιείται μόνο η μία από τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Με τη μεθοδολογία αυτή, μειώνονται στο ελάχιστο οι απαραίτητοι πόροι για την πραγματοποίηση των 

υπολογισμών του αλγορίθμου καθώς, στο επίπεδο της απόλυτης μονάδας, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω 

που μπορεί να προσφέρει στη λήψη της απόφασης μια ανεξάρτητη μεταβλητή σε σύγκριση με το ζεύγος 

της.  
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Εικόνα 28. Θερμικός Πίνακας συσχέτησης όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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Όπως είναι λογικό, τα κελιά στην κύρια διαγώνιο του πίνακα θα πάρουν την τιμή 1, καθώς στον 

οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα τοποθετούνται οι ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές, με την ίδια σειρά.  

Παρατηρείται ότι τα ζεύγη radius_mean με perimeter_mean, radius_mean με area_mean, 

radius_mean με radius_worst, radius_mean με perimeter_worst, perimeter_mean με area_mean, 

perimeter_mean με radius_worst, perimeter_mean με perimeter_worst, area_mean με radius_worst, 

area_mean με perimeter_worst, radius_se με perimeter_se, radius_se με area_se, radius_worst με 

perimeter_worst, radius_worst με area_worst και perimeter_worst με area_worst έχουν συσχέτιση της 

τάξεως 1, πράγμα που σημαίνει πως μόνο μία ανεξάρτητη μεταβλητή από κάθε ζεύγος θα 

χρησιμοποιηθεί από τον αλγόριθμο για τη διαδικασία λήψης απόφασης.  

 

5.2 Επιλογή Ανεξάρτητων Μεταβλητών  

Η επιλογή ανεξάρτητων μεταβλητών (feature selection) είναι η μέθοδος επεξεργασίας ή μείωσης 

του αριθμού των μεταβλητών εισόδου κατά την ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης. Πρόκειται για 

διαδικασία κομβικής σημασίας καθώς η μείωση αυτών συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομικότερη χρήση 

της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύ και, σε μερικές περιπτώσεις, βελτιώνεται και συνολική ορθότητα του 

μοντέλου. Στις στατιστικές μεθόδους επιλογής, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της 

κατηγορίας ετικέτας και των ανεξάρτητων μεταβλητών και η επιλογή αυτών που έχουν την ισχυρότερη 

σχέση με τη κατηγορία ετικέτας. Το είδος της βέλτιστης μεθόδου επιλογής μπορεί να αλλάζει ανάλογα 

με το εκάστοτε πρόβλημα και σύνολο δεδομένων. Για το πρόβλημα αυτής της εργασίας (πρόβλημα 

κατηγοριοποίησης) θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι χειροκίνητης κατάργησης ανεξάρτητων μεταβλητών 

(drop) και στην ενότητα 5.3.4, όπου υλοποιείται ο αλγόριθμος του Τυχαίου Δάσους Ταξινόμησης, η 

χρήση της βιβλιοθήκης RFECV. 

Όπως προαναφέρθηκε, από τα ζεύγη με συσχέτιση της τάξεως 1 θα επιλεχθεί μόνο η μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Έτσι, από τα ζεύγη compactness_mean με concavity_mean και concavity_mean 

με concave_points_mean θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή concavity_mean, από τα ζεύγη radius_se με 

perimeter_se και perimeter_se με area_se θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή area_se, από τα ζεύγη 

radius_worst με perimeter_worst και perimeter_worst με area_worst θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή 

area_worst, από τα ζεύγη compactness_worst με concavity_worst και concavity_worst με concave 

points_worst θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή concavity_worst, από τα ζεύγη compactness_se με 

concavity_se και concavity_se με concave points_se θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή concavity_se, από 

το ζεύγος texture_mean με texture_worst θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή texture_mean και τέλος, από 

το ζεύγος area_worst με area_mean θα επιλεχθεί μόνο η μεταβλητή area_mean.  
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Έπειτα από το πρώτο καθάρισμα των ανεξάρτητων μεταβλητών, ο θερμικός πίνακας συσχέτισης 

κατασκευάζεται ως:  

Παρατηρείται πως πλέον δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συντελεστή συσχέτισης του βαθμού 1.  

 

 

Εικόνα 29. Θερμικός Πίνακας συσχέτισης έπειτα από αφαίρεση των ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συσχέτιση 1. 
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5.3 Επιλογή Αλγορίθμων και Εφαρμογή 

Οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν βρίσκονται υλοποιημένοι στη βιβλιοθήκη της Python, 

την Scikit-Learn.  

Στη συνέχεια, καλώντας τη συνάρτηση train_test_split από τη βιβλιοθήκη της Scikit-Learn, τα 

δεδομένα χωρίστηκαν σε δεδομένα εκπαίδευσης (train) και σε τεστ (test) δεδομένα. Οι ξεχωριστές αυτές 

κατηγορίες δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν από τον κάθε αλγόριθμο ώστε σε πρώτο στάδιο να 

«εκπαιδευτεί» πάνω στα δεδομένα εκπαίδευσης και σε δεύτερο στάδιο να κατηγοριοποιήσει ορθά τα 

τεστ δεδομένα.   

Παρακάτω επίσης λαμβάνει χώρα και η διαδικασία hyper tuning. Για κάθε μοντέλο μηχανικής 

μάθησης μπορεί να απαιτούνται διαφορετικοί περιορισμοί, βάρη ή ποσοστά εκμάθησης για τη 

γενίκευση διαφορετικών μοτίβων κάθε φορά που εφαρμόζεται σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. 

Αυτές οι παράμετροι ονομάζονται υπερ-παράμετροι και πρέπει να συντονιστούν έτσι ώστε να λυθεί το 

πρόβλημα της μηχανικής μάθησης κατά το βέλτιστο τρόπο. Μια πλειάδα υπερ-παραμέτρων λαμβάνεται 

από την αντικειμενική συνάρτηση και επιστρέφεται η σχετική απώλεια. Είναι σύνηθες να 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της διασταυρούμενης επικύρωσης (Cross Validation) για να εκτιμηθεί αυτή 

η απόδοση γενίκευσης. Σε κάθε βήμα υπολογισμού των ποσοστών απόδοσης κατά τη διάρκεια 

κατασκευής των παρακάτω μοντέλων λοιπόν, καλείται η συνάρτηση cross_val_score. 

 

15.3.1 Λογιστική Παλινδρόμηση  

H Λογιστική παλινδρόμηση παρουσιάστηκε ως πιθανή λύση στο πρόβλημα κατηγοριοποίησης.  

Οι προκαθορισμένες τιμές ορισμένων βασικών παραμέτρων είναι οι εξής:  

• Penalty: l2. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κανόνα που χρησιμοποιείται στην επιβολή 

ποινών. Οι λύτες «newton-cg», «sag» και «lbfgs» υποστηρίζουν μόνο l2 ποινές.  

• Tol: 1e-4. Είναι η παράμετρος που δηλώνει την ανοχή στα κριτήρια τερματισμού.  

• C: 1.0 Πρέπει να είναι ένας θετικός αριθμός. Μικρότερες τιμές δηλώνουν ισχυρότερη 

νομιμοποίηση.  

• Class_weight: None. Βαρύτητες που σχετίζονται με τις ανεξάρτητες μεταβλητές με τη μορφή 

{class_weight:weight}. Εάν δε δοθεί τιμή στην παράμετρο, όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν 

βαρύτητα της τάξεως 1. 

• Solver: lbfgs. Ο αλγόριθμός-λύτης για χρήση στο πρόβλημα βελτιστοποίησης.  

• Max_iter: 100. Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων που απαιτούνται για τη σύγκλιση των λυτών. 

 

Mε τις προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων, το μοντέλο δίνει βαθμό αρτιότητας της τάξεως 

93,84% και ο αξιολογητής f1 score ανέρχεται στο 90,92%.  

 

 

 Εικόνα 30. Αρχικά αποτελέσματα λογιστικής παλινδρόμησης. 
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Για τη διαδικασία του hyper tuning, δημιουργήθηκε ένα αντικείμενο που θα χρησιμοποιηθεί για 

την πραγματοποίηση των επαναλήψεων. Του δόθηκαν οι εξής πιθανές τιμές: 

 

 

Για να ελεγχθεί ο κάθε πιθανός συνδυασμός αυτών των παραμέτρων, ο αλγόριθμος έτρεξε περίπου 2.000 

φορές και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρειάστηκαν περίπου τέσσερα λεπτά της ώρας.  

 

Ο βέλτιστος συνδυασμός παραμέτρων δίνεται από την παρακάτω εικόνα  

Έπειτα της υπερ-παραμετροποίησης, με την τοποθέτηση των νέων των παραμέτρων, ο δείκτης 

αρτιότητας ανέρχεται στο 96,82% και ο αξιολογητής f1 score στο 95,57%.  

 

 

 

 

Εικόνα 32. Αναφορά αλγορίθμου. 

Εικόνα 31. Πλέγμα πιθανών τιμών παραμέτρων για τη λογιστική παλινδρόμηση. 

Εικόνα 33. Βέλτιστες παράμετροι για τη λογιστική παλινδρόμηση. 

Εικόνα 34. Αρτιότητα και f1 score για λογιστική παλινδρόμηση έπειτα από υπερ-παραμετροποίηση. 
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Στη συνέχεια έτρεξε και πάλι o αλγόριθμος Logistic Regression. Αυτήν τη φορά, οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές ήταν κανονικοποιημένες. Τα ποσοστά αρτιότητας και του αξιολογητή f1 score ανέρχονται 

και πάλι σε 96,12% και 94,66% αντίστοιχα. Παρατηρείται πως, μετά από την πραγματοποίηση της 

κανονικοποίησης των ανεξάρτητων μεταβλητών, η απόδοση του μοντέλου έχει μια μικρή πτώση στην 

απόδοση.  

 

Για την τελική μορφή του μοντέλου, ο βαθμός αρτιότητας, η ακρίβεια, η ευαισθησία και ο αξιολογητής 

f1 score ανέρχονται σε:  

• Αρτιότητα : 96,12% 

• Ακρίβεια : 95,51% 

• Ευαισθησία : 94,34% 

• Αξιολογητής f1 score : 94,66%  

 

To διάγραμμα της καμπύλης χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη και η επιφάνεια κάτω από την 

καμπύλη (ROC – AUC score) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

Εικόνα 36. ROC – AUC score για λογιστική παλινδρόμηση 

Εικόνα 35. Αρτιότητα και f1 score για λογιστική παλινδρόμηση έπειτα από υπερ-παραμετροποίηση και 

κανονικοποίηση. 
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Η επιτυχία πρόβλεψης παρατηρείται να ανέρχεται σε ποσοστό 99,7%.  

 

Για καλύτερη κατανόηση του αποτελέσματος, κατασκευάστηκε και ο πίνακας σύγχυσης του 

μοντέλου, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 

Ερμηνεία του πίνακα σύγχυσης:  

• 1 μονάδα του δείγματος προβλέφθηκε ως Καλοήθης ενώ στην πραγματικότητα είναι Κακοήθης 

Εικόνα 37. Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix) του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης. 
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• 62 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Κακοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Κακοήθεις 

• 105 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Καλοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Καλοήθεις  

• 3 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Κακοήθεις ενώ στην πραγματικότητα είναι 

Καλοήθεις 

 

 

5.3.2 Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης  

Ο δεύτερος αλγόριθμος που παρουσιάστηκε ως λύση είναι ο Support Vector Machine.  

Οι προκαθορισμένες τιμές των βασικότερων παραμέτρων είναι οι εξής:  

• C: 1.0 Παράμετρος κανονικοποίησης. Η ισχύς της κανονικοποίησης είναι αντιστρόφως ανάλογη 

του C. Είναι ένας αυστηρά θετικός αριθμός.  

• Kernel: rbf Καθορίζει τον τύπο του πυρήνα που θα χρησιμοποιηθεί στον αλγόριθμο.  

• Degree: 3 Βαθμός της πολυωνυμικής συνάρτησης του πυρήνα. Παίρνει τιμή μόνο όταν ο τύπος 

του πυρήνα είναι ο «poly».  

• Tol: 1e-3 Είναι η παράμετρος που δηλώνει την ανοχή στα κριτήρια τερματισμού. 

• Max_iter: Όριο για επαναλήψεις εντός του λύτη. -1 για την περίπτωση χωρίς όριο  

• Random_state: None Ελέγχει τη δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών για την ανάμιξη των 

δεδομένων για τις εκτιμήσεις πιθανότητας.  

 

Mε τις προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων και χωρίς κανονικοποίηση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών, το μοντέλο δίνει βαθμό αρτιότητας της τάξεως 63.15% και το f1 score ανέρχεται στο 

11.26%. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κατηγοριοποιητής svm.SVC() αποδίδει καλύτερα αν τα δεδομένα είναι 

κανονικοποιημένα. 

 

Για την υπερ-παραμετροποίηση του μοντέλου, ως πιθανές τιμές των παραμέτρων δόθηκαν οι εξής: 

Εικόνα 38. Αρχικά αποτελέσματα μηχανών διανυσμάτων στήριξης. 
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O καλύτερος πιθανός συνδυασμός φαίνεται να είναι: ‘C’ : 100,  ‘kernel’ : ‘rbf’ και ‘gamma’ = 

0.0001. Εφόσον εφαρμόστηκαν οι παραπάνω παράμετροι στο μοντέλο, πλέον δίνεται ποσοστό 

αρτιότητας 94,04% και το ποσοστό του αξιολογητή f1 score στο 85,70%. 

 

Έπειτα από κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα ποσοστά αρτιότητας και του 

κατηγοριοποιητή f1 score, ανέρχονται στο 96,49% και 94,91% αντίστοιχα  

 

To τελικό ποσοστό αρτιότητας και f1 score, έπειτα από κανονικοποίηση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και υπερ-παραμετροποίησης του μοντέλου, ανέρχεται στο 96,49% για την αρτιότητα και 

94,91% για τον αξιολογητή f1 score. 

 

Για την τελική μορφή του μοντέλου, ο βαθμός αρτιότητας, η ακρίβεια, η ευαισθησία και ο αξιολογητής 

f1 score ανέρχονται σε:  

Εικόνα40. Πλέγμα πιθανών τιμών των παραμέτρω για μηχανές διανυσμάτων στήριξης. 

Εικόνα 39. Αναφορά από υπερ-παραμετροποίηση μηχ. διαν. στήριξης. 

Εικόνα 41.Αποτελέσματα μηχ. διαν. Στήριξης έπειτα από υπερ-παραμετροποίηση. 

Εικόνα 42. Αποτελέσματα μηχ. διαν. στήριξης έπειτα από κανονικοποίηση. 

Εικόνα 43. Τελικά ποσοστά αξιολογητών για μηχανές διανυσμάτων στήριξης. 
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• Αρτιότητα : 96,49% 

• Ακρίβεια : 98,55% 

• Ευαισθησία : 91,96% 

• Αξιολογητής f1 score : 94,91%  

 

 

To διάγραμμα της καμπύλης χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη και η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη 

(ROC – AUC score) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

Η επιτυχία πρόβλεψης παρατηρείται να ανέρχεται σε ποσοστό 99,7%.  

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του αποτελέσματος κατασκευάστηκε και ο πίνακας σύγχυσης του 

μοντέλου. 

   

 

Εικόνα 44. ROC – AUC score για μηχανές διανυσμάτων στήριξης. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερμηνεία του πίνακα σύγχυσης:  

• 3 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Καλοήθεις ενώ στην πραγματικότητα είναι 

Κακοήθεις 

• 60 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Κακοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Κακοήθεις 

Εικόνα 45. Πίνακας Σύγχυσης του μοντέλου μηχανών διανυσμάτων στήριξης  
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• 107 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Καλοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Καλοήθεις  

• 1 μονάδα του δείγματος προβλέφθηκε ως Κακοήθης ενώ στην πραγματικότητα είναι Καλοήθης 

 

 

 

5.3.3 Gradient Boosting Machine  

Ως τρίτος αλγόριθμος επίλυσης επιλέχθηκε ο Gradient Boosting Machine (XGBoost).  

Μερικές από τις βασικές του παραμέτρους, και οι προκαθορισμένες τιμές τους, είναι οι εξής:  

 

• N_estimators: 100. O αριθμός των σταδίων ενίσχυσης που πρέπει να εκτελεστούν.  

• Learning_rate: 0.1 Το ποσοστό εκμάθησης. Η συνεισφορά του κάθε δέντρου συρρικνώνεται 

ανάλογα με την τιμή που δίνεται και είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτήν του n_estimators.   

• Subsample: 1.0 To κλάσμα των δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των 

μεμονωμένων μαθητών βάσης 

• Max_depth: 3. Το μέγιστο βάθος των επιμέρους εκτιμητών παλινδρόμησης.  

• Tol : 1e-4. Aνοχή στα κριτήρια τερματισμού. 

 

Με τις προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων και χωρίς κανονικοποίηση, το μοντέλο δίνει 

βαθμό αρτιότητας 95,62% και ο αξιολογητης f1 score ανέρχεται στο 93,87%.  

 

 

 

Στη συνέχεια έλαβε χώρα η υπερ-παραμετροποίηση του αλγορίθμου. Οι διαθέσιμες τιμές που 
επιτρέψαμε να παρθούν από κάθε παράμετρο δίνονται παρακάτω:  

• N_estimators = [10, 100, 1000] 

• Learning_rate = [0.001, 0.01, 0.1] 

• Subsample = [0.5, 0.7, 1.0] 

• Max_depth = [3, 7, 9] 

 

Εικόνα 46. Αρχικά αποτελέσματα XGBoost. 
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Προκύπτει πως ο βέλτιστος συνδυασμός είναι: learning_rate : 0.1, max_depth : 3, n_estimators : 

1000, subsample : 0.5. Δίνοντας αυτές τις τιμές στις παραμέτρους, το ποσοστό αρτιότητας είναι ίσο με 

97,3%. 
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 Μετά από την εφαρμογή των βέλτιστων παραμέτρων στο μοντέλο, η αρτιότητα και ο 

αξιολογητής f1 score ανέρχονται σε 96,83% και 95,82% αντίστοιχα.  

 

 

 

 

Τέλος, μετα από κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα ποσοστά αρτιότητας και του 

κατηγοριοποιητή f1 score, ανέρχονται στο 97,35% και 96,02% αντίστοιχα. 

Εικόνα 47. Αναφορά από υπερ-παραμετροποίηση για XGBoost. 

Εικόνα 48. Αποτελέσματα έπειτα της υπερπαραμετροποίησης. 
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Για την τελική μορφή του μοντέλου, ο βαθμός αρτιότητας, η ακρίβεια, η ευαισθησία και ο αξιολογητής 

f1 score ανέρχονται σε:  

• Αρτιότητα : 97,35% 

• Ακρίβεια : 96,82% 

• Ευαισθησία : 95,71% 

• Αξιολογητής f1 score : 96,02%  

 

 

 

To διάγραμμα της καμπύλης χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη και η επιφάνεια κάτω από την 

καμπύλη (ROC – AUC score) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 49. Αποτελέσματα έπειτα της κανονικοποίησης. 

Εικόνα48. Τελικά αποτελέσματα μοντέλου XGBoost. 
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Η επιτυχία πρόβλεψης παρατηρείται να επιτυγχάνεται σε ποσοστό 99,8%. 

H ευαισθησία και η ακρίβεια του τελικού XGBoost μοντέλου ανέρχονται σε 93,93% και 98,41% 

αντίστοιχα. 

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του αποτελέσματος κατασκευάστηκε και ο πίνακας σύγχυσης του 

μοντέλου. 

Εικόνα 50. ROC – AUC για XGBoost. 
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Ερμηνεία του πίνακα σύγχυσης:  

• 1 μονάδα του δείγματος προβλέφθηκε ως Καλοήθης ενώ στην πραγματικότητα είναι Κακοήθης, 

• 21 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Κακοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Κακοήθεις, 

• 105 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Καλοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Καλοήθεις και,  

• 3 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Κακοήθεις ενώ στην πραγματικότητα είναι 

Καλοήθεις.  

 

5.3.4 Τυχαίο Δάσος Ταξινόμησης  

Το τελευταίο μοντέλο που επιλέχθηκε είναι το τυχαίο δάσος ταξινόμησης (Random Forest 

Classifier). Στα πλαίσια ανάπτυξης μοντέλων που χρησιμοποιούν αυτόν τον αλγόριθμο είναι και η 

Εικόνα 51. Πίνακας Σύγχυσης του μοντέλου Gradient Boosting Machine (XGBoost).  
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επιλογή εύρεσης των καλύτερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Αυτό πραγματοποιείται καλώντας την 

εντολή RFECV από τη βιβλιοθήκη ScikitLearn. Θα υπολογιστεί λοιπόν, όχι μόνο ποιες ανεξάρτητες 

μεταβλητές θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη αποφάσεων αλλά και ποιο είναι το βέλτιστο 

σύνολο αυτών. Με τη χρήση της RFECV πραγματοποιείται μια κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τη μέθοδο της αναδρομικής εξάλειψης και διασταυρούμενης επιλογής του καλύτερου αριθμού 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Ένας εκτιμητής στον οποίο έχει προστεθεί η μέθοδος της διασταυρούμενης 

επιλογής αυτομάτως επιλέγει τις καλύτερες υπερ-παραμέτρους. Το πλεονέκτημα τέτοιων εκτιμητών, 

υπέρ των υπόλοιπων κατά τους οποίους δε χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, είναι ότι επωφελούνται 

της ζεστής εκκίνησης, επαναχρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των υπολογισμών που έχουν ήδη γίνει 

στα προηγούμενα βήματα της διασταυρούμενης επιλογής και αυτό συμβάλει στην καλύτερη ταχύτητα 

εξεύρεσης αποτελεσμάτων.  

 Μερικές από τις προκαθορισμένες τιμές είναι:  

• N_estimators : 100. O αριθμός των δέντρων στο δάσος.  

• Max_depth : None. Το μέγιστο βάθος του δέντρου. Εάν δεν του δοθεί τιμή, οι κόμβοι 

επεκτείνονται έως ότου όλα τα φύλλα είναι καθαρά ή έως ότου όλα τα φύλα περιέχουν λιγότερα 

από min_samples_split δείγματα.  

• Min_samples_split :  2. Ο ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται για το 

διαχωρισμό ενός εσωτερικού κόμβου.  

• Max_features : auto. O αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

ψάχνοντας για τον καλύτερο διαχωρισμό.  

Με τις προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων και χωρίς κανονικοποίηση, το μοντέλο δίνει 

βαθμό αρτιότητας 95,9% και ο αξιολογητής f1 score ανέρχεται στο 92,56%.  

  

 

Έπειτα καλέστηκε η εντολή RFECV για την εύρεση των καλύτερων ανεξάρτητων μεταβλητών για το παρόν 

μοντέλο. Ως είδος εξόδου προτιμήθηκε η λίστα με τις καλύτερες ανεξάρτητες μεταβλητές και ένα 

διάγραμμα για την καλύτερη κατανόηση. 

 

 

Εικόνα 53. Βέλτιστος αριθμός και ονομασίες των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Εικόνα 52. Αρχικά αποτελέσματα τυχαίου δάσους ταξινόμησης. 
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Ο βέλτιστος αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών για να εισαχθούν στο μοντέλο είναι 10. Όπως 

απεικονίζεται παραπάνω, αυτές είναι οι: radius_mean, texture_mean, perimeter_mean, area_mean, 

concavity_mean, area_se, fractal_dimension_se, smoothness_worst, concavity_worst και 

symmetry_worst.  

Ακολουθεί το  προαναφερθέν διάγραμμα.  

Ακολούθως, εξαλείφθηκαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που, πλέον, δεν έχουν χρησιμότητα για 

το μοντέλο και ξαναέτρεξε ο αλγόριθμος. Το ποσοστό αρτιότητας αυξήθηκε στο 95,07% ενώ και για τον 

αξιολογητή f1 score παρατηρήθηκε μια μικρή μεταβολή της τάξεως του +0,36%. 

 

 

 

Έπειτα από κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα ποστοστά αρτιότητας και f1 score 

ανέρχονται και πάλι σε 95,9% και 95,16% αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνεται πως η 

κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών δε συμβάλει ούτε στο μοντέλο του τυχαίου δάσους 

ταξινόμησης. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η υπερ-παραμετροποίηση του μοντέλου. Οι βέλτιστες τιμές 

που προκύπτουν είναι:  

Εικόνα 54. Αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών σε συνάρτηση με την απόδοση. 

Εικόνα 56. Αποτελέσματα τυχ. δάσους  ταξινόμησης έπειτα από κανονικοποίηση και RFECV. 

Εικόνα 55. Αποτελέσματα τυχ. δάσους ταξινόμησης έπειτα από feature engineering. 
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• Max_features : sqrt 

• N_estimators : 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπροσθέτως, υπολογίστηκαν οι τιμές της αρτιότητας και του αξιολογητή f1 μετά από την υπερ-

παραμετροποίηση και ανέρχονται σε 96,30% και 94,52% αντίστοιχα. 

 

 

 

Για την τελευταία μορφή του μοντέλου, ο βαθμός αρτιότητας, η ακρίβεια, η ευαισθησία και ο 

αξιολογητής f1 score ανέρχονται σε:  

• Αρτιότητα : 96,31% 

• Ακρίβεια : 96,14% 

• Ευαισθησία : 93,33% 

• Αξιολογητής f1 score : 94,26% 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 57. Αναφορά από υπερ-παραμετροποίηση για το τυχαίο δάσος ταξινόμησης. 

Εικόνα 58. Αρτιότητα και f1  για τυχ. δάσος ταξ. έπειτα από υπερ-παραμετροποίηση 

Εικόνα 59. Τελικά αποτελέσματα για τυχαίο δάσος ταξινόμησης. 
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To διάγραμμα της καμπύλης χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη και η επιφάνεια κάτω από την 

καμπύλη (ROC – AUC score) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

Η επιτυχία πρόβλεψης παρατηρείται να επιτυγχάνεται σε ποσοστό 99,6%. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του αποτελέσματος κατασκευάστηκε και ο πίνακας σύγχυσης του 

μοντέλου. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 60. ROC – AUC για τυχαίο δάσος ταξινόμησης. 
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Ερμηνεία του πίνακα σύγχυσης:  

• 4 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Καλοήθεις ενώ στην πραγματικότητα είναι 

Κακοήθεις, 

• 59 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Κακοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Κακοήθεις, 

• 107 μονάδες του δείγματος προβλέφθηκαν ως Καλοήθεις και είναι στην πραγματικότητα όντως 

Καλοήθεις και,  

• 1 μονάδα του δείγματος προβλέφθηκε ως Κακοήθης ενώ στην πραγματικότητα είναι Καλοήθης.  

 

 

 

 

Εικόνα 61 Πίνακας σύγχυσης μοντέλου τυχαίο δάσος ταξινόμησης.  
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5.4 Σύγκριση Αποτελεσμάτων  

Τα αποτελέσματα όλων των μοντέλων αναγράφονται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες 

ανά αξιολογητή. Με σκιαγράφηση πράσινου σημειώνεται ποιο μοντέλο πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό 

στην εκάστοτε κατηγορία.   

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ  

  
Λογιστική 

Παλινδρόμηση 
Μηχανές Διαν. 

Στήριξης 
Gradient 

Boosting Mach. 
Random Forest 

Classifier 
Μέγιστο 

Αρτιότητα με 
προκαθορισμένες 93.84% 63.15% 95.63% 95.07% 95.63% 

τιμές παραμέτρων 

Αρτιότητα με 
βέλτιστες 96.82% 91.04% 96.83% 96.30% 96.83% 

τιμές παραμέτρων 

Αρτιότητα έπειτα 
από 96.12% 96.49% 97.35% 96.31% 97.35% 

κανονικοποίηση  

Αρτιότητα τελικού 
μοντέλου  

96,12% 96.49% 97.35% 96.31% 97.35% 

Μέγιστη Τιμή  96.82% 96.49% 97.35% 96.31% 97.35% 

Πίνακας 4. Ποσοστά αρτιότητας *Σημειώνεται πως τα δεδομένα για το Τυχαίο Δάσος Παλινδρόμησης είναι 

έπειτα της χρήσης της συνάρτησης RFECV. 

Όσον αφορά στην αρτιότητα των μοντέλων (accuracy score), τα υψηλότερα ποσοστά έχουν 

επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το μοντέλο Gradient Boosting Machine. Για το μοντέλο, η μεγαλύτερη 

αρτιότητα που σημειώθηκε ήταν και η τελική του μοντέλου, σε ποσοστό 97,35%. Σημειώνεται πως από 

το αρχικό στάδιο έως το τελικό, το μοντέλο επωφελήθηκε κατά +1,72%.  

Δεύτερο στην κατάταξη επίτευξης αρτιότητας βρίσκεται το μοντέλο  της Λογιστικής 

Παλινδρόμησης. Το αρχικό ποσοστό αρτιότητας ανέρχεται σε 93,84%. Το μοντέλο του Τυχαίου Δάσους 

Ταξινόμησης δε βελτιώθηκε έπειτα από την κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, όμως 

υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του +2,95% έπειτα από την εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων. Αξίζει να 

σημειωθεί, πως με την κανονικοποίηση των δεδομένων φαίνεται να επιτυγχάνεται αρνητικός αντίκτυπος 

στο συγκεκριμένο μοντέλο.  

Τρίτα στην κατάταξη, με πολύ μικρή διαφορά του δεύτερου, βρίσκονται τα μοντέλα των 

Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης και το Τυχαίο Δάσος Ταξινόμησης.  

Για το Τυχαίο Δάσος Ταξινόμησης παρατηρείται σταδιακή αύξηση της αρτιότητας καθώς γινόταν 

προσπάθεια βελτίωσης του μοντέλου. Το μοντέλο είχε συνολική αύξηση αρτιότητας του βαθμού +1,24%.  

Όσον αφορά στο μοντέλο των Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης, η αρχική αρτιότητα ανέρχεται 

στο 63,15%. Το μοντέλο φαίνεται να επωφελήθηκε πολύ από την υπερ-παραμετροποίηση των 

παραμέτρων, καθώς υπήρξε μια αισθητή βελτίωση στην αρτιότητα έπειτα της εκτέλεσης της. Πιο 

συγκεκριμένα, η αρτιότητα του μοντέλου αυξήθηκε κατά +27,89%. Έπειτα και από την κανονικοποίηση 

των ανεξάρτητων μεταβλητών, το μοντέλο είχε τελικό βαθμό αρτιότητας της τάξης του 96,49%.  
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f1 score  

  
Λογιστική 

Παλινδρόμηση 
Μηχανές Διαν. 

Στήριξης 
Gradient 

Boosting Mach. 

Random 
Forest 

Classifier 
Μέγιστο 

f1 score με 
προκαθορισμένες 90.92% 11.26% 93.75% 92.30% 93.75% 

τιμές παραμέτρων 

f1 score με 
βέλτιστες 95.57% 85.70% 95.82% 94.52% 95.82% 

τιμές παραμέτρων 

f1 score έπειτα 
από 94.66% 94..91% 96.02% 94.26% 96.02% 

κανονικοποίηση  

f1 score τελικού 
μοντέλου  

94,66% 94.91% 96.02% 94.26% 96.02% 

Μέγιστη Τιμή  95.57% 94.91% 96.02% 94.52% 96.02% 

Πίνακας 5. Ποσοστά του αξιολογητή f1 score *Σημειώνεται πως τα δεδομένα για το Τυχαίο Δάσος 

Παλινδρόμησης είναι έπειτα της χρήσης της συνάρτησης RFECV. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του αξιολογητή f1 score επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας, και πάλι, το 

μοντέλο του Gradient Boosting Machine. Η αρχική τιμή του ήταν 93,75% η οποία βελτιώθηκε κατά 2,07% 

χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες παραμέτρους και επιπρόσθετα 0,20% μετά από την κανονικοποίηση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Το τελικό σκορ του μοντέλου ανέρχεται στο 96,02%. 

Ακολουθούν τα υπόλοιπα τρία μοντέλα με μικρή διαφορά στην απόδοση του αξιολογητή f1.  

Το μοντέλο της Λογιστικής παλινδρόμησης και πάλι δε βελτιώθηκε έπειτα της κανονικοποίησης, 

όμως υπήρξε αύξηση κατά 4,65% μετά από την εύρεση και εφαρμογή των βέλτιστων παραμέτρων. Η 

απόδοση f1 score στην τελική μορφή του μοντέλου είναι της τάξης του 95,57%. 

Το μοντέλο στο οποίο έγινε χρήση του αλγορίθμου Τυχαίο Δάσος Ταξινόμησης φαίνεται επίσης 

να επηρεάζεται αρνητικά από τη χρήση κανονικοποιημένων ανεξάρτητων μεταβλητών. Πιο 

συγκεκριμένα αυξήθηκε κατά 2,22% με τη χρήση των βέλτιστων παραμέτρων, όμως η απόδοση του 

έπεσε κατά 0,26% μετά από την κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η τελική απόδοση του 

μοντέλου είναι  94,52%. 

Τέλος, το μοντέλο των Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης πέτυχε απόδοση του αξιολογητή f1 score 

της τάξεως του 94,91%. Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά το μοντέλο χαρακτηριζόταν από αναξιοπιστία, 

καθώς η αρχική τιμή του αξιολογητή είναι μόλις 11,26%. Έπειτα της εύρεσης των βέλτιστων τιμών των 

παραμέτρων του αλγορίθμου ωστόσο αυξήθηκε στο 85,70%. Η απόδοση του αξιολογητή f1 αυξήθηκε και 

πάλι μετά από την κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών, κατά 9,21%, με την τελική βαθμολογία 

του μοντέλου να είναι 94,91%.  
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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

  
Λογιστική 

Παλινδρόμηση 
Μηχανές Διαν. 

Στήριξης 
Gradient 

Boosting Mach. 
Random Forest 

Classifier 
Μέγιστο 

Ευαισθησία 
τελικού μοντέλου  

94.34% 91.96% 95.71% 93.33% 95.71% 

Πίνακας 6. Ποσοστά ευαισθησίας *Σημειώνεται πως τα δεδομένα για το Τυχαίο Δάσος Παλινδρόμησης είναι 

έπειτα της χρήσης της συνάρτησης RFECV. 

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

  
Λογιστική 

Παλινδρόμηση 
Μηχανές Διαν. 

Στήριξης 
Gradient 

Boosting Mach. 
Random Forest 

Classifier 
Μέγιστ

ο 

Ακρίβεια τελικού 
μοντέλου  

95.51% 98.55% 96.82% 96.14% 98.55% 

Πίνακας 7. Ποσοστά ακρίβειας *Σημειώνεται πως τα δεδομένα για το Τυχαίο Δάσος Παλινδρόμησης είναι έπειτα 

της χρήσης της συνάρτησης RFECV. 

 

Όπως αναμενόταν, έπειτα από την εξέταση του αξιολογητή f1 score, την κορυφαία απόδοση 

ευαισθησίας και ακρίβειας πέτυχε το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης.  

Η μέγιστη ευαισθησία, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των πραγματικών θετικών που 

ταυτοποιήθηκε σωστά, ανέρχεται στο 95,71%. Το αποτέλεσμα αυτό, δόθηκε από τον αλγόριθμο του 

Gradient Boosting Machine.  

Η μέγιστη ακρίβεια, δηλαδή τo μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών ταυτοποιήσεων που ήταν 

πραγματικά σωστό, ανέρχεται επίσης στο 98,55% και δόθηκε από το μοντέλο που χρησιμοποίησε τον 

αλγόριθμο Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης.  

AUC score  

  
Λογιστική 

Παλινδρόμηση 
Μηχανές Διαν. 

Στήριξης 
Gradient Boosting 

Mach. 
Random Forest 

Classifier 
Μέγιστο 

AUC 
score  

99.70% 99.70% 99.70% 99.6% 99.70% 

Πίνακας 8. Ποσοστά AUC score *Σημειώνεται πως τα δεδομένα για το Τυχαίο Δάσος Παλινδρόμησης είναι έπειτα 

της χρήσης της συνάρτησης RFECV. 

Η λογιστική παλινδρόμηση καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση κάτω από την καμπύλη 

χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη με ποσοστό επιτυχίας 99.7%. Αυτό οφείλεται στο ιδιαίτερα υψηλό 

ποσοστό ευαισθησίας που επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, διατηρώντας παράλληλα το 

ψευδώς θετικό ποσοστό σε χαμηλό επίπεδο.  
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6. Συμπεράσματα 
 

H μηχανική μάθηση και η επιστήμη δεδομένων είναι τεχνολογίες που εξελίσσονται καθημερινά 

και σε διάφορους τομείς.  Ένας τομέας που προοδεύει εξαιτίας της συνένωσης των άνω τεχνολογιών 

είναι αυτός της υγείας. Οι παραπάνω τεχνολογίες βοηθούν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 

πολυάριθμων ασθενειών, μία εκ των οποίων είναι και οι όγκοι του μαστού. 

Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η κατασκευή 

τεσσάρων μοντέλων, βασισμένα σε τέσσερεις διαφορετικούς αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και 

ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 

λογιστική παλινδρόμηση, οι μηχανές διανυσμάτων στήριξης, ο gradient boosting machine (XGBoost) και 

το τυχαίο δάσος ταξινόμησης. Για την εύρεση του καλύτερου μοντέλου, πραγματοποιήθηκε η συγκριτική 

τους αξιολόγηση ως προς την αρτιότητα (accuracy), το ποσοστό επιτυχίας του αξιολογητή f1 score, την 

καμπύλη χαρακτηριστικών λειτουργίας δέκτη (AUC score), την ακρίβεια και την ευαισθησία. Από αυτά, 

και έπειτα από επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:  

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδικασία της πρόβλεψης 

είναι, με σειρά προτεραιότητας, οι: texture_mean (η τυπική απόκλιση των τιμών της κλίμακας 

grey), area_mean (απροσδιόριστο), smoothness_mean (η μέση τοπική διακύμανση στα μήκη 

ακτίνας), concavity_mean (μέση σοβαρότητα των κοίλων τμημάτων του περιγράμματος) και 

area_se (απροσδιόριστο).  

• Όσον αφορά στον τύπο των μοντέλων, δε φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά στα 

αποτελέσματα μεταξύ των γραμμικών και των δενδροειδών. Πιο αποτελεσματικά είναι τα 

δενδροειδή με όρο αρτιότητας 96,83%, ενώ τα γραμμικά καταφέρνουν βαθμό αρτιότητας της 

τάξεως του 96,65%. Πιο συγκεκριμένα, πρώτο σε βαθμό αρτιότητας ανέρχεται το μοντέλο 

gradient boosting machine, με ποσοστό αρτιότητας 97,35%. Η δεύτερη θέση στην κατάταξη 

καταλαμβάνεται από το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης με ποσοστό αρτιότητας 96.82% 

και με διαφορά στην αρτιότητα μόλις κατά -0,33% ανέρχεται στη τρίτη θέση το μοντέλο των 

μηχανών διανυσμάτων στήριξης, με ποσοστό αρτιότητας 96.49%. Τέλος, τέταρτο στην κατάταξη 

βρίσκεται το μοντέλο που βασίζεται στον αλγόριθμο τυχαία δάση ταξινόμησης, από το οποίο 

επιτεύχθηκε ποσοστό αρτιότητας 94,52%.  

• Οι τιμές των επιλεγμένων ανεξάρτητων μεταβλητών δε φαίνεται να έχουν μεγάλες αποκλίσεις 

στις τιμές τους. Για το λόγο αυτό, άλλοτε τα μοντέλα βελτιώνονται έπειτα από την 

κανονικοποίηση των ανεξάρτητων μεταβλητών και άλλοτε δεν επηρεάζονται ή το τελικό 

ποσοστό μεταβάλλεται στο ελάχιστο. Το μοντέλο που επωφελήθηκε περισσότερο της 

κανονικοποίησης είναι το γραμμικό μοντέλο μηχανών διανυσμάτων στήριξης με ποσοστό 

+5,45%.  

• Το ποσοστό επιτυχίας όλων των μοντέλων βελτιώθηκε μετά από την εφαρμογή της μεθόδου της 

υπερ-παραμετροποίησης για το καθένα ξεχωριστά. Μάλιστα, το μοντέλο των μηχανών 

διανυσμάτων στήριξης αυξήθηκε κατά 27,89% έπειτα από την εφαρμογή των βέλτιστων 

παραμέτρων.  

• Από τους χρήστες της πλατφόρμας Kaggle, φαίνεται να έχει επιτευχθεί βαθμός αρτιότητας μέχρι 

και 99%1, ενώ από τα μοντέλα της παρούσας διπλωματικής μέγιστη αρτιότητα της τάξης 97,35%. 

Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι από τους άλλους χρήστες της πλατφόρμας δε 
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διαχωρίστηκε το σύνολο των δεδομένων σε αρκετά μέρη και ενδεχομένως υπάρχει εμφάνιση της 

περίπτωσης over-fitting. Για όλα τα μοντέλα της παρούσας διπλωματικής, καλέστηκε η εντολή 

cross_val_score και στην παράμετρο “CV” δόθηκε τιμή 30.  

• Τα False Positives και False Negatives που διακρίνονται στους πίνακες σύγχυσης, είναι πιθανό να 

οφείλονται σε συγκεκριμένες ακραίες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών οι οποίες δε 

«φιλτραρίστηκαν» κατά τη φάση της επιλογής των ανεξάρτητων μεταβλητών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1https://www.kaggle.com/rafetcan/breast-cancer-classification-99-acc  
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Παράρτημα Α’ – Κώδικας 
 

 Όλος ο κώδικας  πραγματοποιείται σε γλώσσα Python. Έπειτα από το διαχωρισμό των 
δεδομένων σε ανεξάρτητες μεταβλητές και εξαρτημένη μεταβλητή, και την απόρριψη αυτών που δεν 
έχουν να συμβάλουν στα μοντέλα που κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται οι ίδιες μεταβλητές Χ και y 
για το υπόλοιπο του κώδικα.  
 

 

#Reading the data  

 

data = pd.read_csv('../input/breast-cancer-wisconsin-data/data.csv')    

import pandas as pd 

import numpy as np   #Linear algebra 

  

#Importing the classificators  

 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression   

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

from sklearn.svm import SVC 

from sklearn import svm 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier 

  

#Importing estimators  

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

from sklearn.metrics import plot_confusion_matrix 

import itertools 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.metrics import classification_report 

from sklearn.metrics import recall_score 

from sklearn.metrics import precision_score 

 

#Importing visualization tools  

 

%matplotlib inline 

from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score 

import matplotlib.pyplot as plt  

  

from sklearn.model_selection import GridSearchCV  

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold 

from sklearn.feature_selection import RFECV 

  

#Visualization of the features  

 

ax = sns.countplot(y,label="Count") 

B, M = y.value_counts() 

print('Number of Benign: ',B) 

print('Number of Malignant : ',M) 

data_dia = y 

data = x 

data_n_2 = (data - data.mean()) / (data.std())    # Manual standardization       
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data = pd.concat([y,data_n_2.iloc[:,0:10]],axis=1) 

data = pd.melt(data,id_vars="diagnosis", 

                    var_name="features", 

                    value_name='value') 

plt.figure(figsize=(10,10)) 

sns.violinplot(x="features", y="value", hue="diagnosis", 

data=data,split=True, inner="quart") 

plt.xticks(rotation=90) 

data = pd.concat([y,data_n_2.iloc[:,10:20]],axis=1) 

data = pd.melt(data,id_vars="diagnosis", 

                    var_name="features", 

                    value_name='value') 

plt.figure(figsize=(10,10)) 

sns.violinplot(x="features", y="value", hue="diagnosis", 

data=data,split=True, inner="quart") 

plt.xticks(rotation=90) 

  

sns.set(style="whitegrid", palette="muted") 

data_dia = y 

data = x 

data_n_2 = (data - data.mean()) / (data.std())  # Manual standardization                     

data = pd.concat([y,data_n_2.iloc[:,0:10]],axis=1) 

data = pd.melt(data,id_vars="diagnosis", 

                    var_name="features", 

                    value_name='value') 

plt.figure(figsize=(10,10)) 

tic = time.time() 

sns.swarmplot(x="features", y="value", hue="diagnosis", data=data) 

plt.xticks(rotation=90) 

  

data = pd.concat([y,data_n_2.iloc[:,10:20]],axis=1) 

data = pd.melt(data,id_vars="diagnosis", 

                    var_name="features", 

                    value_name='value') 

plt.figure(figsize=(10,10)) 

sns.swarmplot(x="features", y="value", hue="diagnosis", data=data) 

plt.xticks(rotation=90) 

  

data = pd.concat([y,data_n_2.iloc[:,20:31]],axis=1) 

data = pd.melt(data,id_vars="diagnosis", 

                    var_name="features", 

                    value_name='value') 

plt.figure(figsize=(10,10)) 

sns.swarmplot(x="features", y="value", hue="diagnosis", data=data) 

toc = time.time() 

plt.xticks(rotation=90) 

print("swarm plot time: ", toc-tic ," s") 

  

f,ax = plt.subplots(figsize=(18, 18))  
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#Correlation heatmap 

  

sns.heatmap(x.corr(), annot=True, linewidths=.5, fmt= '.1f',ax=ax) 

drop_list1 = 

['perimeter_mean','radius_mean','compactness_mean','concave 

points_mean', 

'radius_se','perimeter_se','radius_worst','perimeter_worst','compactn

ess_worst','concave points_worst', 

'compactness_se','concave points_se','texture_worst','area_worst'] 

x_1 = x.drop(drop_list1,axis = 1 )      # dropping correlated 

features  

x_1.head() 

f,ax = plt.subplots(figsize=(14, 14))                         

  

#Heatmap without correlated features  

  

sns.heatmap(x_1.corr(), annot=True, linewidths=.5, fmt= '.1f',ax=ax) 

  

  

#Setting X and y  

list = ['Unnamed: 32','id','diagnosis','compactness_mean','concave 

points_mean','radius_se','perimeter_se','radius_worst','perimeter_wor

st','compactness_worst','concave points_worst','compactness_se', 

       'concave points_se','texture_worst','area_worst'] 

x = data.drop(list,axis = 1 )  

X.info() 

y= data['diagnosis'] 

y = pd.DataFrame(y) 

y['diagnosis'].replace({"M": 1, "B": 0}, inplace=True) 

y.info() 

  

#Setting train and test data  

  

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 

0.30, random_state =42) 

  

#Creating f1 score estimator 

def f1score(a,b): 

    return 2*(a*b/(a+b)) 
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#Logistic Regression  

  

model1 = LogisticRegression() 

model1.fit(X_train,y_train) 

prediction1 = model1.predict(X_test) 

accuracyL = cross_val_score(model1, X,y, cv=30, scoring='accuracy') 

print('Accuracy for Logistic Regression : 

%1f'%(accuracyL.mean()*100),'%') 

precmodel1 = cross_val_score(model1, X,y, cv=30, scoring='precision') 

recmodel1 = cross_val_score(model1, X,y, cv=30,scoring='recall') 

fmodel1 = f1score(precmodel1,recmodel1) 

print('f1 score for Logistic Regression : 

%1f'%(fmodel1.mean()*100),'%') 

  

#Hyper tunning of Logistic Regression  

  

  

param_grid = [ 

    {'C' : np.logspace(-4, 4, 20), 

    'solver' : ['lbfgs', 'newton-cg', 'liblinear', 'sag', 'saga'], 

    'max_iter' : [100, 1000, 2500, 5000] 

    } 

] 

  

  

clf = GridSearchCV(logModel, param_grid = param_grid, cv = 5, 

verbose=True, n_jobs=-1) 

best_clf = clf.fit(X,y) 

best_clf.best_estimator_ 

print("\n The best estimator across ALL searched 

params:\n",best_clf.best_estimator_) 

  

logmodel2 =  LogisticRegression(C=545.5594781168514, 

class_weight=None, dual=False, 

                  fit_intercept=True, intercept_scaling=1, 

max_iter=100, 

                  multi_class='ovr', n_jobs=1, penalty='l2', 

random_state=None, 

                  solver='liblinear', tol=0.0001, verbose=0, 

warm_start=False) 

  

logmodel2.fit(X_train,y_train) 

accuracyL2 = cross_val_score(logmodel2, X,y, cv=30, 

scoring='accuracy') 

print('Accuracy for Logistic Regression after hyper-tunning : 

%1f'%(accuracyL2.mean()*100),'%') 

precmodel2 = cross_val_score(logmodel2, X,y, cv=30, 

scoring='precision') 

recmodel2 = cross_val_score(logmodel2, X,y, cv=30,scoring='recall') 

fmodel2 = f1score(precmodel2,recmodel2) 
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print('f1 score for Logistic Regression after hyper-tunning : 

%1f'%(fmodel2.mean()*100),'%') 

  

#Standardization of features  

  

scaler = StandardScaler() 

X = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(X),columns = X.columns) 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 

0.30, random_state =42) 

logmodel3 =  LogisticRegression(C=545.5594781168514, 

class_weight=None, dual=False, 

                  fit_intercept=True, intercept_scaling=1, 

max_iter=100, 

                  multi_class='ovr', n_jobs=1, penalty='l2', 

random_state=None, 

                  solver='liblinear', tol=0.0001, verbose=0, 

warm_start=False) 

logmodel3.fit(X_train,y_train) 

prediction3 = logmodel3.predict(X_test) 

accuracyL3 = cross_val_score(logmodel3,X,y,cv=30,scoring='accuracy') 

print('Accuracy for Logistic Regression after hyper-tunning and 

standardization : %1f'%(accuracyL3.mean()*100),'%') 

precmodel3 = cross_val_score(logmodel3,X,y,cv=30,scoring='precision') 

recmodel3 = cross_val_score(logmodel3, X,y,cv=30,scoring='recall') 

fmodel3 = f1score(precmodel3,recmodel3) 

print('f1 score for Logistic Regression after hyper-tunning and 

standardization : %1f'%(fmodel3.mean()*100),'%') 

  

 

#Accuracy, f1_score, recall and precision for final model  

  

print('Accuracy of final model : %1f'%(accuracyL3.mean()*100),'%') 

print('f1 score of final model : %1f'%(fmodel3.mean()*100),'%') 

print('Precision of final model : %1f'%(precmodel3.mean()*100),'%') 

print('Recall of final model : %1f'%(recmodel3.mean()*100),'%') 

  

#AUC score and graph  

  

r_probs = [0 for _ in range(len(y_test))] 

logreg_probs =  logmodel3.predict_proba(X_test) 

logreg_probs = logreg_probs[:, 1] 

r_auc=roc_auc_score(y_test, r_probs) 

logreg_auc = roc_auc_score(y_test, logreg_probs) 

print('Random (chance) Prediction: AUROC = %.3f' % (r_auc)) 

print('Logistic Regression: AUROC = %3f'%(logreg_auc)) 
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r_fpr, r_tpr, _ = roc_curve(y_test, r_probs) 

logreg_fpr, logreg_tpr, _ = roc_curve(y_test, logreg_probs) 

plt.plot(r_fpr, r_tpr, linestyle = '--', label='Ranom prediction 

(AUROC = %0.3f)' % r_auc) 

plt.plot(logreg_fpr, logreg_tpr, label = 'Logistic Regression (AUROC 

= %0.3f)' %logreg_auc) 

plt.title ('ROC Plot') 

plt.xlabel('False Positive Rate') 

plt.ylabel('True Positive Rate') 

plt.legend() 

plt.show() 

  

#Calculating and plotting Confusion Matrix  

  

cm = confusion_matrix(y_test, prediction3) 

  

def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False, title='Confusion 

Matrix', cmap=plt.cm.Reds): 

    plt.imshow(cm, interpolation ='nearest', cmap=cmap) 

    plt.title(title) 

    plt.colorbar() 

    tick_marks=np.arange(len(classes)) 

    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45) 

    plt.yticks(tick_marks, classes) 

    plt.gcf().set_size_inches(13,10) 

    if normalize: 

        cm=cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 

    else: 

        print('Confusion matrix, without normalization') 

    print(cm) 

  

    thresh = cm.max()/2. 

    for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])): 

        plt.text(j,i,cm[i,j], 

                 horizontalalignment='center', 

                 color='white' if cm[i,j]>thresh else "black") 

    plt.tight_layout() 

    plt.ylabel('Actual Values') 

    plt.xlabel('Predicted Values') 

  

cm_plot_labels= ['Benign','Malignant'] 

plot_confusion_matrix(cm=cm, classes=cm_plot_labels, title='Confusion 

Matrix') 

 

#SVM model  

  

#Initial model  

  

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,y, 

test_size=0.30, random_state=42) 

model = SVC() 

model.fit(X_train,y_train) 

prediction=model.predict(X_test) 

accuscores = cross_val_score(model, X, y, cv=15, scoring='accuracy') 
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print('Accuracy for SVM : %1f'%(accuscores.mean()*100),'%') 

fscore = f1_score(prediction,y_test) 

print('f1 score for SVM : %1f'%(fscore.mean()*100),'%') 

  

#Hyper tunning of SVM  

  

# Define grid search 

  

param_grid = {'C': [0.1, 1, 10, 100, 1000], 

              'gamma': [1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001], 

              'kernel': ['rbf','sigmoid']} 

  

grid = GridSearchCV(SVC(), param_grid, refit = True, verbose = 3) 

  

grid.fit(X_train, y_train) 

  

#best parameter after tuning 

print('Best Params : ',grid.best_params_) 

  

#Ηow our model looks after hyper-parameter tuning 

print('Params of model :',grid.best_estimator_) 

#Summarize results 

  

#Tune our model  

model2 = SVC(C=100, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0, 

  decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.0001, 

kernel='rbf', 

  max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True, 

  tol=0.001, verbose=False) 

  

#Accuracy and f1 after hyper-tunning 

  

model2.fit(X_train,y_train) 

prediction2=model.predict(X_test) 

accuscores = cross_val_score(model2, X, y, cv=15, scoring='accuracy') 

print('Accuracy for SVM after hyper-tunning : 

%1f'%(accuscores.mean()*100),'%') 

precscores = cross_val_score(model2, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscores = cross_val_score(model2, X, y, cv=30, scoring='recall') 

f1 = f1score(precscores,recscores) 

f1.mean() 

print('f1 score for SVM after hyper-tunning : 

%1f'%(f1.mean()*100),'%') 
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#Standardization of the features  

  

scaler = StandardScaler() 

X = scaler.fit_transform(X) 

X_train = scaler.fit_transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test) 

  

model3 = SVC(C=100, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0, 

  decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.0001, 

kernel='rbf', 

  max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True, 

  tol=0.001, verbose=False) 

model3.fit(X_train,y_train) 

prediction3=model3.predict(X_test) 

accuscores = cross_val_score(model3, X, y, cv=15, scoring='accuracy') 

print('Accuracy for SVM after hyper-tunning and standardization : 

%1f'%(accuscores.mean()*100),'%') 

precscores = cross_val_score(model3, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscores = cross_val_score(model3, X, y, cv=30, scoring='recall') 

f1 = f1score(precscores,recscores) 

f1.mean() 

print('f1 score for SVM after hyper-tunning and standardization : 

%1f'%(f1.mean()*100),'%') 

  

#Final SVM model estimators 

print('\n Accuracy of final SVM model : 

%1f'%(accuscores.mean()*100),'%') 

print('\n f1 score of final SVM model : %1f'%(f1.mean()*100),'%') 

print('\n Precision of final SVM model : 

%1f'%(precscores.mean()*100),'%') 

print('\n Recall of final SVM model : 

%1f'%(recscores.mean()*100),'%') 

  

 

#AUC for SVM 

  

r_probs = [0 for _ in range(len(y_test))] 

svm_probs = model3.predict_proba(X_test) 

svm_probs = svm_probs[:, 1] 

r_auc=roc_auc_score(y_test, r_probs) 

svm_auc = roc_auc_score(y_test, svm_probs) 

print('Random (chance) Prediction: AUROC = %.3f' % (r_auc)) 

print('SVM: AUROC = %3f'%(svm_auc)) 

r_fpr, r_tpr, _ = roc_curve(y_test, r_probs) 

svm_fpr, svm_tpr, _ = roc_curve(y_test, svm_probs) 

plt.plot(r_fpr, r_tpr, linestyle = '--', label='Ranom prediction 

(AUROC = %0.3f)' % r_auc) 
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plt.plot(svm_fpr, svm_tpr, label = 'SVM (AUROC = %0.3f)' %svm_auc) 

plt.title ('ROC Plot') 

plt.xlabel('False Positive Rate') 

plt.ylabel('True Positive Rate') 

plt.legend() 

plt.show() 

  

#Calculating and plotting Confusion Matrix for SVM 

  

cm = confusion_matrix(y_test, prediction3) 

 

def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False, title='Confusion 

Matrix', cmap=plt.cm.Reds): 

    plt.imshow(cm, interpolation ='nearest', cmap=cmap) 

    plt.title(title) 

    plt.colorbar() 

    tick_marks=np.arange(len(classes)) 

    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45) 

    plt.yticks(tick_marks, classes) 

    plt.gcf().set_size_inches(10,7) 

    if normalize: 

        cm=cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 

    else: 

        print('Confusion matrix, without normalization') 

    print(cm) 

    thresh = cm.max()/2. 

    for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])): 

        plt.text(j,i,cm[i,j], 

                 horizontalalignment='center', 

                 color='white' if cm[i,j]>thresh else "black") 

    plt.tight_layout() 

    plt.ylabel('Actual Values') 

    plt.xlabel('Predicted Values') 

  

cm_plot_labels= ['Benign','Malignant'] 

plot_confusion_matrix(cm=cm, classes=cm_plot_labels, title='Confusion 

Matrix') 

 

# XGBoost model  

  

xgboost = GradientBoostingClassifier() 

xgboost.fit(X_train, y_train) 

prediction = xgboost.predict(X_test) 

accuracy = accuracy_score(y_test,prediction) 

  

print('Accuracy for XGBoost without Standardization or hyper tunning: 

%1f'%(accuracy*100), '%') 

f1score = f1_score(prediction, y_test) 

print('f1 score for XGBoost without Standardization or hyper tunning: 

%1f'%(f1score*100), '%') 
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#Scaling features  

  

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

scaler = StandardScaler() 

X_train = scaler.fit_transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test) 

 

 

xgboost = GradientBoostingClassifier() 

xgboost.fit(X_train, y_train) 

prediction = xgboost.predict(X_test) 

accuxg = cross_val_score(xgboost, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoresxg = cross_val_score(xgboost, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscoresxg = cross_val_score(xgboost, X, y, cv=30, scoring='recall') 

f1 = f1score(precscoresxg,recscoresxg) 

print('Accuracy for XGBoost : %1f'%(accuxg.mean()*100),'%') 

print('f1 score for XGBoost : %1f'%(f1.mean()*100),'%') 

  

#Hyper tunning of XGBoost 

  

n_estimators = [10, 100, 1000] 

learning_rate = [0.001, 0.01, 0.1] 

subsample = [0.5, 0.7, 1.0] 

max_depth = [3, 7, 9] 

grid = dict(learning_rate=learning_rate, n_estimators=n_estimators, 

subsample=subsample, max_depth=max_depth) 

cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, 

random_state=1) 

grid_search = GridSearchCV(estimator=xgboost, param_grid=grid, 

n_jobs=-1, cv=cv, scoring='accuracy',error_score=0) 

grid_result = grid_search.fit(X, y) 

print("Best: %f using %s" % (grid_result.best_score_, 

grid_result.best_params_)) 

means = grid_result.cv_results_['mean_test_score'] 

stds = grid_result.cv_results_['std_test_score'] 

params = grid_result.cv_results_['params'] 

for mean, stdev, param in zip(means, stds, params): 

    print("%f (%f) with: %r" % (mean, stdev, param)) 
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#After hyper tuning  

  

xgboost2 = GradientBoostingClassifier(learning_rate=0.1, max_depth=3, 

n_estimators=1000, subsample=0.7) 

xgboost2.fit(X_train,y_train) 

prediction2 = xgboost2.predict(X_test) 

accuxg2 = cross_val_score(xgboost2, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoresxg2 = cross_val_score(xgboost2, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscoresxg2 = cross_val_score(xgboost2, X, y, cv=30, 

scoring='recall') 

f12 = f1score(precscoresxg2,recscoresxg2) 

print('Accuracy for XGBoost after hyper-tunning : 

%1f'%(accuxg2.mean()*100),'%') 

print('f1 score for XGBoost after hyper-tunning : 

%1f'%(f12.mean()*100),'%') 

  

#Scaling X 

  

scaler = StandardScaler() 

X = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(X),columns = X.columns) 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 

0.30, random_state =42) 

  

  

#After hyper-tunning and scaling 

  

xgboost3 = GradientBoostingClassifier(learning_rate=0.1, max_depth=3, 

n_estimators=1000, subsample=0.7) 

xgboost3.fit(X_train,y_train) 

prediction2 = xgboost3.predict(X_test) 

accuxg3 = cross_val_score(xgboost3, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoresxg3 = cross_val_score(xgboost3, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscoresxg3 = cross_val_score(xgboost3, X, y, cv=30, 

scoring='recall') 

f13 = f1score(precscoresxg3,recscoresxg3) 

print('Accuracy for XGBoost after hyper-tunning and standardization : 

%1f'%(accuxg3.mean()*100),'%') 

print('f1 score for XGBoost after hyper-tunning and standardization : 

%1f'%(f13.mean()*100),'%') 

  

#Final model scores 

  

print('\nAccuracy of final model : %1f'%(accuxg3.mean()*100),'%') 

print('\nf1 score of final model : %1f'%(f13.mean()*100),'%') 

print('\nPrecision of final model : 

%1f'%(precscoresxg3.mean()*100),'%') 

print('\nRecall of final model : %1f'%(recscoresxg3.mean()*100),'%') 
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#AUC score and graph  

  

from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score 

r_probs = [0 for _ in range(len(y_test))] 

xgboost_probs = xgboost3.predict_proba(X_test) 

xgboost_probs = xgboost_probs[:, 1] 

r_auc=roc_auc_score(y_test, r_probs) 

xgboost_auc = roc_auc_score(y_test, xgboost_probs) 

print('Random (chance) Prediction: AUROC = %.3f' % (r_auc)) 

print('XGBoost : AUROC = %3f'%(xgboost_auc)) 

r_fpr, r_tpr, _ = roc_curve(y_test, r_probs) 

xgboost_fpr, xgboost_tpr, _ = roc_curve(y_test, xgboost_probs) 

  

import matplotlib.pyplot as plt  

plt.plot(r_fpr, r_tpr, linestyle = '--', label='Ranom prediction 

(AUROC = %0.3f)' % r_auc) 

plt.plot(xgboost_fpr, xgboost_tpr, label = 'XGBoost (AUROC = %0.3f)' 

%xgboost_auc) 

plt.title ('ROC Plot') 

plt.xlabel('False Positive Rate') 

plt.ylabel('True Positive Rate') 

plt.gcf().set_size_inches(10,7) 

plt.legend() 

plt.show() 

  

 
#Calculating and plotting Confusion matrix for XGBoost 

  

cm = confusion_matrix(y_test, prediction2) 

  

def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False, 

title='Confusion Matrix', cmap=plt.cm.Reds): 

    plt.imshow(cm, interpolation ='nearest', cmap=cmap) 

    plt.title(title) 

    plt.colorbar() 

    tick_marks=np.arange(len(classes)) 

    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45) 

    plt.yticks(tick_marks, classes) 

    plt.gcf().set_size_inches(13,10) 

    if normalize: 

        cm=cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 

    else: 

        print('Confusion matrix, without normalization') 

    print(cm) 

  

    thresh = cm.max()/2. 

    for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), 

range(cm.shape[1])): 

        plt.text(j,i,cm[i,j], 

                 horizontalalignment='center', 

                 color='white' if cm[i,j]>thresh else "black") 
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    plt.tight_layout() 

    plt.ylabel('Actual Values') 

    plt.xlabel('Predicted Values') 

  

  

cm_plot_labels= ['Benign','Malignant'] 

plot_confusion_matrix(cm=cm, classes=cm_plot_labels, title='Confusion 

Matrix') 

  

 

# Random Forest Classifier model  

  

#Initial model 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

modelF1 = RandomForestClassifier() 

modelF1.fit(X_train, y_train) 

predictionF1 = modelF1.predict(X_test) 

 

accuF1 = cross_val_score(modelF1, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoreF1 = cross_val_score(modelF1, X, y, cv=30, scoring='precision') 

recscoreF1 = cross_val_score(modelF1, X, y, cv=30, scoring='recall') 

f1F1 = f1score(precscoreF1,recscoreF1) 

print('Accuracy for Random Forest : %1f'%(accuF1.mean()*100),'%') 

print('f1 score for Random Forest : %1f'%(f1F1.mean()*100),'%') 

  

#Optimal feature selection  

 

clf_rf_4 = RandomForestClassifier()  

rfecv = RFECV(estimator=clf_rf_4, step=1, cv=5,scoring='accuracy')   #5-fold 

cross-validation 

rfecv = rfecv.fit(x_train, y_train) 

print('Optimal number of features :', rfecv.n_features_) 

print('Best features :', x_train.columns[rfecv.support_]) 

plt.figure() 

plt.xlabel("Number of features selected") 

plt.ylabel("Cross validation score of number of selected features") 

plt.plot(range(1, len(rfecv.grid_scores_) + 1), rfecv.grid_scores_) 

plt.show() 

  

X = X[['radius_mean', 'texture_mean', 'perimeter_mean', 'area_mean', 

       'concavity_mean', 'area_se', 'fractal_dimension_se',             

'smoothness_worst', 

       'concavity_worst', 'symmetry_worst']] 

  

 

modelF2 = RandomForestClassifier() 

modelF2.fit(X_train, y_train) 

predictionF2 = modelF2.predict(X_test) 

  

accuF2 = cross_val_score(modelF2, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoreF2 = cross_val_score(modelF2, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscoreF2 = cross_val_score(modelF2, X, y, cv=30, scoring='recall') 
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f1F2 = f1score(precscoreF2,recscoreF2) 

print('Accuracy for Random Forest after RFECV : 

%1f'%(accuF2.mean()*100),'%') 

print('f1 score for Random Forest after RFECV : 

%1f'%(f1F2.mean()*100),'%') 

 

 

#Hyper tunning of Random Forest Classifier  

  

model = RandomForestClassifier() 

n_estimators = [10, 100, 1000] 

max_features = ['sqrt', 'log2','auto'] 

grid = dict(n_estimators=n_estimators,max_features=max_features) 

cv = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, 

random_state=1) 

grid_search = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=grid, n_jobs=-

1, cv=cv, scoring='accuracy',error_score=0) 

grid_result = grid_search.fit(X, y) 

print("Best: %f using %s" % (grid_result.best_score_, 

grid_result.best_params_)) 

means = grid_result.cv_results_['mean_test_score'] 

stds = grid_result.cv_results_['std_test_score'] 

params = grid_result.cv_results_['params'] 

for mean, stdev, param in zip(means, stds, params): 

    print("%f (%f) with: %r" % (mean, stdev, param)) 

  

modelf2 = RandomForestClassifier(max_features = 'sqrt', 

n_estimators=1000) 

  

modelF3 = RandomForestClassifier(max_features = 'sqrt', 

n_estimators=1000) 

modelF3.fit(X_train, y_train) 

predictionF3 = modelF3.predict(X_test) 

accuF3 = cross_val_score(modelF3, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoreF3 = cross_val_score(modelF3, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscoreF3 = cross_val_score(modelF3, X, y, cv=30, scoring='recall') 

f1F3 = f1score(precscoreF3,recscoreF3) 

print('Accuracy for Random Forest after RFECV and hyper-tunning : 

%1f'%(accuF3.mean()*100),'%') 

print('f1 score for Random Forest after RFECV and hyper-tunning : 

%1f'%(f1F3.mean()*100),'%') 

  

#Scaling X  

  

scaler = StandardScaler() 

X = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(X),columns = X.columns) 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 

0.30, random_state =42) 
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#After hyper-tunning and standardization 

  

modelF4 = RandomForestClassifier(max_features = 'sqrt', 

n_estimators=1000) 

modelF4.fit(X_train, y_train) 

predictionF4 = modelF4.predict(X_test) 

accuF4 = cross_val_score(modelF4, X, y, cv=30, scoring='accuracy') 

precscoreF4 = cross_val_score(modelF4, X, y, cv=30, 

scoring='precision') 

recscoreF4 = cross_val_score(modelF4, X, y, cv=30, scoring='recall') 

f1F4 = f1score(precscoreF4,recscoreF4) 

print('Accuracy for Random Forest after RFECV, hyper-tunning and 

standardization : %1f'%(accuF4.mean()*100),'%') 

print('f1 score for Random Forest after RFECV, hyper-tunning and 

standardization : %1f'%(f1F4.mean()*100),'%') 

  

 

#AUC score and graph  

 

from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score 

r_probs = [0 for _ in range(len(y_test))] 

rfc_probs = modelF4.predict_proba(X_test) 

rfc_probs = rfc_probs[:, 1] 

r_auc=roc_auc_score(y_test, r_probs) 

rfc_auc = roc_auc_score(y_test, rfc_probs) 

print('Random (chance) Prediction: AUROC = %.3f' % (r_auc)) 

print('RFC : AUROC = %3f'%(rfc_auc)) 

r_fpr, r_tpr, _ = roc_curve(y_test, r_probs) 

rfc_fpr, rfc_tpr, _ = roc_curve(y_test, rfc_probs) 

import matplotlib.pyplot as plt  

plt.plot(r_fpr, r_tpr, linestyle = '--', label='Ranom prediction (AUROC = 

%0.3f)' % r_auc) 

plt.plot(rfc_fpr, rfc_tpr, label = 'RFC (AUROC = %0.3f)' %rfc_auc) 

plt.title ('ROC Plot') 

plt.xlabel('False Positive Rate') 

plt.ylabel('True Positive Rate') 

plt.gcf().set_size_inches(10,7) 

plt.legend() 

plt.show() 
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#Calculating and plotting Confusion Matrix for Random Forest Classifier  

 

%matplotlib inline 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

import matplotlib.pyplot as plt  

import itertools 

cm = confusion_matrix(y_test, predictionF4) 

  

def plot_confusion_matrix(cm, classes, normalize=False, title='Confusion 

Matrix', cmap=plt.cm.Reds): 

    plt.imshow(cm, interpolation ='nearest', cmap=cmap) 

    plt.title(title) 

    plt.colorbar() 

    tick_marks=np.arange(len(classes)) 

    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45) 

    plt.yticks(tick_marks, classes) 

    plt.gcf().set_size_inches(10,7) 

    if normalize: 

        cm=cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 

    else: 

        print('Confusion matrix, without normalization') 

    print(cm) 

  

    thresh = cm.max()/2. 

    for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])): 

        plt.text(j,i,cm[i,j], 

                 horizontalalignment='center', 

                 color='white' if cm[i,j]>thresh else "black") 

    plt.tight_layout() 

    plt.ylabel('Actual Values') 

    plt.xlabel('Predicted Values') 

  

cm_plot_labels= ['Benign','Malignant'] 

plot_confusion_matrix(cm=cm, classes=cm_plot_labels, title='Confusion 

Matrix') 
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